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ВСТУП 

Актуальність проблеми. Запальні захворювання кишечника (ЗЗК) – 

виразковий коліт (ВК) та хвороба Крона (ХК) – є тяжкими соматичними, 

інвалідизуючими захворюваннями дитячого віку та важливою медико-

соціальною проблемою. 

В останні роки захворюваність на виразковий коліт та хворобу Крона 

зросла в усьому світі та є найбільш поширеною у розвинених країнах. В 

Північній Америці та країнах Європи, поширеність ХК складає 58–114,9 

випадків на 1000000 дитячого населення [70,93], ВК – 12,7 – 106,7 на 100000 

[114]. ЗЗК в 10–25 % випадків діагностуються вже в дитячому віці [63,92]. За 

останніми даними в Україні захворюваність на ХК складає – 55, ВК – 84 

випадки на 100000 дитячого населення. 

Сьогодні ще не повністю розкриті етіопатогенетичні механізми ВК та 

ХК, що значно ускладнює своєчасну діагностику та лікування. 

ВК та ХК в дитячому віці часто супроводжуються позакишковими 

проявами (ураження суглобів, шкіри, очей, гепатобіліарної системи тощо) та 

можуть дебютувати з них [34,155]. Ураження різних органів та систем у 

хворих ВК та ХК може бути як наслідком основного захворювання, так і 

результатом побічної дії лікарських препаратів чи проявом випадково 

поєднаних захворювань. Щонайменше один із позакишкових проявів має 

місце у 50 % дітей з ВК та 80 % – з ХК [69]. 

Механізм розвитку позакишкових уражень при ВК та ХК ще остаточно 

не з’ясований. Дослідження в цьому напрямку проводяться переважно у 

дорослих та є поодинокими у дітей. Сьогодні доведено вплив генетичних 

факторів на розвиток позакишкових уражень при ВК та ХК [119]. Також 

доведеною є роль бактеріальної транслокації в розвитку уражень 

гепатобіліарної системи при ВК та ХК [104]. Гепатобіліарні ураження при 

ЗЗК пов'язують також з портальною ендотоксемією [76,87]. 
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Вважають, що захворювання гепатобіліарної системи (автоімунний 

гепатит, первинний склерозуючий холангіт) мають із ЗЗК спільні 

патогенетичні механізми, можуть розвиватися одночасно з хронічними 

запальними захворюваннями кишечника (жовчнокам’яна хвороба, тромбоз 

портальної вени, абсцеси печінки), та бути зумовленими побічним ефектом 

лікування ЗЗК – токсичний гепатит, цироз печінки [117]. Гепатотоксичності 

лікарських засобів, які використовуються при лікування ЗЗК, сприяє 

поліморфізм генів ферментів, що забезпечують їх метаболізм. До числа цих 

ферментів входить сімейство цитохромів P450 (CYP), глутатион-S-

трансфераза (GST), N-ацилтрансфераза (NAT) та інші [26]. 

Відомо, що ЗЗК супроводжуються порушенням ліпідного обміну. В 

умовах запального процесу в кишечнику відбувається вивільнення 

поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) в сироватку крові, що призводить 

до змін ліпідного профілю в організмі. Окрім того порушенню ліпідного 

обміну сприяють зміни кишкової мікробіоти та патологічна бактеріальна 

транслокація [105,112]. 

Своєчасна діагностика та лікування уражень гепатобіліарної системи 

при ЗЗК у дітей дозволить зменшити ризик розвитку тяжких хронічних 

захворювань печінки.  

Означене визначило вибір напрямку, мету та завдання дослідження. 

Мета дослідження: Підвищення ефективності діагностики порушень 

функціонального стану гепатобіліарної системи у дітей з хворобою Крона та 

виразковим колітом шляхом розробки алгоритму ранньої їх діагностики та 

моніторингу. 

Відповідно до поставленої мети були сформульовані наступні 

завдання:  

1. Вивчити особливості функціонального стану гепатобіліарної системи  

та клініко-параклінічну характеристику її порушень у дітей з ХК та ВК. 
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2. Встановити залежність порушень функціонального стану 

гепатобіліарної системи від активності, тривалості хвороби та варіанту 

терапії у дітей з запальними захворюваннями кишечника. 

3. Вивчити особливості ліпідного обміну у дітей з ХК, ВК та оцінити його 

залежність від активності та тривалості хвороби та варіанту терапії. 

4. Дослідити зв'язок порушень функціонального стану гепатобіліарної 

системи і ліпідного обміну від структури мікробіоти кишечника у дітей 

з ВК та ХК. 

5. Вивчити поліморфізм генів детоксикації: першої фази – CYP2D6*4, 

другої фази – GSTM1, GSTT1, третьої фази – MDR1 у дітей з ХК та ВК. 

6. Визначити залежність порушень функціонального стану печінки від 

особливостей поліморфізму генів системи детоксикації у дітей з ХК та 

ВК. 

7. Вивчити ультразвукові структурно-функціональні зміни 

гепатобіліарної системи та особливості фіброзу печінки методом 

еластографії зсувної хвилі у дітей з ХК та ВК. 

8. Розробити алгоритм ранньої діагностики порушень функціонального 

стану гепатобіліарної системи та динамічного спостереження дітей з 

ХК та ВК, що входять у групу ризику по розвитку патології 

гепатобіліарної системи. 

Об'єкт дослідження –функціональний стан гепатобіліарної системи у дітей з 

хворобою Крона та виразковим колітом. 

Предмет дослідження – клініко-лабораторні особливості функціонального 

стану гепатобіліарної системи, показники ліпідного обміну, спектр вільних 

жирних кислот, мікробіота кишечника, поліморфізм генів системи 

детоксикації, ультразвукові структурно-функціональні зміни гепатобіліарної 

системи та жорсткість паренхіми печінки у дітей з хворобою Крона та 

виразковим колітом. 

Методи дослідження – клінічні, біохімічні, мікробіологічні, 

молекулярно-генетичні, ультразвукові, статистичні. 
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Наукова новизна отриманих результатів: 

Вперше на основі комплексного обстеження у дітей із ЗЗК (ХК, ВК) 

досліджені особливості функціонального стану печінки залежно від 

нозології, активності, тривалості захворювання, локалізації ураження та 

варіанту терапії. Встановлено, що у  45 % дітей з ХК та 53,8 % з ВК має місце 

порушення функціонального стану печінки у вигляді цитолітичного, 

холестатичного та змішаного варіантів змін печінкових проб, частота та 

виразність яких залежить від активності процесу в кишечнику у дітей з ХК і 

ВК, розповсюдженості коліту та варіанту терапії у дітей з ВК. 

Вперше встановлено, що у 72,5 % дітей з ХК та у 63,75 % - з ВК мало 

місце порушення ліпідного обміну – дисліпідемії, переважно за рахунок 

підвищення ЛНДНЩ, ТГ та зниження ЛПВЩ. Дослідження спектру вищих 

жирних кислот в плазмі крові та мембранах еритроцитів у цих хворих 

показало, що у плазмі крові хворих на ЗЗК має місце збільшення Σ НЖК в 

поєднанні зі зниженням Σ НеЖК, а в мембранах еритроцитів 

підвищення Σ НеЖК з переважанням Σ ПНЖК за рахунок жирних кислот 

сімейства омега-6, що залежало від активності захворювання у дітей з ВК. 

Вперше встановлено взаємозв’язок між змінами мікробіоти товстого 

кишечника, а саме, зниження кількості Bifidobacterium і Lactobacillus в 

кишковому вмісті та цитолітичним синдромом у дітей з ХК та ВК. 

Вперше вивчено особливості функціонального стану печінки у дітей з 

ЗЗК залежно від поліморфізму генів фаз детоксикації: першої фази – 

CYP2Д6*4(G1934A), другої фази – GSTM1, GSTT1, третьої фази – 

MDR1(C3435Т)  у дітей з ЗЗК. Встановлено, що наявність ТТ-генотипу гену 

MDR1 є несприятливим фактором щодо розвитку порушень функціонального 

стану печінки у дітей з ЗЗК. 

Вперше методом еластографії зсувної хвилі встановлено, що у 37,5 % 

дітей з ХК та у 50 % – з ВК мало місце підвищення різного ступеня 



11 
 

жорсткості паренхіми печінки. Встановлена залежність показника жорсткості 

печінки від активності ЗЗК та підвищення трансаміназ у дітей з ВК. 

Вперше розроблено алгоритм ранньої діагностики та моніторингу 

порушень гепатобіліарної системи у дітей з ХК та ВК. 

 

Практичне значення  отриманих результатів. На підставі 

проведених досліджень встановлені критерії прогнозування розвитку 

ураження гепатобіліарної системи у дітей з ХК та ВК. Для впровадження в 

практику охорони здоров'я розроблено алгоритм ранньої діагностики 

порушень та моніторингу стану гепатобіліарної системи у дітей з ХК та ВК. 

Впровадження результатів дослідження. Результати проведених 

досліджень впроваджено в роботу ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і 

гінекології НАМН України», КУ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна 

лікарня», ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», КЗ 

«Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 1» ДОР, КУ «Хмельницька 

міська клінічна лікарня», КУ «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня». 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 

науковим дослідженням. Автором особисто проведено аналіз наукової 

літератури за темою дисертації, визначено мету і завдання дисертаційної 

роботи, вивчено клініко-параклінічні особливості стану гепатобіліарної 

системи у дітей з ХК та ВК, проведено аналіз результатів дослідження 

ліпідного обміну та спектру вищих жирних кислот плазми хворих із ЗЗК, 

аналіз результатів дослідження мікробіоти товстого кишечника, 

поліморфізму генів системи детоксикації та влив поліморфних варіантів генів 

на функціональний стан печінки у даного контингенту хворих, 

ультразвукового дослідження печінки, жовчного міхура та сфінктера Одді з 

використанням сучасних статистичних методів, написано розділи дисертації 

та підготовлено до друку статті, тези, зроблено виступи на науково-

практичних конференціях. 
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Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації висвітлені та 

обговорені на ХІ конгресі педіатрів України (Київ, 2015), Науково-

практичному Симпозіумі «Актуальні питання дитячої гастроентерології та 

нутріціології» (Київ, 2015), XVIІІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Актуальні питання педіатрії» (Львів, 2016), ІІ науковому 

конгресі «Актуальні питання дитячої гастроентерології» (Київ, 2016), 

науково-практичній конференції «Актуальні питання дитячої гепатології» 

(Київ, 2016), ХІІІ з’їзді педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії» 

(Київ, 2016), науково-практичній конференції «Актуальні питання дитячої 

гепатології» (Київ, 2017 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 9 наукових праць, 

з них 6 статей - у фахових журналах та 2 роботи у матеріалах з’їздів, 

конгресів, конференцій. Отримано 1 патент на корисну модель. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на  

153 сторінках і складається зі вступу, огляду літератури, розділу «Матеріали і 

методи дослідження», 5 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

отриманих результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, 

списку використаних джерел, що налічує 170 наукових праць, які займають 

19 сторінок. Робота ілюстрована 41 таблицею та 8 рисунками, які займають 5 

сторінок. 
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РОЗДІЛ 1  

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА СТАН ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ ПРИ 

ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ КИШЕЧНИКА У ДІТЕЙ 

(огляд літератури) 

1.1 Позакишкові ураження при запальних захворювань кишечника у 

дітей 

Запальні захворювання кишечника, виразковий коліт (ВК) та хвороба 

Крона (ХК) - належать до групи ідіопатичних мультисистемних захворювань, 

що характеризуються специфічними клінічними й патоморфологічними 

ознаками, наявністю неспецифічного запалення в кишечнику та часто 

супроводжуються позакишковими проявами й ускладненнями [16,20,166]. В 

останні роки захворюваність на виразковий коліт та хворобу Крона зростає в 

усьому світі та найбільше реєструється у розвинених країнах - Північній 

Америці (поширеність ХК - 20,2 на 1000000, ВК - 19,2 на 100000) та країнах 

Європи (ХК - 12,7 на 100000, ВК - 24,3 на 100000 населення) [5,114]. Понад 

30% випадків діагностуються вже в дитячому та підлітковому віці, що 

призводить до збільшення частки захворювання на ЗЗК серед дитячого 

населення [21,29]. Поширеність ЗЗК у дітей в США складає 5 - 11 на 100000 

дитячого населення [14]. 

Етіологія та патогенез ЗЗК вивчені  не повністю. Запальні 

захворювання кишечника розвиваються на тлі патологічної імунної відповіді 

на антигени мікробіоти кишечника у генетично схильних осіб [24]. Мутації 

генів призводять до пошкодження механізмів регуляції вродженої та 

адаптивної імунної відповіді [98,134], що відображається на бар'єрних 

властивостях слизової оболонки кишечника, призводить до порушення 

процесів аутофагії та розпізнавання антигенів [51,52]. Мутації генів 

викликають дисбаланс в синтезі прозапальних та протизапальних цитокінів, 

пов'язаних з регуляцією Th1, Th2 таTh17 [2,165]. Вважається, що ХК є Th1 - 

опосередкованим захворюванням, яке характеризується підвищеним 

синтезом гама-інтерферону, TNF-α та IL-12. ВК в значній мірі асоціюється з 
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активацієюTh2 лімфоцитів, що супроводжується підвищеним синтезом IL-4, 

IL-5, IL-10 та IL-13. Встановлено, що Th17- опосередкована імунна відповідь 

притаманна як для ХК, так і для ВК, але є найбільш виразною при ХК. Th17 

продукують у великій кількості прозапальні цитокіни – IL-17 та IL-23, окрім 

того Th17 як і T-хелпери 1 типу, можуть синтезувати гамма-інтерферон 

[98,165]. Такий тип порушення імунної регуляції сприяє розвитку 

автоімунних захворювань та хронічного запалення [67,143]. Відомо, що у 

пацієнтів з імуно-опосередкованим захворюванням частіше розвивають інші 

імуно-опосередковані захворювання. Характерно, що розвиток цих станів 

має статеву залежність та найчастіше реєструються у осіб жіночої статі 

[64,142].  

Позакишкові ураження при ЗЗК є характерними як для хворих з ХК, 

так і з ВК [34, 159]. Вони поділяються на дві групи: позакишкові прояви ЗЗК 

та позакишкові ускладнення ЗЗК. Позакишкові ускладнення зумовлені 

головним чином самим захворюванням та включають такі стани, як 

мальабсорбція, дефіцит мікроелементів, утворення каменів жовчовидільної 

системи, остеопороз, периферичні нейропатії, сечокам’яна хвороба та побічні 

ефекти, пов'язані з прийомом лікарських засобів [119,130]. Але якщо 

прийняти до уваги вторинні ефекти активності основного захворювання 

(мальабсорбція, остеопороз, сечокам’яна хвороба та ін.), то майже 100% 

пацієнтів з ЗЗК мають патологічні зміни в організмі. Позакишкові прояви 

ЗЗК можуть проявлятися ураженням будь-якої системи організму, 

включаючи опоно-руховий апарат, шкіру, гепатобіліарну систему, органи 

зору, нирки [119]. Рідше уражаються легені, підшлункова залоза та серцево - 

судинна система. Ураження різних органів та систем у хворих ВК та ХК 

може бути як наслідком основного захворювання, так і результатом побічної 

дії лікарських препаратів чи проявом випадково поєднаних захворювань 

[158]. Позакишкові прояви діагностуються у 36% дорослих з ЗЗК [34,166], за 

даними інших авторів ця цифра складає 25-40% [99]. Щонайменше один із 

позакишкових проявів має місце у 50% дітей з ВК та 80% - з ХК [69]. 
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У більшості хворих з ЗЗК захворювання дебютує із запального процесу в 

кишечнику, проте для деяких пацієнтів характерна маніфестація 

захворювання саме з позакишкових проявів, які можуть розвиватися у 25-

40% пацієнтів[31], що значно ускладнює діагностику та лікування основного 

захворювання. Так дані літератури свідчать , що 10-30% хворих на артрит 

асоційований з ЗЗК, мають симптоми артриту перед встановленням діагнозу 

запального захворювання кишечника [43,46], а окремі дослідження свідчать, 

що приблизно у третини пацієнтів захворювання дебютує з симптоми 

первинного склерозуючого холангіту [45]. За даними Jose FA та співавторів 

[85] 6% дітей перед встановленням діагнозу ЗЗК вже мали один з 

позакишкових проявів, а у третини хворих протягом 15 років перебігу 

хвороби розвивається хоча б один з позакишкових проявів ЗЗК. Дані 

літератури свідчать, що розвиток одного позакишкового прояву ЗЗК 

підвищує ризик розвитку іншого позакишкового ураження [31]. 

Ураження шкіри, очей, печінки та опорно-рухового апарату вважаються 

первинними позакишковими проявами. Етіологія та патогенетичні механізми 

розвитку позакишкових уражень ЗЗК залишаються остаточно не 

з’ясованими. Сьогодні встановлено зв'язок позакишкових проявів ЗЗК з 

основними локусами комплексу гістосумістності людини [3,129]. 

Позакишкові прояви у хворих з ХК частіше спостерігаються у пацієнтів з 

HLA-A2, HLA-DR1 та HLA-DQw5, тоді як у пацієнтів з ВК частіше 

реєструються, коли присутній генотип HLA-DR103. Встановлено зв'язок 

позакишкових проявів ЗЗК з певними комплексами HLA. Так HLA-B8/DR3 

асоціюється з підвищеним ризиком розвитку первинного склерозуючого 

холангіту (ПСХ) у хворих з ВК, тоді як HLA-DRB1*0103, HLA-B*27 та HLA-

B*58  у пацієнтів з ЗЗК частіше асоціюються з ураженням суглобів, шкіри та 

очей [119]. Окрім того до причин розвитку позакишкових уражень відносять 

циркуляцію у крові цих хворих великої кількості прозапальних цитокінів 

таких як IL-1α, IL-1β, IL-2,IL-6, IL-8, IL-12, IL-17, IL-23 та TNF-α та 

бактеріальних ендотоксинів – ліпополісахаридів (ЛПС) [9]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jose%20FA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18626963


16 
 

Вважається, що уражена слизової оболонка шлунково-кишкового тракту 

може спричинити імунну відповідь на позакишкових ділянках через спільні 

епітопи, такі як епітопи кишкових бактерій та синовіальних оболонок 

суглобів [31,129]. У хворих з ЗЗК через підвищену проникністю слизової 

оболонки стінки кишечника, ступінь якої залежить від поширеності, глибини 

та характеру запального процесу відбувається бактеріальна транслокація, що 

викликає адаптивну імунну реакцію, яка, не здатна розпізнавати бактеріальні 

епітопи та епітопи суглобів або шкіри. Вважають, що саме генетичні фактори  

в значній мірі є тригерами автоімунних реакцій у певних органах у хворих з 

запальними захворюваннями кишечника [54,57]. 

 

1.2 Характер уражень гепатобіліарної системи при запальних  

захворюваннях кишечника 

Більшість досліджень щодо ураження гепатобіліарної системи при ЗЗК 

проведені у дорослих. За даними різних авторів порушення гепатобіліарної 

системи мають 15 - 50 % чи 5 - 95% хворих з ЗЗК [83,154]. Гепатобіліарні 

ураження зустрічаються як при ВК, так і при ХК, але частіше пов’язані з ВК 

[73]. Дані літератури свідчать, що пацієнти з ЗЗК можуть мати не одне 

ураження печінки, а їх комбінацію. Деякі хронічні захворювання печінки у 

пацієнтів з ЗЗК є доброякісними та потребують лише динамічного 

спостереження, тоді як інші можуть спричинити розвиток печінкової 

недостатності та стати причиною необхідності проведення трансплантації 

печінки [166]. 

Ураження печінки при ВК та ХК включають широкий спектр клініко-

лабораторних проявів. Їх можна розподілити на 3 основні групи: ті, що 

спостерігаються у зв'язку з ЗЗК, ті, які пов'язані з метаболічними та 

фізіологічними змінами, викликаними основним захворюванням, і ті, які є 

вторинними спричиненими гепатотоксичністю медикаментозної терапії ЗЗК 

[166,152]. Часто клінічний перебіг ураження гепатобіліарної системи при ЗЗК 

не залежить від основного захворювання [108].  
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Найчастішим проявом ураження гепатобіліарної системи у хворих з 

ЗЗК є зміни печінкових проб, а саме – гіпертрансаміназемія, яка може мати 

інтермітуючий та персистуючий характер [53]. За різними літературними 

джерелами підвищення печінкових проб спостерігається у 11 - 49% пацієнтів 

з ЗЗК [73]. Літературні дані свідчать, що підвищення печінкових проб 

протягом першого року маніфестації ЗЗК спостерігається у 29% хворих, а 

хронічна патологія печінки з встановленим гепатологічним діагнозом – лише 

у 5,8% хворих (найчастіше це первинний склерозуючий холангіт -– 

4,6%)[115]. У великому когортному дослідженні Broome U. та співавторів 

(2006) було встановлено що 11% пацієнтів з ЗЗК мали персистуюче 

підвищення показників печінкових тестів у вигляді збільшення активності 

лужної фосфатази та трансаміназ протягом більше ніж 2 місяців, а 5% 

пацієнтів з ЗЗК мали інтермітуючий характер підвищення печінкових проб 

які були пов’язані з періодом активності основного захворювання. В цьому ж 

досліджені було повідомлено про третю групу хворих з ЗЗК які мали 

віддалене підвищення показників печінкових проб, яке не було пов’язано з 

активністю хвороби, а асоціювалось з розвитком ПСХ на тлі ЗЗК [45]. В 

іншому дослідженні порушення печінкових проб виявлено у 20,9% хворих з 

ЗЗК. У більшості випадків зміни були короткочасними та спонтанно 

регресували у 60% хворих [53]. В цьому ж досліджені встановлено, що 

патологічні зміни печінкових проб не були асоційовані з прийомом 

аміносаліцилатів, а найбільш частою причиною інтермітуючого підвищення 

печінкових проб був холестатичний синдром, викликаний прийомом інших 

медикаментів (34,1%). Основною причиною персистуючої 

гіпертрансаміназемії у дорослих є неалкогольний стеатогепатит (НАСГ) - 

65,4 % [53,58]. За даними інших авторів, у дорослих пацієнтів НАСГ 

вважається найчастішою патологією печінки при ЗЗК і реєструється з 

частотою 6 – 35 % [44], частіше при ВК –1,5 – 55 % , ніж при ХК –1,5-39,5% 

випадків [81]. У когортному дослідженні Bargiggia зі співавторами 

оцінювали поширеність стеатозу печінки у хворих на ЗЗК та встановили що 



18 
 

хворі на ЗЗК мають вірогідно частіше стеатоз печінки ніж у контрольній 

групі. Так  у хворих з ХК він діагностується у 39%, а при ВК - 35% випадків 

[40]. Інші джерела свідчать, що стеатоз печінки має місце у 13 – 100 % 

дорослих хворих на ЗЗК [117,120]. Результати  мультицентрового 

дослідження, що включало 317 пацієнтів з ВК, у якому стеатоз печінки 

діагностувався за допомогою ультразвукового дослідження, показали, що 

стеатоз печінки мали 13,6% хворих, на відміну від групи контролю – 7,3% 

[103]. Такі ж результати отримані в дослідженні Broome U. та співавторів 

(2006) де з 142 хворих з ВК, 74 мали персистуюче підвищення печінкових 

проб, з яких у 11 пацієнтів було діагностовано НАСГ за допомогою 

ультрасонографії та морфологічного дослідження біоптату печінки [45]. Інші 

публікації  свідчать, що хронічні захворювання печінки зустрічаються і у 

пацієнтів з нормальними біохімічними тестами [115]. Встановлено, що 31,1% 

дорослих хворих з ВК та нормальними печінковими пробами, за даними 

пункційної біопсії печінки мали жирову інфільтрацію гепатоцитів, а у 4% 

встановлено стеатоз печінки [42]. Доведено, що НАСГ корелював з 

поширеністю коліту у хворих з ЗЗК та частіше діагностувався у хворих з 

тотальним ураженням товстого кишечника [74]. 

Найбільш специфічним ураженням гепатобіліарної системи у хворих з 

ЗЗК є первинний склерозуючий холангіт (ПСХ) [133]. За даними літератури 

70-80% пацієнтів з ПСХ мають супутнє ЗЗК, а приблизно 1,4%-7,5% 

пацієнтів з ЗЗК розвиватимуть ПСХ [45]. Найбільш часто ПСХ асоційований 

з ВК (0,76-5,4%), а при ХК це захворювання виявляється у 1,2-3,4% випадків 

[133]. Так за даними великого популяційного дослідження проведеного в 

Канаді, що включало 4454 з хворих з ЗЗК, встановлено, що ПСХ 

реєструвався у 1% жінок та 3% чоловіків з ВК, а у хворих на ХК поширеність 

ПСХ склала 0,3% у жінок та 0,4% у чоловіків [43]. За даними різних авторів 

ПСХ частіше розвивається у хворих з тотальним колітом ніж з дистальним 

ураженням товстого кишечника [133,45]. У досліджені продемонстровано що 
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що колектомія після трансплантації печінки призводила до меншої кількості 

рецидивів ПСХ та підвищення виживання [162].  

Значно рідше при ЗЗК розвиваються жовчнокам'яна хвороба, 

автоімунний гепатит, автоімунний overlap-синдром, IgG4-холангіт, 

первинний біліарний холангіт (ПБХ), печінковий амілоїдоз, 

гранульоматозний гепатит, тромбоз портальної вени та абсцес печінки. Варто 

зазначити, що гранульоматозний гепатит, амілоїдоз печінки та 

жовчнокам’яна хвороба частіше реєструються у хворих з ХК, а автоімунний 

гепатит, як правило, частіше діагностується у пацієнтів з ВК [133]. 

Гранульоматозний гепатит є рідкісним ускладненням ЗЗК, поширеність якого 

складає менше 1% [109].  

Одним з найбільш досліджених уражень гепатобіліарної системи у 

дорослих з ЗЗК є жовчнокам’яна хвороба. Поширеність ЖКХ за даними 

різних джерел коливається від 11 % до 34 % [35]. Дослідженням Bargiggia S. 

та співавторів, встановлено, що при ХК жовчнокам’яна хвороба мала місце у 

11% хворих, при ВК - у 7,5% [40]. У когортному досліджені Parente із 

співавторами (2007) було встановлено, що у хворих з ХК ризик розвитку 

ЖКХ на відміну від пацієнтів з ВК зростає вдвічі [125]. Первинний біліарний 

холангіт (ПБХ) асоційований з ЗЗК є рідкісним діагнозом, найбільш 

притаманний пацієнтам з ВК, ним частіше хворіють молоді чоловіки, які 

мають легке, непоширене ураження товстого кишечника у вигляді проктиту 

[162]. Амілоїдоз печінки, як асимптоматична гепатомегалія, реєструється у 

0,9% хворих з ХК та 0,07% хворих з ВК, та корелює з тяжкістю ЗЗК [155]. 

Абсцеси печінки досить рідкісна патологія асоційована з ЗЗК, частіше 

реєструється у хворих з ХК. Фактори ризику утворення абсцесу печінки – 

імуносупресивна терапія, бактеріальна транслокація через пошкоджену 

стінку кишечника. Підтвердженням ролі бактеріальної транслокації є факт 

того, що найчастіше абсцеси печінки є мономікробними, та викликані 

переважно мікроорганізмами, що населяють товстий кишечник - 

стрептококки, Fusobacterium, Bacteroides fragilis та Staphylococcus aureus [42]. 
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Численні дослідження щодо ураження  гепатобіліарної системи 

проведені переважно у дорослих пацієнтів з ЗЗК, в дитячій популяції вони 

поодинокі, а їх результати досить суперечливі. Частота гепатобіліарних 

порушень у дітей з ЗЗК за різними літературними джерелами коливається від 

1,8% до 15,1% [32], а за даними Vo Hanh D. (2014) від 3% до 60% [157]. У 

дітей з ЗЗК автоімунний гепатит розвивається у менш ніж у 1% хворих, ПСХ 

- у 3,5% дітей з ВК, та майже у 1% дітей з ХК [85]. За іншими даними 

поширеність ПСХ у дітей з ЗЗК складає 1-5% [95]. В той час як патологічні 

зміни печінкових проб > 1 епізоду мають місце у 42,6% дітей з ЗЗК. 

Встановлено, що 69% з цих хворих мали ізольоване підвищення трансаміназ, 

8% - підвищення показників, що характеризують синдром  холестазу, а 23% 

дітей з ЗЗК мали як цитолітичний, так і холестатичний синдроми. При цьому 

відмінностей у змінах печінкових проб між хворими з ХК та ВК не було 

виявлено [122]. За даними інших авторів [33] підвищення показників 

печінкових проб у дітей з ЗЗК встановлено у 48,2%, та лише у 1,8% мала 

місце хронічна патологія печінки, що розвинулась на тлі ЗЗК.  

Несвоєчасна діагностика уражень гепатобіліарної системи у дітей з ЗЗК 

може призводити до розвитку фіброзу печінки та його прогресування до 

цирозу, тому дослідження функціонального стану гепатобіліарної системи є 

важливою складовою у спостереженні та лікуванні дітей з ЗЗК [133,149]. 

Незважаючи на значну кількість публікацій остаточно не дослідженими ще є 

етіопатогенез, прогнозування виникнення та перебіг уражень гепатобіліарної 

системи у дітей ЗЗК. 

 

1.3.Сучасні погляди на патогенез порушень гепатобіліарної системи при 

запальних захворюваннях кишечника 

Гепатобіліарні прояви у дорослих та дітей можуть передувати початку 

запального захворювання кишечника, супроводжувати активні прояви 

захворювання чи розвиватися пізніше [117]. Ураження гепатобіліарної 

системи можуть бути пов’язані з загальними патогенетичними механізмами 
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ЗЗК – автоімунний гепатит, первинний склерозуючий холангіт; розвиватися 

одночасно з хронічними запальними захворюваннями кишечника 

(жовчнокам’яна хвороба, тромбоз портальної вени, абсцеси печінки); та бути 

зумовленими побічним ефектом лікування ЗЗК – токсичний гепатит, цироз 

печінки, реактивація вірусного гепатиту [109]. 

 Однією з гіпотез розвитку ПСХ на тлі ЗЗК є паралельні 

імуноопосередковані порушення, що підтверджується наявністю 

антинуклеарних антитіл у 24-53% хворих, антитіл до гладеньких м'язів у 13-

20%, а також антинуклеарних цитоплазматичних антитіл (pANCA) у 65- 88% 

пацієнтів [60,144], однак відсутність відповіді ПСХ на імуносупресивну 

терапію суперечить цій гіпотезі [103,144]. 

Відомо, що оксидативний стрес є одним із провідних механізмів, 

пов’язаних з ушкодженням печінки та прогресуванням фіброзу [61]. 

Токсини, включаючи кишкові ендотоксини та ксенобіотики, в реакціях 

окислення індукують надлишкову продукцію та накопичення в гепатоцитах 

вільних радикалів та інших токсичних біометаболітів [12, 96]. Вільні 

радикали є тригерами реакції перекисного окислення ліпідів (ПОЛ), а також 

продукції прозапальних цитокінів (TNF-α, IL-6, IL-8). Ці патологічні реакції 

призводять до некрозу гепатоцитів та розвитку запальної клітинної 

інфільтрації, а також є активаторами клітин Іто, що індукують процеси 

фіброгенезу в печінці [118,145,169]. 

Факторами, що спричиняють розвиток стеатозу печінки та НАСГ при 

ЗЗК є гепатотоксичні ліки (кортикостероїди, антибіотики, імуномодулятори), 

споживання надлишку жирів, швидке схуднення при маніфестації чи 

рецидиві ЗЗК, синдром мальабсорбції та дисбіоз кишечника, що 

супроводжують це захворювання [56,86,91]. 

В патогенезі НАСГ провідна роль належить накопиченню ліпідів у 

гепатоцитах та посиленню процесів ПОЛ з накопиченням його продуктів та 

розвитком некрозу гепатоцитів [1,101,164]. Основні компоненти 
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гепатоцелюлярних ліпідів – тригліцериди (ТГ), гіпертригліцеридемія є 

біохімічним маркером НАСГ[1,6].  

Механізм розвитку та прогресування стеатозу печінки є складним та 

багатофакторним процесом. Існують дві провідні концепції патогенезу НАСГ 

— теорія двох ударів та теорія багатьох паралельних ударів. Концепція двох 

ударів («two-hit» theory) була запропонована С.Р. Day та O.F. Jamesу 1998 

році [1]. Перший удар (стеатоз) – накопичення ТГ в гепатоцитах за рахунок 

надлишкового надходження в печінку вільних жирних кислот (ВЖК). 

«Другий удар» - порушення процесів окислення та фосфорилювання, з 

утворенням активних форм кисню (АФК), які мають прямий цитотоксичний 

вплив на гепатоцити та активують синтез прозапальнихцитокінів (IL-6, IL-8), 

TNF-α. В свою чергу продукти ПОЛ (4-гидроксиноненал тамалондіальдегід) 

активують зірчасті клітини печінки, які є основними продуцентами колагену 

[6,135]. 

Відповідно до теорії багатьох паралельних ударів, яку запропонували 

Herbert Tilg та Alexander R.Moschen (2010), прогресування стеатозу в 

стеатогепатит відбувається унаслідок розвитку системної та локальної 

запальної відповіді в паренхімі печінки у генетично схильних індивідумів 

[6,147]. Тригерами запалення можуть виступати різноманітні екзогенні та 

ендогенні фактори, серед яких важливу роль відіграють чинники 

інтестинального походження [147]. Через пошкоджений кишковий бар’єр 

відбувається транслокація бактеріальних ліпополісахаридів (ЛПС) та 

ендотоксинів у портальний кровообіг із подальшою активацією рецепторів 

вродженого захисту (TLRs, NLRs) та клітин Купфера, що призводить до 

продукції прозапальних цитокінів, залучення імуноцитів (макрофагів, Т-

лімфоцитів) у печінкову, жирову тканину, що призводить до розвитку 

системної запальної відповіді, наслідком якої є прогресування НАСГ 

[110,121]. Стеатоз печінки в свою чергу значно підвищує чутливість 

гепатоцитів до дії агресивних факторів, що призводить до розвитку 

запалення - НАСГ. НАСГ спостерігається у 10-20 % пацієнтів серед 
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дорослого населення, які страждають на ЗЗК [147]. Розвитку стеатозу печінки 

у хворих з ЗЗК сприяє анорексія, що призводить до посилення 

периферичного ліполізу, анемія та втрата білка з калом, що супроводжується 

зниженням утилізації ЖК у гепатоцитах та підвищеним синтезом ліпідів 

[104]. В умовах запального процесу відбуваються значні зміни структури 

мембран гепатоцитів, деградація фосфоліпідів клітинних мембран клітин, що 

супроводжується вивільненням поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) в 

сироватку крові, та веде до змін ліпідного профілю в організмі. Збільшення 

омега-6 ПНЖК в організмі в умовах розвитку патології сприяє синтезу 

прозапальних ейкозаноїдів, лейкотрієнів та інтенсифікації процесів ПОЛ 

[102,104]. 

На ліпідний обмін у хворих з ЗЗК значний вплив також має хронічне 

запалення, що супроводжує ВК та ХК. З'ясовано, що зміни метаболізму 

ліпідів у хворих з ЗЗК зумовлені імунними реакціями, що опосередковані 

дією цитокінів [127]. Встановлено, що IL-6 та С-реактивний білок тісно 

пов’язані з метаболізмом ліпідів, інгібуючи ліпопротеїнліпазу адипоцитів. 

Також деякі ефекти IL-6 опосередковані дією фактору некрозу пухлин, який 

стимулює процеси ліполізу та активує синтез ТГ печінкою, підвищення рівня 

ТГ у сироватці крові за рахунок збільшення ліпопротеїдів дуже низької 

щільності [132,161]. 

Ripollés Piquer B. та співавтори (2006) встановили, що при загостренні 

ЗЗК у сироватці крові має місце порушення обміну ліпідів у вигляді 

зниження аполіпопротеїну та підвищення загального холестерину й 

ліпопротеїдів дуже низької щільності [127]. Інше дослідження також 

підтверджує глибокі порушення ліпідного обміну у дорослих хворих з ХК, 

так встановлено, що доля насичених та моно ненасичених ЖК у плазмі 

хворих з ХК була вірогідно вищою, ніж поліненасичених у хворих з ХК в 

період ремісії та в контрольній групі. В цьому ж дослідженні встановлено, 

що гіпохолестиринемія у хворих з ХК в період загострення була вірогідно 

вищою порівняно з групою контролю [105,111]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ripoll%C3%A9s%20Piquer%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16784973
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ripoll%C3%A9s%20Piquer%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16784973
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Хворі на  ЗЗК мають подвоєний ризик розвитку жовчнокам’яної 

хвороби (ЖКХ), що корелює з тривалістю захворювання, частотою рецидивів 

та парентеральним харчуванням [100,125]. Зв'язок ЖКХ з ВК чітко не 

встановлений [117], в той час як при ХК ЖКХ розвивається як після значних 

резекцій кишечника, так і у хворих з поширеним запальним процесом в 

тонкому та товстому кишечнику, які знаходяться на тривалому 

консервативному лікуванні. В основі літогенезу лежить біліарна 

недостатність, яка призводить до порушення ентерогепатичної циркуляції 

жовчних кислот, посилення процесу деконьюгації жовчних кислот в 

дистальному відділі тонкого кишечника, збільшення надходження жовчних 

кислот в товстий кишечник, де вони солюбілізують неконьюгований 

білірубін, сприяючи його абсорбції [100]. 

Важливу роль в ураженні гепатобіліарної системи при запальних 

захворюваннях кишечника відіграють порушення мікробіоти кишечника. 

Відомо, що більше ніж 400 видів мікроорганізмів населяють кишечник 

людини [10]. Приблизно 60% мікрофлори людини знаходиться у 

товстокишечному біотопі [168]. Саме товстий кишечник у зв’язку з 

максимальною контамінацією має найбільше функціональне навантаження у 

порівнянні з іншими біотопами [8]. Мікробіота кишечника складається з двох 

пов’язаних популяцій: порожнинна – 10-15%, яка досить мінлива, залежить 

від характеру харчування, внутрішнього середовища, екологічних факторів; 

та пристінкова мікрофлора – 85-90%, яка найбільш чітко відображає стан 

кишки та організму в цілому [17,18]. Нормальна мікрофлора має 

метаболічний вплив на організм хазяїна забезпечуючи трофічну та 

енергетичну функцію, впливаючи на енергозабезпечення епітелію; регуляцію 

перистальтики кишечника; шляхом участі в регуляції диференціації та 

регенерації тканин, в першу чергу – епітеліальних, підтримання іонного 

гомеостазу організму; бере участь в детоксикації та виведенні ендо- та 

екзогенних токсичних сполук; руйнуванні мутагенів; активації лікарських 

сполук. Нормальна мікрофлора товстого кишечника також залучена до 
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утворення сигнальних молекул, в тому числі й нейротрансміттерів; 

стимуляції імунної системи, утворення імуноглобулінів. Вона забезпечує 

цитопротекцію, підвищує резистентність епітеліальних клітин до мутагенів; 

інгібування росту патогенів та адгезії патогенів до епітелію, забезпечує 

доставку субстратів глюконеогенезу, ліпогенезу та бере участь у метаболізмі 

білків, в циркуляції жовчних кислот, стероїдів та інших макромолекул, 

синтезі та постачанні організму вітамінів групи В, пантотенової кислоти та 

інших; регуляція газового складу порожнин організму [18,106]. Одним із 

найважливіших біологічно активних речовин, що синтезуються в результаті 

життєдіяльності анаеробних бактерій – є летючі жирні кислоти (ЛЖК) з 

довгим вуглецевим ланцюгом від 2 до 6 атомів (оцтова), пропіонова, масляна, 

валеріанова, капронова кислоти та їх ізомери – ізомасляна, ізовалеріанова, 

ізокапронова кислоти. Ці метаболіти відіграють особливу роль як в регуляції 

кишечного мікробіоценозу, так і активно включаються в підтримку 

гомеостазу макроорганізму [11,18]. Саме оцтова, масляна та пропіонова 

кислоти беруть участь у синтезі муцину, регуляції іонного обміну в товстому 

кишечнику, блокують адгезію та пригнічують ріст патогенних та умовно-

патогенних мікроорганізмів, приймають участь в ліпідному, вуглеводному та 

енергетичному обміні [23,156]. Пропіонова кислота регулює 

мікроциркуляцію в слизовій оболонці та підтримує в ній трофічні процеси, 

приймає участь в глюконеогенезі та синтезі біогенних амінів, блокує адгезію 

патогенів [22,23].  

Порушення балансу мікрофлори кишечника проявляється зменшенням 

кількості анаеробних представників (лакто – та біфідобактерій), збільшенням 

загального числа представників факультативної мікрофлори, які можуть 

набувати патогенних властивостей [28]. В результаті елімінації облігатних 

мікроорганізмів екологічні ніші заселяють представники умовно-патогенної 

флори - бактерії родів Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Staphylococcus, 

Clostridium, Acinetobacter, Pseudomonas та грибів роду Candida, які високо 

резистентні до антибіотиків та менш вибагливі до умов розмноження [22,28]. 
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Порушення кишкової мікробіоти досліджувалось у пацієнтів з різними 

захворюваннями шлунково-кишкового тракту, включаючи ЗЗК. Дослідження 

мікробіоти товстого кишечнику свідчать, що хворі з активною формою 

захворювання мають меншу кількість та різноманітність мікроорганізмів у 

товстому кишечнику. Вона є більш нестабільною, порівнянно з пацієнтами з 

неактивною формою ЗЗК та зі здоровими особами [37,41]. Молекулярний 

аналіз мікробіоти кишечника виявив відмінності у мікробіотному складі 

товстого кишечника у хворих з ЗЗК та здоровими особами, та між формами 

ЗЗК - ХК та ВК. Зокрема, в мікробіоті кишечника у здорових людей 

переважають бактерії роду Firmicutes та Bacteroidetes, в меншій мірі роду 

Proteobacteria та Verrucomicrobia [65]. В той час, як у пацієнтів дитячого віку 

в дебюті ХК мало місце збільшення кількості Faecalibacterium та зменшення 

бактеріального різноманіття, у дітей з ВК цього не відмічалось [80]. За 

даними літератури активність коліту впливає на мікробіоту товстого 

кишечника більш значно у пацієнтів з ХК [160]. 

Іншою гіпотезою що пояснює не тільки етіопатогенез ПСХ, а й 

ураження гепатобіліарної системи при ЗЗК є бактеріальна транслокація та, 

так званий, синдром «протікаючого кишечника». Цей феномен 

характеризується пасажем життєздатних бактерії крізь слизову оболонку 

шлунково-кишкового тракту (ШКТ) в екстраінтестінальні локуси - 

мезентеріальні лімфатичні вузли, кровотік, селезінку, де частина бактерій 

лізується макрофагами, а  частина бактерій, ендотоксини та ЛПС бактерії по 

системі воротної вени потрапляє в печінку [17]. Так в дослідженні Cani та 

співавторів, встановлено метаболічну роль ендотоксикозу у розвитку 

запаленні та супутніх розладах [54]. Більшість дослідників вважають 

бактеріальну транслокацію патологічним явищем, що має агресивний вплив 

при пошкоджені кишкового бар'єру та при зниженні захисних сил 

макроорганізму чи високій вірулентності мікроорганізму [28,123]. В умовах 

ЗЗК при пошкодженій слизовій оболонці, порушенні мікробіоти товстого 
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кишечника, дефекті імунної системи, бактеріальна транслокація набуває 

патологічного характеру [72,141]. 

Існує тісний зв'язок між печінкою та кишечником: кров із кишечника 

через систему портальної вени потрапляє в печінку, а печінка в свою чергу 

впливає на функцію кишечника завдяки секреції жовчі. Печінка чутлива до 

впливу бактеріальних токсинів, зокрема ЛПС бактерій, що поступають із 

кишечника по системі воротної вени. У здорових людей в нормі не 

відбувається бактеріальної транслокації крізь непошкоджений кишечний 

епітелій. Функціональна спроможність захисного бар’єру слизової оболонки 

кишечника залежить від кількості келихоподібних клітин, які синтезують 

муцин, що захищає глікокалікс слизової оболонки від хімічних та механічних 

ушкоджень. Мембрани непошкоджених ентероцитів утворюють бар’єр, що 

перешкоджає проникненню мікроорганізмів. В умовах запального процесу в 

слизовій оболонці кишечника при ЗЗК ентероцити мають пошкоджену 

мембрану, зменшується кількість келихоподібних клітин, недостатня 

кількість глікокаліксу, відбувається пошкодження щільних з'єднань клітин 

(окклюдин, клаудин), що сприяє реалізації бактеріальної транслокації. Ці 

процеси розвиваються на підґрунті неспроможності захисних сил організму в 

умовах розвитку автоімунних процесів. Органом-мішенню при бактеріальній 

транслокації є печінка, куди по системі воротної вени з кишечника поступає 

кров [9,146]. За цих умов порушуються процеси печінкового метаболізму, 

можуть спостерігатись і структурні пошкодження гепатоцитів. Бактеріальна 

транслокація та/або абсорбція бактеріальних ендотоксинів у портальну 

систему призводить до активації клітин Купфера, що може сприяти розвитку 

ПСХ [17]. 

В результаті бактеріальної транслокації бактеріальних клітин, 

ендотоксинів та бактеріальних ЛПС розвиваються не тільки пошкодження 

гепатоцитів, але й дискінетичні та запальні процеси біліарного тракту, 

неспецифічний реактивний гепатит, внутрішньопечінковий холестаз, 

стеатогепатит, фіброз та циротичні зміни [17,63]. Дослідження бактеріальної 
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транслокації при ЗЗК не численні. Так в дослідженні Gutie'rrez та співавторів 

повідомляється, що у сироватці крові хворих з хворих з ХК, прозапальні 

цитокіни та бактеріальна ДНК були достовірно підвищені порівняно з 

групою контролю (p < 0,05) [76,77].  

Мікрофлора ШКТ та печінка взаємодіють в процесах детоксикації 

організму. Печінка виконує захисну функцію за допомогою окисних реакції, 

а мікрофлора ШКТ забезпечує гідролітичні та відновні процеси. Мікробіота 

приймає участь в детоксикації екзогенних та ендогенних субстратів та 

метаболітів (аміни, меркаптани, феноли, стероїди та ін.). Нормальна флора 

кишечника перешкоджає розмноженню патогенних, гнильних і 

газоутворюючих бактерій, і таким чином перешкоджає надмірному синтезу 

аміаку, токсичних амінів, фенолу, двоокису сірки, крезолу та ін.[4,10]. 

Порушення взаємодії та злагодженості цих систем призводить до 

функціональних та структурних змін не лише в них, а й макроорганізмі. 

Зниження детоксикаційної функції мікрофлори ШКТ при дисбіозі збільшує 

навантаження на ферментні системи печінки та в певних умовах сприяє 

виникненню в ній метаболічних та структурних змін [10,113]. Вагомий вплив 

в пошкодженні гепатоцитів відіграють ендотоксини грамнегативних 

бактерій. В експериментах на тваринах було продемонстровано, що мала 

кількість ендотоксинів, яка проникає через кишкову стінку, потрапляє в 

портальний кровотік, таким чином низька портальна ендотоксемія є 

фізіологічною [9]. Кліренс ендотоксинів, які потрапляють у системний 

кровотік, здійснюється клітинами Купфера печінки [25,61,139]. Саме з 

розвитком портальної ендотоксемії пов'язують гепатобіліарні ураження при 

ЗЗК [25,77,140]. Встановлено, що рівень некрозу та запальних змін в печінці 

корелює з виразністю ендотоксемії [77,136]. 

В 2001 році Карнейро Де Мура висунув теорію щодо порушення 

мікробіоти товстого кишечника як одного з шляхів реалізації порушення 

ліпідного метаболізму [66,75]. Порушення мікробіоти призводить до 

підвищеного утворення ацетату та пропіонату, які впливають на синтез 
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холестерину, окрім того бактерії беруть участь в  метаболізмі  жовчних 

кислот, а порушення в цій ланці призводить до підвищення вмісту в 

сироватці крові жовчних кислот, тригліцеридів та холестерину [71,72]. В 

патогенезі дисліпідемії важливу роль відіграють і продукти метаболізму 

кишкової мікрофлори – коротколанцюгові жирні кислоти (оцтова, 

пропіонова, ізовалеріанова, валеріанова та ін.), ндотоксини та оксид азоту 

[66].  

Важливим фактором в ураженні печінки в результаті дії ендогенних та 

екзогенних (ксенобіотики) чинників є функціональна активність системи 

детоксикації печінки [25,36]. Сучасні уявлення про детоксикуючу функцію 

печінки базуються на дослідженні систем її ферментів та кофакторів, що 

приймають участь у біотрансформації ряду ендогенних речовин та 

ксенобіотиків, в тому числі лікарських речовин. Провідну роль в 

детоксикаціїній функції печінки відіграє цитохром Р-450-залежна система 

монооксигеназ [26,62]. Ці ферменти знаходяться в мембранах 

ендоплазматичного ретикулуму клітин. В метаболізмі ксенобіотиків можуть 

брати участь ферменти нирок, легенів, шкіри та шлунково-кишкового тракту, 

але найбільш активні вони в печінці. Саме ці ферменти забезпечують 1 фазу 

біотрансформації  ксенобіотиків. До цієї групи ферментів відносять 

специфічні оксидази, різні гідролази та ферменти кон'югації [66]. Кожен 

ізофермент цитохрому Р450 кодується своїми генами, що локалізуються на 

різних хромосомах. Спадкові зміни активності цих ферментів та 

незбалансованість у їх роботі, що зумовлені генетичним поліморфізмом 

призводять до неадекватних реакцій організму на різноманітні ксенобіотики, 

наслідком чого можуть бути небажані реакції при прийомі ліків чи 

відсутність терапевтичного ефекту [26]. Залежно від генетичних 

особливостей виділяють три групи: «екстенсивні» метаболізатори – 

більшість популяції при цьому кліренс лікарської речовини відповідає 

середньостатистичним значенням, до них належать гомозиготні носії 

«дикого» алелю відповідного ферменту. «Повільні» метаболізатори– особи з 
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низьким кліренсом лікарських речовин, що характеризується відсутністю 

синтезу ферменту чи синтезується дефективний фермент, в результаті чого 

знижується чи взагалі відсутня  ферментативна активність. «Швидкі» 

метаболізатори – кліренс ксенобіотиків вище у порівнянні  з екстенсивними 

метаболізаторами, такі пацієнта потребують призначення більш високих доз 

ліків для досягнення терапевтичного ефекту [26]. 

Найважливішою властивістю ферментів мікросомального окислення є 

широка субстратна специфічність, що дозволяє проводити детоксикацію 

різноманітних ендогенних речовин - насичені та ненасичені жирну кислоти, 

стероїдні гормони, холестерин, білірубін, жовчні кислоти, простагландини та 

лікарських речовин [12,26]. Сьогодні відомо 14 сімейств CYP, явище 

генетичного поліморфізму описано для цитохромів CYP2C9, CYP2C19 та 

CYP2D6 [3]. Цитохром CYP2D6 метаболізує ендотоксини та більше 20% всіх 

відомих ліків [19]. 

Відомо, що CYP печінки беруть участь у патогенезі декількох типів 

ураження печінки: CYP - опосредкована активація лікарських засобів до 

утворення токсичних метаболітів, що викликає викликає гепатотоксичність; 

ковалентне зв'язування токсичного метаболіту з CYP призводить до 

утворення антитіл проти CYP, відбувається реалізація імунно-

опосередкованої гепатотоксичності [26]. Встановлено, що анти-CYP2D6 

також присутні в сироватці хворих з автоімунним гепатитом II типу, Рядом 

досліджень було продемонстровано зв'язок між активністю CYP та тяжкістю 

циррозу [3].  

Друга фаза знешкодження речовин - реакції кон'югації, в ході яких 

відбувається приєднання до функціональних груп, що утворюється на 

першому етапі, інших молекул або груп ендогенного походження, що 

збільшують гідрофільність та зменшують токсичність ксенобіотиків. 

Особливе місце серед ферментів, які беруть участь у знешкодженні 

ксенобіотиків, інактивації ендогенних метаболітів, ліків, займають 

глутатіонтрансферази (GST). У родині GST відокремлюють 4 основних 
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класи: альфа (GSTА), мю (GSTМ), тета (GSTТ), пі (GSTР), що подібні за  

амінокислотними послідовностями, однак кодуються різними генами. Кожен 

клас генів має декілька алельних варіантів, що кодують білки з різною 

ензиматичною активністю чи навіть «нулеві алелі», тобто без утворення 

білкових продуктів. Поліморфізм GST визначає індивідуальну чутливість 

організму до впливу факторів зовнішнього середовища [3]. Дані літератури 

свідчать, що носії подвійних нульових генотипів GSTT1та GSTM1 мали в 2,7 

разів вищий ризик розвитку медикаментозно асоційованого ураження 

печінки (DILI) порівнянно з носіями алельних варіантів цих генів [79].  

Третій етап - виведення з клітини гідрофобних ксенобіотиків 

забезпечує функціонування Р-глікопротеїну (транспортна АТФ-аза) [3]. Р-

глікопротеїн–продукт гену MDR1, являє собою АТФ-залежний насос, що 

локалізується на цитоплазматичних мембранах різних клітин. Він  відіграє 

роль у локальному захисті від бактерій та ксенобіотиків, а також у 

метаболічних перетвореннях багатьох хімічних речовин та лікарських 

препаратів (імуносупресанти, хіміотерапевтичні та противірусні препарати) 

[12,26]. В дослідженні та співавторів встановлено, що гомозиготний ТТ-

генотип гена MDR1 був асоційованим з поганою відповіддю на противірусну 

терапію HCV- інфекції [78]. За іншими даними генетичний поліморфізм 

MDR1 впливає на токсичність, а саме гепатотоксичність при лікуванні 

імуномодуляторами [48,124]. 

Причиною ураження гепатобіліарної системи є й гепатотоксичність 

лікарських засобів, які використовуються при лікування ЗЗК. Проявам 

гепатотоксичності лікарських препаратів сприяє поліморфізм генів 

ферментів, що забезпечують їх метаболізм [12,116]. 

Уповільнення метаболізму препаратів та накопичення токсичних 

проміжних продуктів розпаду обумовлює розвиток серйозних побічних 

ефектів, перш за все печінки, як головного органу детоксикації [12,68]. 

Головною мішенню гепатотоксичної дії лікарських препаратів є мітохондрії. 

Первинна та вторинна мітохондріальна дисфункція є важливим механізмом 
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мікровезикулярного стеатозу, неалкогольного стеатогепатиту та 

цитолітичного гепатиту [88]. Деякі лікарські препарати – деривати 

тетрацикліну, глюкокортикостероїди, нестероїдні протизапальні препарати – 

безпосередньо інгібують окислення ЖК [24]. Дослідження останніх років 

виявили, що при неалкогольному стеатогепатиті спостерігається посилення 

експресії  активності CYP2E1 в печінці [68]. Генетично  детерміновані 

особливості функціонування ферментів, що забезпечують три фази 

детоксикації ксенобіотиків та ендогенних токсинів і метаболітів можуть 

визначати характер та ступінь порушення функціонального стану печінки у 

хворих на ХК та ВК.  

Поліморфні варіанти генів детоксикації розглядалися також як маркери 

ризику та несприятливого перебігу ЗЗК та відсутності відповіді на терапію 

[38]. Встановлено взаємозв’язок делеційного поліморфізму гена GSTT1 з 

розвитком хвороби Крона у осіб арабського походження. Встановлена 

асоціація між позакишковими проявами хвороби Крона та GSTM1-allele та 

GSTM1-allele/GSTT1-allele генотипами .У дослідженні Но G. зі співавторами 

[78] було виявлено переконливу асоціацію 3435 ТТ генотипу за геном 

MDR1та Т-алелю із зростанням ризику розвитку ВК та розвитком тотального 

ВК. Окремі публікації свідчать, що TT-генотип за геном MDR1 впливає на 

фенотипові прояви ХК та пов'язаний поганою відповіддю на терапію у цих 

хворих [142,153]. 
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МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Робота виконана у відділеннях: дитячої гепатології та проблем 

захворювань органів травлення у дітей (керівник відділення дитячої 

гепатології – доктор мед. наук – Березенко В.С. керівник відділення проблем 

захворювання органів травлення у дітей – доктор мед. наук, професор - 

Денисова М.Ф. ), відділенні ультразвукової і функціональної діагностики 

(керівник – доктор мед. наук Тарасюк Б.А.), лабораторії патоморфології 

(керівник – професор Т.Д. Задорожна) ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і 

гінекології АМН України» (директор – академік НАМН України 

Ю.Г. Антипкін), науково-дослідному лабораторному центрі Національного 

медичного університету ім. О.О. Богомольця (зав. лабораторією – канд. 

технічних наук Т.С. Брюзгіна), державному закладі «Референс-центр з 

молекулярної діагностики міністерства охорони здоров'я України» (директор 

– кандидат медичних наук З.І. Россоха). 

При виконанні роботи на кожну обстежену дитину заповнювалась 

карта дослідження, в якій фіксувалась паспортна частина, анамнестичні дані, 

фізикальний огляд, результати клініко-лабораторних та клініко-

інструментальних досліджень, терапевтичні заходи та їх ефективність. 

Для вирішення поставлених задач проведено ретроспективне та 

проспективне комплексне клініко-параклінічне обстеження 190 дітей з 

діагнозом «виразковий коліт» та «хвороба Крона» у віці від 3 до 18 років та 

20 здорових дітей тієї ж вікової групи та статі. Розподіл обстежених хворих 

за віком та статтю представлено в таблиці 2.1. 

Для верифікації діагнозу відповідно до наказу Міністерства охорони 

здоров’я №59 від 29.01.2013р. «Про затвердження уніфікованих клінічних 

протоколів медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення» 

та міжнародних рекомендацій (Consensus guidelines of ECCO/ ESPGHAN on 

the medical management of pediatric Croh'n disease, 2014). та Second European 

evidence-based Consensus on the diagnosis and management of ulcerative colitis: 
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Defenitions and diagnosis (2012), всім хворим було проведено клінічне, 

лабораторне та інструментальне дослідження. 

Таблиця 2.1. 

Розподіл обстежених дітей за віком та статтю (абс., %) 

Показник 
Виразковий коліт 

(n = 130) 

Хвороба Крона 

(n = 60) 

Здорові діти 

(n = 20) 

Стать 

Хлопчики 

Дівчатка 

 

 

77 (59,2) 

53 (40,8) 

 

32 (53,3) 

28 (46,7) 

 

12 (60,0) 

8 (40,0) 

Вік 

3-5років 

6-10років 

11-18років 

 

26 (20) 

40 (30,8) 

64 (49,2) 

 

11 (18,3) 

13 (21,7) 

36 (60,0) 

 

3 (15,0) 

4 (20,0) 

13 (65,0) 

 

Активність захворювання визначалась за допомогою педіатричного 

індексу активності ВК (Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index - PUCAI) - 

легка форма ВК (PUCAI – 10-34 балів), середньої тяжкості ВК (PUCAI – 35 -

 64балів), тяжка форма ВК (PUCAI – 65 та більше балів), діти в стані ремісії 

ВК (PUCAI- нижче 10) були виключені із дослідження [7,15,16]. За 

локалізацією запального процесу обстежені діти були розподілені на дві 

групи тотальний та лівобічний коліт. Активність ХК визначалась в балах за 

допомогою педіатричного індексу активності ХК (Pediatric Croh'n Disease 

Activity Index - PCDAI), розроблений Європейською робочою групою з 

питань діагностики і лікування ХК у дітей (H. Harms, 1994). Значення PCDAI 

- < 10 балів характеризує відсутність активності (ремісія), 11 – 30 балів – 

характерно для ХК середньої тяжкості , 30 - 100 балів – для тяжкої [7]. З 

метою визначення активності запального процесу в кишечнику у всіх хворих 

також додатково визначався рівень фекального кальпротектину [16]. 
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Для встановлення впливу тривалості захворювання на функціональний 

стан гепатобіліарної системи у дітей з ЗЗК виділяли групи з тривалістю 

захворювання ≤ 36 міс. та ˃ 36 міс. 

Для вивчення впливу варіанту терапії на функціональний стан 

гепатобіліарної системи у дітей з ЗЗК виділялись групи дітей що отримували 

монотерапію месалазіном (оральна та/чи ректальна форма) та група дітей, що 

отримували комбіновану терапію месалазін та глюкокортикостероїди та/чи 

імуномодулятори (азатіоприн).  

З метою виключення захворювань печінки іншої етіології у дітей 

імуноферментним методом (ІФА) визначали анти-HAV IgM, HBsAg, анти-

НВсIgG, ПЛР DNA HBV, анти-HCV Ig G та ПЛР RNA HCV, рівень 

церулоплазміну в сироватці крові, антинуклеарні антитіла (ANA), антитіла до 

мікросом печінки та нирок 1 типу (LKM1). 

Всім хворим проведено загально-клінічне лабораторне обстеження 

(загальний аналіз крові, сечі, копрограма) та біохімічне дослідження крові 

(печінкові проби), яке характеризувало функціональний стан печінки. Про 

наявність та виразність синдрому цитолізу свідчила активність аланін- та 

аспартатамінотрансферази (АлАТ, АсАТ), синдром холестазу оцінювався за 

показниками активності лужної фосфатази (ЛФ), гамаглютамілтрансферази 

(ГГТ), білірубіну та його фракції, імунно-запальний синдром 

характеризувався за показниками загального білку, -глобулінів, тимолової 

проби, сироваткових Ig G, A, M, циркулюючих імунних комплексів (ЦІК). 

Дослідження рівнів АлАТ (од/л) та АсАТ (од/л) проводилось за допомогою 

біохімічного аналізатора Labline – 70; рівні білірубіну(мкмоль/л) та тимолова 

проба (од/л) – за допомогою фотоелектричного калориметру КФК-3 № 

9008249.Референтні значення лабораторії  - АлАТ  ≥  40 Од/л, АсАТ  ≥  41 

Од/л. Враховуючи данні останніх досліджень [89,170] та настанови National 

Institute for Health and Clinical Excellence, в яких рекомендованим 

референтним значеннями для АлАТ у дітей є показник ≤ 30 Од/л [59], ми 
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проводили статистичний аналіз враховуючи референтні значення лабораторії 

та рекомендації NICE. 

За показниками печінкових проб з урахування дослідження Antoinette J. 

Pusateri (2016) [122], було виділено три варіанти змін печінкових проб при 

ЗЗК: цитолітичний варіант (підвищення АлАТ та / чи АсАТ та нормальні 

рівні лужної фосфатази (ЛФ), гамаглютамілтрансферази (ГГТ), загального 

білірубіну); холестатичний (підвищення ЛФ, ГГТ, рівня білірубіну при 

нормальних рівнях АлАТ, АсАТ); змішаний (підвищення рівня АлАТ та/чи 

АсАТ та підвищення ЛФ та/чи ГГТ, та/чи підвищення загального білірубіну). 

Дослідження сечі проводили на автоматичному аналізаторі Uriscan 

PRO II (Південна Корея). Отримані результати порівнювали з 

загальноприйнятими нормами. 

Ліпідний обмін оцінювали за наступними показниками: загальний 

холестерин (ЗХ), ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ), ліпопротеїди 

низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ), 

тригліцериди (ТГ) та коефіцієнт атерогенності (КА). Дослідження ліпідного 

спектру проводилось за допомогою аналізатора «Olympus AU 640» та тест-

систем «BeckmanCoultcr» (Ірландія). 

Для оцінки ліпідного профілю в сироватці крові використовували 

референтні значення, які отримали в результаті дослідження здорових дітей 

різних вікових груп (N.W.Tietz.) [151] (Таблиця 2.2). 

       Таблиця 2.2.  

Референтні показники ліпідограми в нормі у дітей та підлітків  

 

Показники, ммоль/л Вікові групи, роки 

5-9 10-14 15-19 

Холестерин     Х 

Д 

3,13-5,25 

3,26-5,3 

3,08-5,23 

3,21-5,20 

2,93-5,10 

3,08-5,18 
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ЛПВЩ               Х 

Д 

0,98 – 1,94 

0,93-1,89 

0,96-1,91 

0,96-1,81 

0,78-1,63 

0,91-1,91 

ЛПНЩ               Х 

Д 

1,63-3,34 

1,76-3,63 

1,66-3,44 

1,76-3,52 

1,61-3,37 

1,52-3,55 

ЛПДНЩ             Х 

Д 
0,30-0,45 

Тригліцериди     Х 

Д 

0,34-1,13 

0,40-1,24 

0,36-1,41 

0,42-1,48 

0,42-1,67 

0,44-1,40 

Коефіцієнт 

атерогенності 

2-3 (максимально 3,5) 

 

 

Спектр вищих жирних кислот (ВЖК) сироватки крові та мембран 

еритроцитів визначався за методом газохроматографічного аналізу. 

Доведеною є інформативна цінність визначення спектру жирних кислот в 

мембранах еритроцитів, порушення в складі ЖК еритроцитів є більш тонким 

показником патології ліпідного обміну. Газохроматографічний аналіз 

спектру жирних кислот ліпідів здійснювався на газових хроматогрофах серії 

«Цвет-500» в ізометричному режимі із полум’яно-іонізуючим детектором 

при наступних умовах: для визначення спектру жирних кислот ліпідів 

використовували скляну колонку (розміри 3,0 х 3,0), заповнену фазою 5% 

полі етиленгліколь сукцинату на хроматоні N-AW-HMDS (зернування 0,125-

0,160мм), температура колонки - 180°С, температура випарювача - 250°С, 

затрати азоту та водню – 35мл/хв., затрати повітря – 200мл/хв., швидкість 

діаграмної стрічки – 240 мм/год., чутливість шкали підсилювача – 10-7А, 

об’єм проби, що вводиться – 3,0-5,0мкл, тривалість аналізу – 20хв. 

Кількісну оцінку спектру жирних кислот ліпідів проводили за методом 
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нормування шляхом вимірювання площі піків метильованих похідних 

жирних кислот та визначення їх складу у відсотках (%). Похибка визначення 

становила ±10,0% [30]. 

УЗД органів черевної порожнини проводили для визначення розмірів 

печінки, її ехоструктури. Дослідження проводилось на апараті MyLab, 

EsaoteS.p.A (Іспанія). Дослідження виконувалось вранці натщесерце в 

положенні хворого на спині. Результати порівнювались з даними УЗД 

здорових дітей. 

Для визначення моторної функції жовчного міхура було проведено 

ультразвукове динамічне дослідження жовчного міхура із застосуванням 

харчової стимуляції. Початкове УЗД жовчного міхура проводили 

натщесерце, потім дитину годували і проводили повторні дослідження на  

5-й, 10-й, 40-й хвилинах [13].  

Об'єм жовчного міхура розраховували за наступною формулою: 

V = 0,523 x L x D2, 

L – довжина; 

D - ширина в найбільшій частині. 

Визначення жорсткості печінки проводилось методом еластографії 

зсувної хвилі паренхіми печінки на сканері «Радмир ULTIMA» в ділянці 

правих міжреберних проміжків за допомогою трансабдомінального 

низькочастотного датчика та високочастотного датчика для поверхневих 

структур. Медіанне значення отриманих вимірів характеризувало 

еластичність паренхіми печінки, результат виражався у кілопаскалях (кПа). 

Для інтерпретації отриманих показників та визначення стадії фіброзу ми 

використали данні дослідження L.Castera та співавторів [50], відповідно до 

яких рівню виразності фіброзу F0 відповідали значення еластографії нижче 

5,8кПа, F1 ≥5,8 - ≤7,2 кПа (мінімальні зміни), F2 - ≥7,2 - ≤ 9,5кПа (помірні 

зміни), F3 - ≥ 9,5 - < 12,5кПа (виразні) та F4 – від 12,5 кПа (цироз печінки). 
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Вивчення стану мікробіоти кишечника включало в себе визначення 

видового та кількісного складу мікрофлори за методами та вимогами наказу 

№59 МОЗ України від 16.04.2003р. 

Для кількісного аналізу мікрофлори кишечника з 1 г фекалій, 

доставлених без консервантів, готували робоче розведення (1:10), з якого 

робили ряд серійних розведень (103-1011). Кількісні показники мікрофлори 

кишечника вивчали шляхом висіву 1 мл з кожного розведення на 

диференційно-діагностичні середовища: Ендо, Плоскірєва, ВСА (вісмут-

сульфід агар) для виділення патогенних ентеробактерій; ЖСА (жовчно-

сольовий агар) для визначення стафілококів та середовище Сабуро для 

ідентифікації грибів; Ендо та цитрат Сімонса для визначення кишкової 

палички та умовно-патогенних ентеробактерій; середовище ЕДДС – для 

визначення ентерококів. Для вивчення гемолітичної активності бактерій 

використовували агар з 5% вмістом еритроцитів барану. Наявність в 

досліджуваному матеріалі біфідобактерій вивчали на середовищі Блаурока, а 

лактобактерій – на середовищі MRS.  

Після інкубації протягом доби у термостаті при 37°С з поверхні 

селективних середовищ для виділення ентеробактерій відібрали характерні за 

тинкторіальними властивостями колонії.  

При обліку результатів на середовищі ЖСА враховували пігментацію 

колоній та наявність лецитиназної активності. Для видової ідентифікації 

стафілококів визначали наявність плазмокоагуляції. Ідентифікацію 

ентерококів проводили за їх здатністю ферментувати сорбіт, сахарозу, 

рамному. Ідентифікацію виявлених мікроорганізмів проводили на 

автоматичному мікробіологічному аналізаторі BD BBL Crystal (США). Для 

ідентифікації дріжджеподібних грибів застосовували середовища Сабуро. 

Для подальшої ідентифікації виділених дріжджеподібних грибів 

використовували набори MIKROLA-TEST «Кандідатест 21» (Erba 

Lachemas.r.o., Чехія). 
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Кількість біфідо- та лактобактерій визначали за розведенням матеріалу. 

Для визначення наявності в матеріалі біфідобактерій з розведень 107, 109, 

1011, з глибини середовища Блаурока після 72 годин культивування в 

анаеробних умовах при 37°С готували препарати та фарбували їх за Грамом. 

Для створення анаеробних умов використовували систему «Anaerocult» 

(Merck, Німеччіна). Для визначення лактобактерій готували препарати з 

колоній, які виросли на середовищі MRS. Визначення анаеробних 

мікроорганізмів здійснювали згідно методичним рекомендаціям 

«Лабораторная диагностика гнойно-воспалительных заболеваний, 

обусловленных аспорогенными анаэробными микроорганизмами» (Харків, 

1985р.). 

Для виділення та ідентифікації анаеробних мікроорганізмів суворо 

дотримувались анаеробної техніки. Для створення анаеробних умов 

використовували систему «Anaerocult» (Merck, Німеччіна). При появі ознак 

росту бактерій робили мазки, фарбували їх по Граму та мікроскопіювали. 

Для подальшої ідентифікації виділених анаеробних мікроорганізмів 

використовували набори MIKROLA-TEST «Анаеротест 23» 

(ErbaLachemas.r.o., Чехія). 

Для оцінки ступеня порушення мікробіоти кишечника проводили 

кількісний облік колоній, що виросли на щільних поживних середовищах. 

Кількісний склад усіх видів мікроорганізмів в 1г фекалій визначали за 

допомогою формули: 

S= n X a X b, де   

S – кількість мікроорганізмів в 1г фекалій; 

n – кількість колоній, що виросли на чашці; 

a – коефіцієнт посівної дози (при посіві 1,0мл – 1; 0,1мл – 10; 0,05мл – 

20);  

b – ступінь розведення матеріалу. 

Кількісний вміст біфідобактерії та лактобактерій виражали кратністю 

розведення фекалій, при якій виявлено ріст вказаних мікроорганізмів. При 
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проведенні ідентифікації виділених мікроорганізмів притримувались 

класифікації Берджі. Вміст УПМ в досліджуваному матеріалі виражали 

кількістю колоніє утворюючих одиниць в 1 г (КУО/г) біологічного матеріалу. 

Для проведення молекулярно-генетичного дослідження здійснювали 

забір периферичної крові у стерильні моновени на 2,7мл з антикоагулянтом 

ЕДТА. Із зразків периферичної крові проводили виділення геномної ДНК із 

використанням набору ДНК-сорб-В. Визначення делеційного поліморфізму 

генів системи детоксикації глутатіон-S-трансферазиmu-1 (GSTM1), глутатіон-

S-трансферазиtheta 1 (GSTT1) проводили методом мультиплексної 

полімеразної реакції, а поліморфних варіантів генів CYP2D6*4 та MDR1 

(С3435Т) – методом полімеразної ланцюгової реакції з подальшим аналізом 

поліморфізму довжини рестрикційних фрагментів (ПЛР-ПДРФ) відповідно 

до адаптованих у молекулярно-генетичній лабораторії методик [19,90]. Стан 

ампліфікаційних та рестрикційних фрагментів аналізували в 2% агарозному 

гелі, з додаванням бромистого етидію, маркера молекулярної ваги GeneRuler 

50 bpDNALadder («ThermoScientific», США). Візуалізували отримані 

результати в трансілюмінаторі та реєстрували за допомогою комп’ютерної 

програми «Vitran».  

За наявності ампліфікованого фрагменту ДНК 480 п.н. реєстрували 

варіант GSTT1 allele (функціональна алель), а при наявності фрагменту 

довжиною 480 п.н. – GSTМ1 allele (функціональна алель). Якість виділення 

ДНК та умови постановки мультиплексної ПЛР контролювали ампліфікацією 

фрагменту гену альбуміну з молекулярною вагою 350 п.н. За відсутності 

ампліфікованих фрагментів 480 п.н. та 215 п.н. у досліджуваних генах 

реєстрували у пацієнтів варіанти GSTT1deletion (нефункціональна алель) та 

GSTM1 deletion (нефункціональна алель) відповідно. Гетерозиготний варіант 

функціонального алелю при використанні цієї методики не визначався. Тому 

у варіантах GSTT1 allele та GSTМ1 allele зареєстровано наявність 

фукціонального алелю як в гомозиготному так і гетерозиготному станах, а у 

варіантах GSTT1 deletion та GSTM1 deletion у гомозиготному стані. 
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Гомозигот за CYP2D6*4 діагностували за наявністю двох фрагментів 

довжиною 77 та 344 п.н., а гомозигот – за алелями, що відрізняються від 

CYP2D6*4, за наявністю трьох фрагментів довжиною 77,161 та 183 п.н. 

Гетерозиготи мали чотири фрагменти довжиною 77, 161, 183 та 344 п.н. 

Після гідролітичного розщеплення продуктів ампліфікації гену 

MDR1(C3435T) фрагменти ДНК з молекулярною вагою 172 п.н. та 60 п.н. 

відповідали генотипу CC, з молекулярною вагою 232 п.н., 172 п.н. та 60 п.н. – 

генотипу CT, а 232 п.н. - генотипу TT. 

Отримані дані статистично обробляли з використанням пакету програм 

Statistica 6.1 та Excell 7.0. При проведенні аналізу кількісних показників 

визначали середнє значення та похибку середнього значення (m) та 

розрахунок медіани (Ме) і інтерквартильних інтервалів [UQ-LQ], для якісних 

ознак використовували – частоту (%). Проводили оцінку значущості 

відмінностей середніх в незалежних вибірках за критерієм Манна-Уітні, а у 

випадку нормального розподілу – критерій Стьюдента. Для оцінки напрямку, 

сили і значущості кореляційного зв’язку між різними ознаками 

використовували непараметричний кореляційний аналіз Тау Кендалла (τ). 

Для номінальних змінних взаємозв’язок розраховували за допомогою 

критерію χ². Оцінка впливу несприятливих факторів проводилась методом 

розрахунку відносного ризику (RR) та відношення шансів (OR) для 

показників, які мали достатньо високу специфічність та чутливість (Sp) і 

чутливості (Se). Статистично значущими вважали відмінності при р < 0,05.  
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                                                  РОЗДІЛ 3 

КЛІНІКО-ПАРАКЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ У ДІТЕЙ З ЗАПАЛЬНИМИ 

ЗАХВОРЮВАННЯМИ КИШЕЧНИКА 

3.1. Клініко-параклінічна характеристика функціонального стану 

печінки у дітей з хворобою Крона 

Для виконання поставлених завдань були вивчені клініко-параклінічні 

особливості патологічних змін функціонально стану печінки у 60 дітей з ХК. 

Характеристика обстежених хворих наведена у таблиці 3.1.1. Представлені в 

таблиці дані свідчать, що в групі обстежених дітей дещо переважали 

хлопчики - 53,4% (n= 32), дівчаток було 46,6% (n = 28) (р > 0,05). Середній 

вік хворих становив 11,23 ± 4,6 років. Переважали діти шкільного віку  - 

60% (р < 0,05). Більшість дітей мали тривалість захворювання менше 36 

місяців (53,3%). Середня тривалість захворювання складала 2 роки (Ме 24 

[12 - 56,5] міс). За педіатричним індексом активності ХК (PCDAI) більшість 

обстежених дітей мали середньо тяжку форму хвороби - 75% проти 

25% (р < 0,01). Середній бал для хворих з середньо тяжкою та тяжкою 

формою ХК становив – Ме - 20 [15 - 22,5] балів та Ме - 37,5 [32,5 - 47,5] балів 

відповідно. 

 

Таблиця 3.1.1 

Характеристика обстежених дітей з ХК (n = 60) 

Показник Абсолютна кількість, (%) 

Стать 

хлопчики 

дівчатка 

 

32 (53,4) 

28 (46,6) 
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Вік, роки: 

3 - 5 

6 – 10 

11 - 18 

 

11 (18,3) 

13 (21,7) 

36 (60) 

Тривалість хвороби: 

≥ 36 міс. 

< 36 міс. 

 

28 (46,7) 

32 (53,3) 

Активність ХК: 

Тяжка  

 

Середньої тяжкості  

 

15 (25) 

 

45 (75) 

 

 При зборі скарг та фізикальному огляді діти з ХК у переважної 

більшості мали прояви астеновегетативного синдрому у вигляді підвищеної 

втомлюваності. Так прояви цього синдрому, було виявлено у всіх дітей з 

тяжкою формою захворювання - 100% (n = 15) та у 75% (n = 34) дітей з 

середньо тяжкою формою ХК (р > 0,05). Малі печінкові знаки у вигляді 

пальмарної еритеми та телеангіектазій було виявлено у 4 дітей (6,7%). 

Іктеричність склер мала місце у 3 дітей (5%). Геморагічний синдром, як 

прояв порушення синтетичної функції печінки (крапельні носові кровотечі) 

дітей з ХК діагностовано не було. 

 Функціональний стан печінки оцінювали за результатами біохімічного 

обстеження крові. Характер змін печінкових проб у дітей з ХК представлено 

на рисунку 3.1. У 45 % (n = 27) діти з ХК мали зміни печінкових проб у 

вигляді цитолітичного, холестатичного та змішаного варіантів.  

З них ізольоване підвищення рівня трансаміназ (АлАТ та/чи АсАТ) у 

період загострення хвороби мали 29,7 % (n = 8), холестатичний варіант – 
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33,3 % (n = 9), змішаний варіант змін печінкових проб встановлено у 37,0 % 

(n = 10) (р > 0,05). 

 

 

Рисунок 3.1. Варіанти змін печінкових проб у дітей з ХК. 

Відомо, що ЗЗК характеризуються активацією як Т-, так і В-імфоцитів, 

макрофагів, дендритних клітин кишечника, що в свою чергу призводить до 

синтезу великої кількості прозапальних цитокінів [72,151]. Сьогодні є  

доведеним факт, що прозапальні цитокіни берутьучасть у регуляції розвитку 

запального процесу в печінковій тканині, процесів апоптозу та некрозу 

гепатоцитів, активації клітин Купфера, розвитку холестазу та процесах 

фіброгенезу [25]. За даними ряду досліджень саме ІL-6 та TNF-α залучені в 

розвиток холестазу та синтезу гострофазових білків [151]. 

З метою встановлення впливу активності ХК на функціональний стан 

печінки обстежена група дітей з ХК була поділена за активністю коліту. 

Частота відхилень від норми досліджуваних показників функціонального 

стану печінки та показників імунно-запального синдрому залежно від 

активності хвороби наведені в таблиці 3.1.2. Наведені в таблиці дані свідчать, 

що синдром цитолізу частіше зустрічався у хворих з тяжкою формою ХК. 

Так, при тяжкій формі підвищення рівня АлАТ ≥ 40 Од/л спостерігалось у 

60 % (n = 9), а при середньо тяжкій – у 6,7 % (n = 3) дітей (χ2 = 20,00; 

р < 0,001). Відсоток хворих, які мали рівень АлАТ ≥ 30 Од/л також був 
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вищим у групі дітей з тяжкою формою ХК та становив - 73,4 % (n = 11), а в 

групі з середньо тяжкою формою захворювання – 26,7 % (n = 12) (χ2 = 10,06; 

р = 0,001). Середній показник АлАТ був вірогідно вищим у групі дітей з 

тяжкою формою ХК та складав 46 (28 - 65) Од/л, а в групі з середньо тяжкою 

формою – 26 (18 - 30) Од/л (р < 0,05). 

Підвищення рівня АсАТ ≥ 41 Од/л також частіше мали діти з тяжкою 

формою захворювання – 53,4 % (n = 8), ніж з середньо тяжкою – 13,3 % 

(n = 6) (χ2 = 10,06; р = 0,001). Проведений аналіз з урахуванням значення 

верхньої межі показника АсАТ ≥ 30 Од/л показав, що зберігається така ж 

тенденція, як і при значенні АсАТ ≥ 41 Од/л, однак вірогідної різниці між 

кількістю хворих в групах з тяжкою та середньо тяжкою формою ХК не 

знайдено 73,4% (n = 11) та 46,7 % (n = 21) відповідно (р > 0,05). 

При тяжкій формі ХК середні значення показника АсАТ, як і АлАТ, 

також були вищим ніж при середньо тяжкій - 48 (28 - 70) Од/л та 29 (26 -

 37) Од/л, відповідно (р < 0,05). 

 

Таблиця 3.1.2. 

Показники функціонального стану печінки у хворих на ХК 

залежно від тяжкості захворювання Me [UQ-LQ], (абс. число, %). 

Показник Середня тяжкість ХК 

(n = 45) 

Тяжка форма ХК 

(n = 15) 

Загальний білірубін 

> 20 мкмоль/л 

9,85 [8,3-11,3] 

2 (4,4) 

9,2 [7,7 - 10,5 

- 

АлАТ 

≥ 40 Од/л 

≥ 30 Од/л 

26 [18-30] 

3 (6,7) 

12 (26,7) 

46 [28-65] 

9 (60)● 

11 (73,4)● 

АсАТ 29 [26-37] 48 [28-70] 
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≥ 41 Од/л 

≥ 30 Од/л 

6 (13,3) 

21 (46,7) 

8 (53,4)● 

11 (73,4) 

ГГТ  

≥ 42 U/L 

15 [13-20] 

8 (17,8) 

35 [16,5-50] 

6 (40) 

ЛФ,U/L 

> вікової норми 

179 [106-240] 

3 (6,7) 

180 [128-295] 

3 (20) 

Тимолова проба 

≥ 4,0 Од 

2 [2-3] 

6 (13,3) 

3,9 [2-7,6] 

6 (40)● 

Загальний білок 

≥ 80 г/л 

69,65 [67,4-75,7] 

5 (11,1) 

72,9 [68,6-76,7] 

2 (13,3) 

γ-глобуліни 

≥  20% 

19,9 [17,5-23,6] 

9 (20) 

20,8 [17,5-31,6] 

6 (40) 

IgG, г/л 

>вікової норми 

9,2 [7,5-12] 

1 (2,2) 

9,8 [8,5-12,4] 

1 (6,7) 

Примітка - ● відмінність вірогідна (р < 0,05) між підгрупами з тяжкою та 

середньо тяжкою формою ХК 

 

Підвищення рівня загального білірубіну за рахунок непрямої фракції 

спостерігалось лише у двох дітей з середньо тяжкою формою ХК. Середні 

показники загального білірубіну між групами з тяжкою та середньо тяжкою 

формою ХК вірогідно не відрізнялись – 9,2 [7,7 - 10,5] та 9,85 [8,3-

11,3] мкмоль/л відповідно (р > 0,05). 

Підвищений рівень ГГТ мали 40 % (n = 6) хворих дітей з тяжкою 

формою ХК та 17,8 % (n = 8) з середньо тяжкою формою (р > 0,05). 

Підвищенні показники ЛФ встановлені у 20 % (n = 3) хворих з тяжкою 

формою ХК та у 6,7 % (n = 3) з середньо тяжкою формою  (р > 0,05). 

Показники, що характеризують імунозапальний синдром (тимолова проба, 

гама-глобуліни, загальний білок, IgG) дещо частіше були підвищені у дітей з 

тяжкою формою ХК, однак без достовірної різниці  



48 
 

Для проведення дослідження впливу тривалості захворювання на 

функціональний стан печінки у дітей з ХК, виділено дві групи – І діти з 

тривалістю захворювання ≤ 36 місяців (n = 33) та ІІ – діти з тривалістю > 36 

місяців (n = 27). Частота відхилень від норми досліджуваних показників 

функціонального стану печінки та показників імуно-запального синдрому, їх 

середні значення у дітей з ХК залежно від тривалості захворювання наведені 

в таблиці 3.1.3. За результатами проведеного аналізу не встановлено 

відмінностей між досліджуваними групами за жодним з показників. Але при 

детальному аналізі можна виявити тенденцію до підвищення показників 

цитолізу, холестазу та імунозапального синдрому у групі дітей з тривалістю 

ХК більше 36 місяців. 

 

Таблиця 3.1.3.  

Показники функціонального стану печінки у хворих на ХК 

залежно від тривалості захворювання Me [UQ-LQ], (абс. число, %). 

Показник ≤ 36 міс. 

І  ( n = 33 ) 

> 36 міс. 

ІІ  ( n = 27 ) 

Загальний білірубін 

> 20 мкмоль/л 

9,8 [8,1-11,3] 

- 

9,7 [8,4-10,5] 

2 (7,4) 

АлАТ 

≥ 40 Од/л 

≥ 30 Од/л 

26,6 [18-35] 

6 (18,1) 

13 (39,3) 

 

27 [20-39]  

6 (22,2) 

10 (37,0) 

АсАТ 

≥ 41 Од/л 

≥ 30 Од/л 

29 [23-39] 

7 (21,2) 

16 (48,5) 

32 [27-47] 

7 (25,9) 

17 (62,9) 

ГГТ  17 [13-49] 16 [13-21] 
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≥ 42 U/L 10 (30,3) 4 (14,8) 

ЛФ,U/L 

> вікової норми 

178 [128-227] 

3 (9,0) 

189 [116-280] 

3 (11,1) 

Тимолова проба 

≥ 4,0 Од 

2 [1,8-3,8] 

7 (21,2) 

2,9 [2-3,3] 

5 (18,5) 

Загальний білок 

≥ 80 г/л 

69,6 [65,2-75] 

2 (6,0) 

71,9 [69,15-79,6] 

5 (18,5) 

γ-глобуліни 

≥ 20% 

19,4 [17,5-24] 

9 (27,3) 

19,7 [17,5-23,6] 

6 (22,2) 

IgG, г/л 

>вікової норми 

9,6 [8-11,1] 

1 (3,0) 

11,1 [7,5-12,2] 

1 (3,7) 

 

Відомо, що препарати які використовуються для лікування ЗЗК мають 

вплив на ШКТ та печінку зокрема. Продукти 5-AСA є відносно безпечними 

та мають небагато побічних ефектів. Глюкокортикоїди можуть індукувати 

пептичні виразки та сприяти розвитку НАСГ, а азатіоприн індукує фіброз 

печінки.  

Для вивчення впливу варіанту терапії ХК на функціональний стан 

печінки діти з ХК були розподілені на дві групи – І група монотерапія 

месалазіном (пероральна форма та/чи ректальна форма) (n = 31) та ІІ група – 

комбінована терапія (глюкокортикоїди - преднізолон, імуномодулятори – 

азатіоприн) (n = 29). Аналіз впливу варіанту терапії ХК на функціональний 

стан печінки у дітей з ХК представлено в таблиці 3.1.4. Проведений аналіз не 

встановив відмінностей між групами за жодним з досліджуваних показників. 
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Таблиця 3.1.4.  

Показники функціонального стану печінки у хворих на ХК 

залежно від варіанту терапії Me [UQ-LQ], (абс. число, %). 

Показник 
Монотерапія месалазіном 

І - (n  = 31) 

Комбінована терапія 

ІІ - (n = 29) 

Загальний білірубін 

> 20 мкмоль/л 

10 [8,3 - 11,4] 

1 (3,2) 

9,65 [7,95 - 10,85] 

1 (3,4) 

АлАТ 

≥ 40 Од/л 

≥ 30 Од/л 

27 [18 – 31] 

4 (12,9) 

9 (29,0) 

26,6 [20 – 40] 

8 (27,5) 

14 (48,2) 

АсАТ 

≥ 41 Од/л 

≥ 30 Од/л 

30 [27 – 36] 

4 (12,9) 

15 (48,3) 

37 [26 – 48] 

10 (34,4) 

17 (58,6) 

ГГТ 

 ≥ 42 U/L 

16 [13 – 22] 

6 (19,3) 

17 [13 - 48,2] 

8 (27,5) 

ЛФ, U/L 

> вікової норми 

213 [116 – 274] 

4 (12,9) 

160 [120 – 240] 

2 (6,8) 

Тимолова проба 

≥ 4,0 Од 

2 [2 – 3] 

3 (9,6) 

3 [2 - 4,6] 

9 (31,0) 

Загальний білок 

≥ 80 г/л 

72,4 [67,7 - 78,3] 

5 (16,1) 

69,6 [67,4 - 73,5] 

2 (6,8) 

γ-глобуліни 

≥ 20% 

19,4 [17,6 - 23,6] 

8 (25,8) 

19,49 [16,4 - 26,49] 

7 (24,1) 

   

IgG, г/л 

> вікової норми 

9,05 [7,6 – 12] 

- 

9,8 [8 - 12,2] 

2 (6,8) 
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3.2. Клініко-параклінічна характеристика ураження печінки дітей з 

виразковим колітом 

Для виконання поставлених завдань були вивчені клініко-параклінічні 

особливості перебігу ВК у 130 дітей. За локалізацією запального процесу 

обстежені діти були розділені на дві групи – лівобічний та тотальний коліт. 

Основна харакеристика обстежених хворих наведена у таблиці 3.2.1.  

Наведені в таблиці дані свідчать, що більшість хворих на ВК складали 

хлопчики 60% (n = 78), дівчаток було 40% (n = 52) (χ2 = 10,4; р = 0,01). 

Середній вік хворих становив 10 [6 – 15] років. Серед хворих з даною 

патологією половину складали діти шкільного віку (11 – 18 років) 

 

Таблиця 3.2.1  

Характеристика обстежених дітей з ВК (n = 130) 

Показник Абсолютна кількість, (%) 

Стать 

хлопчики 

         дівчатка 

 

78 (60) 

52 (40) 

Вік, роки: 

3-5 

6-10 

              11-18 

 

26 (20) 

39 (30) 

65 (50) 

Тривалість хвороби: 

≥ 36 міс. 

˂ 36 міс. 

 

51 (39,2) 

79 (60,8) 

Активність ВК (PUCAI) 

Тяжка форма 

(PUCAI ≥ 65балів) 

Середньотяжка форма 

(PUCAI –35 - 64 бали) 

 

22 (17,0) 

 

62 (47,7) 
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Легкий коліт 

          (PUCAI – 10 - 34 бали) 

46 (35,3) 

 

 

Локалізація коліту: 

лівобічний коліт 

тотальний коліт 

 

54 (41,5) 

76 (58,5) 

 

Серед обстежених більшість дітей мали тривалість захворювання 

менше 36 місяців - 60,8% (n = 79). Середня тривалість захворювання у 

обстежених складала 3 роки - 29 [10 – 49] місяців. Більшість обстежених 

дітей за педіатричним індексом активності ВК (PUCAI) мали середньо тяжку 

та легку форму хвороби – 47,9 % та 35,3% відповідно, тяжку форму 

діагностовано у 17,0% випадків. Серед обстежених дітей з ВК переважало 

тотальне ураження кишечника - 58,5%, лівобічний коліт діагностовано у  

41,5% (p > 0,05). 

Проведене обстеження дозволило встановити, що порушення 

функціонального стану печінки мали 53,8 % (n = 70) дітей з ВК. У 8,4% 

(n = 11) обстежених дітей було встановлено діагноз захворювання печінки 

асоційованого з ВК: первинний склерозуючий холангіт (ПСХ) – 3,8 % (n = 5); 

автоімунний гепатит (АГ) – 1,5 % (n = 2); гранулематозний гепатит – 

0,8 % (n = 1); неалкогольний стеатогепатит (НАСГ) – 1,5 % (n = 2); 

жовчнокам’яна хвороба (ЖКХ) – 0,8 % (n = 1). У 45,4 % (n = 59) обстежених 

було виявлено підвищення печінкових проб при відсутності даних за інші 

захворювання печінки. 46,2% дітей (n = 60) не мали жодного зафіксованого 

епізоду підвищення печінкових проб. Структуру уражень гепатобіліарної 

системи у дітей з ВК представлено на рисунку 3.2.1. 

Група дітей з ВК з асоційованими хронічними захворюваннями печінки 

не були включені в аналіз функціонального стану печінки у даного 

контингенту хворих. 

 



53 
 

 

 Рисунок 3.2.1. Структура порушень гепатобіліарної системи у дітей з ВК 

 

Серед обстежених дітей з ВК 45,4 % (n = 59) мали зміни печінкових 

проб у вигляді цитолітичного, холестатичного та змішаного варіантів. З них 

ізольоване підвищення рівня АлАТ та/чи АсАТ в період загострення хвороби 

мали 35,6 % (n = 21), холестатичний варіант – 27,1 % (n = 16), змішаний 

варіант змін печінкових проб встановлено у 37,3 % (n = 22) (p>0,05). 

Варіанти  змін печінкових проб у дітей з ВК представлено на рисунку 3.2.2. 

 

Рисунок 3.2.2 Варіанти змін печінкових проб у дітей з ВК 
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За показниками PUCAI легку форму ВК (І група) було діагностовано у 

40 хворих (33,6 %), середньої тяжкості (ІІ група) – у 57(47,9 %), тяжка форма 

(ІІІ група) – 22 дітей (18,5 %). Аналіз показників функціонального стану 

печінки у дітей з ВК залежно від активності ВК представлено в таблиці 3.2.2. 

 

Таблиця 3.2.2. 

Показники функціонального стану печінки у хворих на ВК 

залежно від активності коліту Me [UQ-LQ], (абс. число, %). 

Показник Легка форма  

І - група 

(n = 40) 

Середньої тяжкості 

ІІ - група 

(n = 57) 

Тяжка форма  

ІІІ - група 

(n = 22) 

Загальний 

білірубін 

> 20 мкмоль/л 

11,65[8,85-14,35] 

3 (7,5) 

10,2 [8-14,4] 

2 (3,5) 

10,25 [8,5-11,6] 

1 (4,5) 

АлАТ 

˃ 40 Од/л 

˃30 Од/л 

25 [17-37] 

7 (17,5) ● 

18 (45) ● 

26 [18-36] 

12 (21,0) 

17 (29,8) 

43 [30-78] 

14 (63,6) ●● 

17 (77,3) ●● 

АсАТ 

˃ 41 Од/л 

˃ 30 Од/л 

32 [23-39,5] 

8 (20) ● 

24 (60) 

42 [32-58] 

18 (31,6) 

35 (61,4) 

32 [28-45] 

13 (59,1) ●● 

18 (81,8) 

ГГТ 

≥ 42 U/L 

15,5 [12-21,5] 

5 (12,5) ● 

16 [12-28] 

12 (21) 

25,45 [15-54] 

8 (36,4) 

ЛФ, U/L 

> вікової норми 

241 [183-328] 

9 (22,5) 

190 [147-297)] 

11 (19,3) 

171,5 [81-221] 

4 (18,2) 

Тимолова проба 

 ˃4,0 Од 

2,7 [2-3,9] 

7 (17,5) ● 

3 [2-3,9] 

14 (24,6) 

4 [2,7-6] 

12 (54,5) ●● 
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Загальний білок 

˃ 80 г/л 

70,2 [66,1-75,3] 

4 (10) 

74,1 [67,8-78,1] 

9 (15,8) 

71,35 [65,9-74,5] 

4 (18,2) 

γ-глобуліни 

˃20% 

19 [17,5-21,5] 

16 (40) 

18,4 [17-21] 

19 (33,3) 

20 [18-25] 

11 (50) 

IgG, г/л 

> вікової 

норми 

10,2 [9,4-12,05] 

4 (10) 

12,1 [10,2-13] 

6 (10,5) 

 

12,6[10,5-14,4] 

4 (18,2) 

Примітка:  

● - р < 0,05 між І та ІІІ групами 

●● - р < 0,05 між ІІ та ІІІ групами  

 

Отримані дані свідчать, що синдром цитолізу достовірно частіше 

діагностовано у хворих з тяжкою та середньо тяжкою формою ВК. Так, при 

тяжкій формі підвищення рівня АлАТ ˃ 40 Од/л спостерігалось у 63,6 % 

(n = 14), а при середньо тяжкій – у 21,0% (n = 12) (χ2 = 13,04, р = 0,0003), а 

при легкій формі –у 17,5% (n = 7) дітей (χ2 = 13,49; р = 0,0002), достовірної 

різниці між середньо тяжкою та легкою формами ВК за рівнем 

АлАТ ˃ 40 Од/л не виявлено (χ2 = 0,19; р = 0,66). Відсоток хворих, які мали 

рівень АлАТ ˃ 30 Од/л в групі дітей з тяжкою формою ВК становив 77,3 % 

(n = 17) та вірогідно відрізнявся від групи дітей з середньо тяжкою формою 

захворювання – 29,8 % (n = 17) (χ2 = 5,04; р = 0,02). При легкій формі ВК 

АлАТ ˃ 30 Од/л мали 45 % (n = 18). Встановлено, що достовірно частіше діти 

з тяжкою формою ВК мали підвищення рівня АлАТ ˃ 30 Од/л порівняно з 

групою дітей з легкою формою ВК (χ2 = 6,01; р = 0,001); при порівнянні груп 

дітей з легкою та середньо тяжкою формами ВК вірогідності не встановлено 

(χ2 = 2,35; р = 0,12). Середній показник АлАТ був вищим в групі дітей з 

тяжкою формою ВК та становив 43 [30 – 78] Од/л, у групі з середньо тяжкою 

формою – 26 [18 – 36] Од/л, при легкій формі ВК – 25 [17 -37] Од/л (р > 0,05). 
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Підвищення рівня АсАТ ˃ 41 Од/л також частіше мали діти з тяжкою 

формою захворювання – 51,9 % (n = 13) ніж з середньо тяжкою формою – 

31,6 % (n = 18) (χ2 = 5,04; р = 0,02), та легкою формою – 20% (n = 8) (χ2 = 9,68; 

р = 0,001). Проведений аналіз з урахуванням значення верхньої межі 

показника АсАТ ˃ 30 Од/л показав, що зберігається така ж тенденція, як і при 

значенні АсАТ ˃ 41 Од/л, але без вірогідності - у групах з тяжкою – 81,8 % 

(n = 18) та середньо тяжкою формою захворювання 61,4 % (n = 35)    

(χ2 = 3,00; р = 0,08); у групах з тяжкою 81,8 % (n = 18) та легкою формою 

захворювання 60 % (n = 24) (χ2 = 3,09; р = 0,07); між І та ІІ групами також 

вірогідної відмінності не встановлено (χ2 = 0,02; р = 0,8). При тяжкій формі 

ВК середні значення показника АсАТ були дещо вищим ніж при легкій 

формі – 32 [28 – 45] Од/л та 32 [23 – 39,5] Од/л та дещо нижчими ніж при 

середньо тяжкій формі захворювання 42 [32 – 58] Од/л, відповідно (р < 0,05). 

Підвищений рівень ГГТ мали 36,4 % (n = 8) хворих дітей з тяжкою 

формою ВК та 21 % (n = 16) з середньо тяжкою формою та 12,5% (n = 5) з 

легкою формою захворювання, з вірогідною різницею між ІІІ та І групами 

(χ2 = 4,88; р = 0,02). При тяжкій формі ВК середні значення ГГТ були дещо 

вищим ніж при середньо тяжкій та легкій формі – 25,45 [15 – 54] Од/л та 

16 [12 – 28] Од/л та 15,5 [12-21,5] Од/л, відповідно (р > 0,05). 

Підвищені показники ЛФ встановлені майже з однаковою частотою у 

дітей у всіх досліджуваних групах дітей з ВК: І – 22,5%(n = 9), ІІ – 19,3% 

(n = 11), ІІІ – 18,2% (n = 4) (р > 0,05). 

Показники, які характеризують імуно - запальний синдром (тимолова 

проба, γ - глобуліни, загальний білок, IgG) достовірно частіше були 

підвищені у дітей з тяжкою формою ВК. Так підвищення показника 

тимолової проби мало місце у 54,5 % (n = 12) дітей з тяжкою формою ВК, з 

середньо тяжкою формою - 24,% (n = 14) та у 17,5% (n = 7) з легкою формою 

захворювання, з вірогідною відмінністю між ІІІ та ІІ групою (χ2 = 6,46, р = 

0,01) та між ІІІ та І групою (χ2 = 9,16; р = 0,002) та без вірогідності між ІІ та І 

групами (χ2 = 0,69;р = 0,4). 
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Відсоток хворих, які мали підвищений рівень загального білка, γ – 

глобулінів та Ig G також був дещо вищим у групі дітей з тяжкою та середньо 

тяжкою формою ВК, порівняно з легкою формою, але без вірогідної різниці. 

За результатами проведеної фіброколоноскопії встановлено, що 

більшість обстежених дітей мали тотальне ураження товстої кишки - 57,5 % 

(n = 69), лівобічне ураження кишечника мали 42,5 % (n = 50) пацієнтів. 

Аналіз показників функціонального стану печінки залежно від локалізації 

запального процесу в товстому кишечнику представлено в таблиці 3.2.3. 

Отримані дані свідчать, що синдром цитолізу достовірно частіше 

діагностувався у хворих з тотальним ураженням кишечника. Так, при 

тотальному коліті підвищення рівня АлАТ ˃ 40 Од/л спостерігалось у 37,7 % 

(n = 26), а при лівобічному коліті – у 14,0 % (n = 7) (χ2=8,11; р=0,004). 

Проведений аналіз, з урахуванням значення верхньої межі показника 

АлАТ ˃ 30 Од/л, показав, що зберігається така ж тенденція, як і при значенні 

АлАТ ˃ 40 Од/л, однак вірогідної різниці не знайдено між кількістю хворих в 

групах з тотальним та лівобічним колітом 50,7% (n = 35) та 34,0 % (n = 17) 

відповідно (р > 0,05). Середній показник АлАТ в групі дітей з тотальним 

колітом становив 30 [22 – 56] Од/л, а в групі лівобічною локалізацією 

ураження – 26,5 [17 – 33] Од/л ( р > 0,05). 

Підвищення рівня АсАТ ˃ 41 Од/л також достовірно частіше мали діти 

з тотальним колітом – 43,5% (n = 30) ніж з лівобічним ураженням товстого 

кишечника – 18,0 % (n = 9) (χ2 = 8,54; р = 0,003). Проведений аналіз з 

урахуванням значення верхньої межі показника АсАТ ˃ 30 Од/л показав, що 

зберігається така ж тенденція, як і при значенні АсАТ ˃ 41Од/л, однак 

вірогідної різниці між кількістю хворих в групах з тотальним та лівобічним 

колітом не знайдено 68,1% (n = 47) та 68,0 % (n = 30) відповідно, р > 0,05. 

Середні показники АсАТ були практично однаковими при тотальному коліті 

та лівобічному ураженні кишечника –37 [28 – 50] Од/л та 32 [21 -39] Од/л, 

відповідно (р > 0,05).  
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Підвищений рівень ГГТ частіше зустрічався у пацієнтів з тотальним 

колітом - 30,4 % (n = 21) проти 8,0 % (n = 4) при лівобічному ураженні 

кишечника (χ2 = 8,79; р = 0,003). Підвищений рівень ЛФ дещо частіше мали 

діти з тотальним колітом 23,2 % (n = 16), ніж з лівобічним ураженням - 

14,0 % (n = 7), але без вірогідності (χ2 = 1,57; р = 0,2).  

Показники імунно-запального синдрому також частіше були підвищені 

у дітей з тотальним ураженням кишечника. Підвищення показника тимолової 

проби мало місце у 37,7 % (n = 26) дітей з тотальним колітом, та лише у 12 % 

(n = 6) дітей з лівобічною локалізацією захворювання (χ2 = 9,73; р = 0,001). 

Відсоток хворих, які мали підвищений рівень γ – глобулінів при тотальному 

коліті був частіше зареєстровано, ніж при лівобічній локалізації запального 

процесу - 46,3 % (n = 32) та 28,0 % (n = 14), відповідно (χ2 = 4,13; р = 0,004). 

За показниками загального білка групи обстежених дітей суттєвих 

відмінностей не мали (р > 0,05). Відсоток хворих які мали підвищений рівень 

Ig G  при тотальному коліті був дещо вищим ніж при лівобічній локалізації 

запального процесу – 15,9 % (n = 11) та 6,0 % (n = 3), відповідно (χ2 = 2,76; 

р = 0,09).  

 

Таблиця 3.2.3.  

Показники функціонального стану печінки у хворих на виразковий 

коліт залежно від локалізації коліту Me [UQ-LQ], (абс. число, %). 

Показник Лівобічний коліт 

 (n = 50) 

Тотальний коліт 

(n = 69) 

Загальний білірубін 

> 20 мкмоль/л 

11 [8,7-14,7] 

2 (4,0) 

10,3 [8,4-13] 

4 (5,8) 

АлАТ 

˃ 40 Од/л 

˃ 30 Од/л 

26,5 [17-33] 

7 (14,0) 

17 (34,0) 

30 [22-56] 

26 (37,7) ● 

35 (50,7) 
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АсАТ 

˃ 41 Од/л 

˃ 30 Од/л 

32 [21-39] 

9 (18,0) 

30 (60,0) 

37 [28-50] 

30 (43,5) ● 

47 (68,1) 

ГГТ 

˃ 42 U/L 

14 [12-20] 

4 (8,0) 

19 [14-49] 

21 (30,4) ● 

ЛФ, U/L 

> вікової норми 

214 [142-297] 

7 (14,0) 

196 [150-320] 

16 (23,2) 

Тимолова проба 

˃ 4,0 Од 

2,45 [2-3,3] 

6 (12,0) 

3,7 [2,15-5,6] 

26 (37,7) ● 

Загальний білок 

˃ 80 г/л 

71,6 [66,4-77,9] 

6 (12,0) 

71,1 [66,4-76,5] 

11 (15,9) 

γ-глобуліни 

˃ 20% 

18,83 [17,5-20,8] 

14 (28,0) 

19,65 [17,5-22,7] 

32 (46,3) 

IgG, г/л 

>вікової норми 

10,6 [9,5-12,2] 

3 (6,0) 

12,1 [9,7-13,2] 

11 (15,9) ● 

Примітка:● відмінність вірогідна (р < 0,05) між підгрупами за локалізацією 

ураження  

 

З метою визначення впливу на функціональний стан печінки тривалості 

хвороби діти з ВК були розподілені на дві групи – з тривалістю 

захворювання до 36 місяців (n = 70) та більше 36 місяців (n = 49). Аналіз 

впливу тривалості захворювання на функціональний стан печінки у дітей з 

ВК представлено в таблиці 3.2.4. 
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Таблиця 3.2.4.  

Показники функціонального стану печінки у хворих на виразковий 

коліт залежно від тривалості захворювання Me [UQ-LQ], (абс. число, %). 

Показник ˂36 міс. 

(n = 70) 

≥ 36міс. 

(n = 49) 

Загальний білірубін 

> 20 мкмоль/л 

10,65 [8,5 - 13,7] 

4 (5,9) 

10,3 [8,3 - 14] 

2 (3,9) 

АлАТ 

˃ 40 Од/л 

˃ 30 Од/л 

30 [23 – 56] 

25 (33,8) ● 

37 (52,8) ● 

23 [16 – 34] 

8 (19,6) 

15 (30,6) 

АсАТ 

˃ 41 Од/л 

˃ 30 Од/л 

35 [29 – 47] 

26 (37,1) 

47 (67,1) 

32 [24 – 42] 

13 (26,5) 

30 (61,2) 

ГГТ 

˃ 42 U/L 

17,85 [13 – 36] 

16 (22,8) 

15 [12 – 22] 

9 (18,4) 

ЛФ, U/L 

> вікової норми 

192 [121 – 315] 

11 (15,7) 

214 [164 – 320] 

12 (24,5) 

тимолова проба 

˃ 4,0 Од 

3,2 [2,3 – 4,9] 

21 (30) 

2,7 [2 – 3,9] 

11(22,4) 

загальний білок 

˃ 80 г/л 

72,3 [66,4 – 78,6] 

13 (18,6) 

70,5 [66,4 – 75,7] 

4 (8,2) 

γ-глобуліни 

˃ 20% 

19,5 [18 - 22] 

32 (45,7) 

18,795 [17 – 21] 

15 (30,6) 

IgG, г/л 

> вікової норми 

12,15 [9,75 – 13,2)] 9 

(12,8) 

10,6 [9,5 – 12,2] 

5 (10,2) 

Примітка: ● відмінність  вірогідна (р < 0,05) між підгрупами за тривалістю 

захворювання 
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Встановлено, що в перші 36 міс ВК з вірогідною різницею частіше 

діагностовано цитолітичний синдром. Так, в перші 36 місяці підвищення 

рівня АлАТ ˃ 40 Од/л спостерігалось у 33,8 % (n = 25), а при тривалішому 

перебігу захворювання – у 19,6 % (n = 8) (χ2 = 5,41; р = 0,02). Відсоток дітей, 

які мали рівень АлАТ ˃ 30 Од/л в групі дітей з тривалістю до 36 міс. 

52,8 %(n = 37), а в групі від 36 міс. – 30,6 % (n = 15) (χ2 = 5,8; р = 0,001). 

Вірогідної різниці в середніх значеннях показників трансаміназ у дітей з 

тривалістю ВК до 3 років та більше 3років не встановлено. Підвищення рівня 

АсАТ ˃ 41 Од/л спостерігалось у 37,1 % (n = 26) з тривалістю захворювання 

до 36 міс, а при тривалішому перебігу захворювання – у 

26,5 % (n = 13) (р > 0,05). За іншими показниками у порівнюваних групах 

вірогідної різниці не знайдено, але тенденція зберігалась. 

З метою вивчення впливу варіанту медикаментозної терапії ВК на 

функціональний стан печінки діти з ВК були розподілені на дві групи – І 

група монотерапія месалазіном (пероральна форма та/чи ректальна форма ) 

(n = 71) та ІІ група – комбінована терапія (глюкокортикоїди - преднізолон, 

імуномодулятори – азатіоприн) (n = 48). Аналіз впливу варіанту терапії ВК на 

функціональний стан печінки у дітей з ВК представлено в таблиці 3.2.5. 

Отримані дані свідчать, що синдром цитолізу достовірно частіше 

діагностувався у хворих, які отримували комплексну терапію. Так, у ІІ групі 

дітей, що отримували комплексну терапію АлАТ ˃ 40 Од/л спостерігалось у 

41,6 % (n = 20), а в І групі – у 18,3 % (n = 13) (χ2 = 7,8; р = 0,005). 

Проведений аналіз з урахуванням значення верхньої межі показника 

АлАТ ˃ 30 Од/л показав, що зберігається така ж тенденція, як і при значенні 

АлАТ ˃ 40 Од/л, однак вірогідної різниці між кількістю хворих в ІІ та І 

групах не знайдено - 50,0% (n = 24) та 39,4 % (n = 28) відповідно (р > 0,05). 

Підвищення рівня АсАТ ˃ 41 Од/л також достовірно частіше мали діти ІІ 

групи – 41,6 % (n = 20) ніж діти, що отримували терапію тільки месалазіном 

– 26,8 % (n = 19) (χ2 = 3,98; р = 0,04 
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Таблиця 3.2.5.  

Показники функціонального стану печінки у хворих на виразковий 

коліт залежно від варіанту терапії Me [UQ-LQ], (абс. число, %). 

 

Показник 

Комбінована терапія 

(n = 48) 

Монотерапія месалазіном 

(n = 71) 

Загальний білірубін 

> 20 мкмоль/л 

10,2 [8,3 – 12,4] 

1 (2,0) 

11 [8,5 – 15,6] 

5 (7,0) 

АлАТ 

˃ 40 Од/л 

˃ 30 Од/л 

29,5 [,5 – 52,5] 

20 (41,6) ● 

24 (50,0) 

26 [18 – 37] 

13 (18,3) 

28 (39,4) 

АсАТ 

˃ 41 Од/л 

˃ 30 Од/л 

36,5 [26,65 – 47] 

20 (41,6) ● 

32 (66,7) 

32 [27 – 42] 

19 (26,8) 

45 (63,4) 

ГГТ 

˃ 42 U/L 

21 [14,5 – 40] 

13 (27,1) 

15 [12 – 22] 

 13 (18,3) 

ЛФ, U/L 

> вікової норми 

199,5 [119,8 – 339] 

10 (20,8) 

204 [147 – 315] 

13 (18,3) 

тимолова проба 

˃ 4,0 Од 

3,3 [2 – 5,1] 

18 (37,5) ● 

2,85 [2 – 3,9] 

14 (19,7) 

загальний білок 

˃ 80 г/л 

69,7 [65,8 – 76,3] 

8 (16,7) 

72,2 [67,8 – 77,9] 

9 (12,7) 

γ-глобуліни 

> 20% 

19 [17,1 – 22,7] 

20 (41,7) 

19 [17,5 – 21,1] 

27 (38,0) 

IgG, г/л 

> вікової норми 

11,8 [9,6 – 12,9] 

5 (10,4) 

11,6 [9,6 – 12,6] 

9 (12,7) 

Примітка - ● відмінність вірогідна (р < 0,05) між підгрупами за 

варіантом терапії 
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Проведений аналіз з урахуванням значення верхньої межі показника 

АсАТ ≥ 30 Од/л показав, що зберігається така ж тенденція, як і при значенні 

АсАТ ≥ 41 Од/л, однак не встановлено вірогідної різниці між кількістю 

хворих в І та ІІ групах (р > 0,05).  

Достовірних відмінностей в частоті підвищення показників, що 

характеризують синдром холестазу залежно від варіанту терапії не знайдено. 

Показники, що характеризують імунно-запальний синдром (тимолова 

проба, γ - глобуліни, загальний білок, Ig G) частіше були підвищені у дітей, 

що отримували комплексну терапію. Так підвищення рівня тимолової проби 

мало місце у 37,5 % (n = 18) дітей на комплексній терапії, та лише у 19,7 % 

(n = 14) дітей, що отримували лише месалазін (χ2 = 4,61; р = 0,03). З нашої 

точки зору, це пов’язано очевидно не стільки з варіантом терапії, а з тим , що 

в цій групі більшість дітей мали тяжку форму захворювання.  

 

Узагальнюючи результати розділу, можна зробити такі висновки: 

1. ХК у 45 % дітей супроводжувалась порушенням функціонального 

стану печінки у вигляді цитолітичного – 29,7 %, холестатичного – 

33,3 % та змішаного варіанту змін печінкових проб  – 37,0 %. 

Встановлено взаємозв’язок показників цитолітичного та імунно-

запального синдрому з активністю ХК (р < 0,05). 

2. У 8,5 % дітей з ВК сформувалась хронічна патологія печінки 

(первинний склерозуючий холангіт, автоімунний гепатит, 

гранулематозний гепатит, жовчокам’яна хвороба, неалкогольний 

стеатогепатит). У 45,3 % обстежених встановлено порушення 

функціонального стану печінки у вигляді цитолітичного – 35,6 %, 

холестатичного – 27,1 % та змішаного – 37,3 % варіантів змін 

печінкових проб. Встановлено взаємозв’язок показників цитолізу, 

холестазу та імуно-запального синдрому від активності, поширеності 

коліту та варіанту терапії (р < 0,05). 
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РОЗДІЛ 4  

ОСОБЛИВОСТІ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ ТА МІКРОБІОТИ 

ТОВСТОГО КИШЕЧНИКА У ДІТЕЙ З ЗАПАЛЬНИМИ 

ЗАХВОРЮВАННЯМИ КИШЕЧНИКА 

Відомо, що ЗЗК характеризуються не тільки процесами хронічного 

запалення, а й глибокими метаболічними порушеннями, в тому числі й 

порушенням обміну ліпідів, що обумовлено хронічним запальним процесом, 

опосередкованим циркуляцією прозапальних цитокінів та їх впливом на 

активність ліпопротеїнліпази [128,137]. Порушення ліпідного обміну у 

хворих на ЗЗК підтримуються характерним для цих захворювань синдромом 

мальабсорбції, особливостями дієтичного харчування та інтенсифікованими 

процесами катаболізму [82], з іншого боку, на метаболізм ліпідів та обмін 

поліненасичених жирних кислот також впливають зміни мікробіоти 

кишечника, які супроводжують ЗЗК [25, 68]. Численні наукові дослідження 

довели тісний взаємозв’язок порушення ліпідного обміну з формуванням 

ураження гепатобіліарної системи [85]. Патогенетичним шляхом 

пошкодження гепатоцитів при порушенні обміну ліпідів є розлагодженість 

процесів β – окислення та фосфорилювання у мембранах мітохондрій та 

зростання інтенсивності ω-мікросомального окислення, що призводить до 

безпосереднього пошкодження гепатоцитів.  

4.1. Особливості ліпідного обміну у дітей з хворобою Крона 

Для досягнення поставленої мети було проведено обстеження 40 дітей з 

ХК віком 3 - 18 років. В сироватці крові цих хворих визначено показники 

ліпідного обміну та отримані дані співставляли з активністю хвороби 

(PCDAI), з тривалістю захворювання та варіантом терапії. Характеристика 

обстежених груп дітей наведена в таблиці 4.1.1.  
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Серед обстежених дітей з ХК переважну більшість складали хлопчики 

62,5 % (n = 25). 50 % обстежених дітей відносились до категорії дітей 

старшого віку, середній вік дітей з ХК складав – 10,5 [6,5 – 13] років.  

 

 Таблиця 4.1.1.  

Характеристика групи обстежених дітей з хворобою Крона 

Показник ХК 

(n = 40) 

Стать: 

Хлопчики 

Дівчатка 

 

25 (62,5) 

15 (37,5) 

Вік, роки: 

3-5 

6-10 

11-18 

 

 

9 (22,5) 

11 (27,5) 

20 (50) 

Тривалість захворювання, міс: 

≤36 міс. 

> 36 міс. 

 

20 (50) 

20 (50) 

Активність ХК 

Середня тяжкість 

Тяжка форма 

 

30 (75) 

10 (25) 

Синдром мальабсорбції 11 (27,5) 

Варіант терапії: 

Монотерапія месалазіном 

Комбінована терапія 

 

17 (42,5) 

23 (57,5) 
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Середня тривалість хвороби складала - 24 [12 – 52] міс. Більшість 

обстежених дітей отримували комбіновану терапію - 57,5 % (n = 23). У 75 % 

(n = 30) дітей діагностовано ХК середньої важкості, 25 % (n = 10) обстежених 

дітей мали важку форму захворювання.  

При дослідженні ліпідного обміну у дітей з ХК, встановлено що 

порушення ліпідного обміну були виявлені у 72,5 % (n = 29). Слід зазначити, 

що з них більшість обстежених дітей мала дисліпідемію у вигляді змін  ≥ 2 

показників ліпідного обміну – 75,8 % (n = 22), підвищення лише одного з 

показників ліпідного обміну мали 24,2 % (n = 7) обстежених дітей. 

Особливості порушень ліпідного обміну у дітей з ХК представлено у табл. 

4.1.2. 

Таблиця 4.1.2 

Особливості ліпідного обміну у дітей з хворобою Крона 

Показник 
Абсолютна кількість, 

(%) 

Ме [UQ – LQ] 

ммоль/л 

ЗХ  

> вікової норми 

< вікової норми 

 

5 (12,5) 

7 (17,5) 

 

3,98 [3,37 - 4,71] 

ЛПНЩ > вікової норми 6 (15) 2,45 [2,0 - 3,2] 

ЛПДНЩ > вікової норми 22 (55) 0,46 [0,35 - 0,6] 

ЛПВЩ < вікової норми 11 (27,5) 1,12 [0,99 - 1,35] 

ТГ > вікової норми 9 (22,5) 0,99 [0,75 – 1,22] 

Коеф. атерогенності > 3 14 (35) 2,73 [2,12 - 3,21] 

 

Зниження показників ЗХ мало місце у 17,5 % (n = 7) обстежених дітей, 

що можна пояснити синдромом мальабсорбції у даної категорії хворих.   

Особливості порушень ліпідного обміну у дітей з ХК залежно від 

активності ХК представлено у таблиці 4.1.3. Результати проведеного аналізу 

свідчать про відсутність залежності досліджуваних показників ліпідного 

обміну від активності запального процесу в кишечнику (p > 0,05). Однак слід 

зазначити, що в групі дітей з високим індексом активності ХК 50 % мали 
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показник ЛПВЩ в сироватці крові нижче норми, а в групі дітей з середньо 

тяжкою формою зниження цього показника  мало місце у 20 % (p > 0,05). 

 

Таблиця 4.1.3 

Особливості ліпідного обміну у дітей з хворобою Крона залежно від 

активності захворювання (абс.%, Ме [UQ-LQ]ммоль/л) 

 

Особливості порушень ліпідного обміну у дітей з ХК залежно від 

тривалості захворювання представлено у таблиці 4.1.4. Ми не встановили  

впливу тривалості захворювання на ліпідний обмін у дітей з ХК. Однак у 

групі дітей з перебігом захворювання > 36 міс мала місце тенденція до 

Показники Середньо тяжка 

форма 

(n = 30) 

    Тяжка форма 

 

          (n = 10) 

ЗХ, ммоль/л  

> вікової норми 

< вікової норми 

4,26 [3,33 - 4,79] 

5 (16,7) 

5 (16,7) 

3,81 [3,4 - 4,05] 

- 

2 (20,0) 

ЛПНЩ, ммоль/л 

> вікової норми 

2,51 [1,95 - 3,33] 

6 (20) 

2,37 [2,06 - 2,72] 

- 

ЛПДНЩ, ммоль/л  

> вікової норми 

0,46 [0,35 - 0,66] 

16 (53,3) 

0,48 [0,35 - 0,56] 

6 (60) 

ЛПВЩ, ммоль/л  

< вікової норми 

1,14 [1,03 - 1,41] 

6 (20,0) 

0,98 [0,91 - 1,09] 

5 (50) 

ТГ, ммоль/л 

 > вікової норми 

0,91 [0,69 - 1,21] 

8 (26,7) 

1,06 [0,87 - 1,24] 

1 (10) 

Коеф. атерогенності  

> 3 

2,4 [2 - 3,21] 

10 (33,3) 

3 [2,73 - 3,1] 

4 (40) 
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підвищення ЗХ та ЛПНЩ, порівняно з групою хворих з тривалістю 

захворювання ≤ 36 місяців. 

Таблиця 4.1.4 

Особливості ліпідного обміну у дітей з хворобою Крона залежно від 

тривалості захворювання (абс.%, Ме [UQ – LQ]ммоль/л) 

Показники ≤ 36 міс. 

(n = 20) 

> 36 міс. 

(n = 20) 

ЗХ, ммоль/л 

> вікової норми 

< вікової норми 

3,85 [3,37 – 4,26] 

1 (5,0) 

4 (12,1) 

4, 56 [3,36 – 5,08] 

4 (20,0) 

3 (11,1) 

ЛПНЩ, ммоль/л 

> вікової норми 

2,36 [2,02 – 2,64] 

2 (10,0) 

2,88 [2,00 – 3,37] 

4 (20,0) 

ЛПДНЩ, ммоль/л 

> вікової норми 

0,49 [0,35 – 0,6] 

11 (55,0) 

0,45 [0,29 – 0,6] 

11 (55,0) 

ЛПВЩ, ммоль/л 

< вікової норми 

1,045 [0,8 – 1,33] 

7 (35,0) 

1,15 [1,05 – 1,35] 

4 (20,0) 

ТГ, ммоль/л 

> вікової норми 

1,07 [0,8 – 1,33] 

5 (25,0) 

0,91 [0,65 – 1,15] 

4 (20,0) 

Коеф. атерогенності 

> 3 

2,72 [2,15 – 3,15] 

6 (30,0) 

2,76 [2,12 – 3,21] 

8 (40,0) 

 

При досліджені впливу варіанту медикаментозної терапії на ліпідний 

обмін у дітей з ХК вірогідних відмінностей в обстежених групах не було 

встановлено (p > 0,05). Однак звертає на себе увагу те, що в групі дітей з ХК, 

які отримували комбіновану терапію майже в 3 рази частіше зустрічається 

гіпертригліцеридемія (30,4 %) проти 11,8 % в групі дітей, які отримували 

монотерапію месалазіном. Особливості порушень ліпідного обміну у дітей з 

ХК залежно від варіанту терапії представлено у таблиці 4.1.5. 
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Таблиця 4.1.5 

Особливості ліпідного обміну у дітей з хворобою Крона залежно від 

варіанту терапії (абс.%, Ме [UQ – LQ] ммоль/л) 

Показник Монотерапія месалазіном 

(n = 17) 

Комбінована терапія 

(n = 23) 

ЗХ, ммоль/л 

> вікової норми 

< вікової норми 

4,4 [3,84 – 4,79] 

2 (11,8) 

5 (29,4) 

3,85 [3,3 – 4,59] 

3 (13,0) 

2 (8,6) 

ЛПНЩ, ммоль/л 

> вікової норми 

2,49 [2,34 – 3,3] 

3 (17,6) 

2,36 [1,95 – 3,09] 

3 (13,0) 

ЛПДНЩ, ммоль/л 

> вікової норми 

0,37 [0,31 – 0,51] 

7 (41,2) 

0,67 [0,45 – 0,89] 

15 (65,2) 

ЛПВЩ, ммоль/л 

< вікової норми 

1,15 [1,02 – 1,41] 

2 (11,8) 

1,09 [0,96 – 1,29] 

9 (39,1) 

ТГ, ммоль/л 

> вікової норми 

0,81 [0,69 – 1,12] 

2 (11,8) 

1,4 [0,97 – 1,6] 

7 (30,4) 

Коеф. атерогенності 

> 3 

2,73 [2,12 – 3,25] 

6 (35,3) 

2,72 [2,33 – 3,1] 

8 (34,8) 

 

 З метою вивчення особливостей жирно кислотного спектру крові 

дітей з ХК було проведено дослідження фракцій жирних кислот та вміст їх 

деяких представників у дітей з ХК (n = 10), групу контролю склала група 

здорових дітей відповідного віку (n = 10). Результати дослідження жирно-

кислотного спектру плазми крові дітей з ХК представлено в таблиці 4.1.6. 
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Таблиця 4.1.6  

Показники вищих жирних кислот плазми крові у дітей з хворобою 

Крона (M ± m, %) 

 

Представник ВЖК 

Хвороба Крона 

 (n =10 ) 

Контрольна група 

(n = 10) 

Міристинової (С14:0) 5,74±1,61● 0,1±0,05 

Пальмітинова (С15:0) 0,54±0,07● 0,1±0,05 

Маргаринова (С16:0) 36,7±1,18● 31,8±0,5 

Стеаринова (С17:0) 0,55±0,07● 0,1±0,05 

Нонадецилова (С18:0) 8,61±0,76 11,5±1,0 

Олеїнова (С18:1) 13,67±0,93● 27,0±1,0 

Лінолева (С18:2) 29,73±2,21● 25,9±1,5 

Ліноленова (С18:3) 0,57±0,06● 0,3±0,05 

Арахідонова (С20:4) 4,4±0,81 3,2±0,5 

Σ НЖК 52,06±1,73● 43,6±1,6 

Σ НеЖК 47,94±1,73● 56,4±1,6 

Σ ПНЖК 34,09±1,92● 29,4±1,3 

Коефіцієнт насиченості 0,9 1,27 

Примітка - ● відмінність вірогідна (р < 0,05) з показниками 

контрольної групи 

 

Наведені в таблиці дані свідчать, що у дітей з ХК мають місце зміни 

жирно кислотного спектру у плазмі крові Встановлено, вірогідне збільшення 

частки НЖК в поєднанні зі зниженням долі НеЖК в порівнянні з групою 

контролю. Так середній показник НЖК в основній групі (52,06 ± 1,73) % та 

(43,6 ± 1,6) % в групі контролю (р < 0,05). У дітей з ХК коефіцієнт 
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насиченості ЖК дорівнює 0,9, а в групі контролю – 1,29. Отримані дані 

можуть свідчити про незбалансоване харчування та надлишок насичених 

транс-жирів у харчуванні даної групи хворих. В ряді досліджень встановлено 

зв'язок активності ХК з великою кількістю жирів у раціоні хворих, а саме 

транс-жирів, насичених та мононенасичених жирних кислот та високим 

співвідношенням ПНЖК n-6 / n-3 [105]. Встановлено достовірне підвищення 

вмісту ПНЖК в плазмі крові в основній групі - (34,09 ± 1,92)%, а в 

контрольній – (29,4 ± 1,3)% (р < 0,05). Спектр ВЖК в плазмі дітей з ХК 

представлено на рисунку 4.2.1. 

      

Рис. 4.2.1. Спектр ВЖК в плазмі крові у дітей з хворобою Крона                            

Аналіз спектру ПНЖК у дітей з ХК показав, що підвищення ПНЖК 

відбувається переважно за рахунок сімейства омега-6 довголанцюгових 

ПНЖК, так підвищення долі ліноленової ЖК у хворих з ХК – (0,57 ± 0,06) %, 

в контрольній групі – (0,3 ±0,05)% (р < 0,05). Ми встановили підвищення 

вмісту арахідонової кислоти в основній групі, але без вірогідності (р > 0,05). 

Проведене дослідження спектру ВЖК в мембрані еритроцитів (МЕ) 

дітей з ХК свідчить про вірогідне підвищення у порівнянні з групою 

контролю вмісту середньо ланцюгових ЖК - міристинової (14:0), 

пальмітинової (15:0) та стеаринової (17:0), в той час як вміст нонадецилової 
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(С18:0) та олеїнової (18:1) ЖК знижався (р < 0,05). Показники ВЖК мембран 

еритроцитів у дітей з ХК представлено в таблиці 4.1.7. 

Аналіз жирнокислотного вмісту мембран еритроцитів показав, що у дітей з 

ХК були виявлене достовірне підвищення вмісту НеЖК - 42,69%, а в групі 

контролю – 34,1% (р ˂ 0,05). Виявлено підвищенням коефіцієнту насиченості 

до 0,71, а в групі контролю – 0,51. 

 

Таблиця 4.1.7 

Показники ВЖК мембран еритроцитів у дітей з хворобою Крона  

(M ± m, %) 

Представник ВЖК Хвороба Крона 

(n =10 ) 

Контрольна група 

(n = 10) 

Міристинової (С14:0) 0,81±0,68● 0,1±0,05 

Пальмітинова (С15:0) 0,56±0,08● 0,1±0,05 

Маргаринова (С16:0) 42,4±2,13 44,2±1,5 

Стеаринова (С17:0) 0,53±0,09● 0,1±0,05 

Нонадецилова (С18:0) 10,98±0,56● 21,5±1,0 

Олеїнова (С18:1) 16,37±0,66● 22,5±1,0 

Лінолева (С18:2) 19,79±1,92● 6,4±0,5 

Ліноленова (С18:3) 0,57±0,08● 0,1±0,05 

Арахідонова (С20:4) 5,94±1,6 5,1±0,3 

Σ НЖК 57,3±2,03● 66,0±1,5 

Σ НеЖК 42,69±2,03● 34,1±1,5 

Σ ПНЖК 26,28±2,34● 11,6±1,3 

Коефіцієнт насиченості 0,74 0,51 

● відмінність вірогідна (р < 0,05) порівняно з контрольною групою 
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Це можна пояснити тим, що в умовах патології в МЕ відбуваються 

перебудови, що спрямовані на підтримку структури та в’язкості мембран, що 

зазнають негативного впливу активними формами кисню. ПНЖК є чутливим 

субстратом для вільно радикального окиснення, так встановлено вірогідне 

підвищення ПНЖК в мембранах еритроцитів у дітей з ХК Σ ПНЖК в 

досліджуваній групі склала 26,28±2,34%, а в групі контролю - 11,6±1,3% 

(р < 0,05).  

Підвищення Σ ПНЖК відбувається переважно за рахунок сімейства 

омега-6 довголанцюгових ПНЖК, так підвищення долі лінолевої (С18:3) ЖК 

у хворих з ХК було втричі вищім ніж у групі контролю – (19,79 ± 1,92)%, в 

контрольній групі – (6,4 ±0,5)% (р < 0,05). Це може бути пов’язано з 

інтенсивним синтезом в мембранах клітин прозапальних ейкозаноїдів, що 

може призводити до зміни функцій клітинних та субклітинних мембран, та 

відігравати важливу роль в патогенезі хронізації запального процесу.  

Підвищення вмісту арахідонової кислоти в основній групі, не мало вірогідної 

відмінності порівняно з групою контролю (р > 0,05). 

 

4.2. Особливості ліпідного обміну у дітей з виразковим колітом 

 

Дослідження ліпідного обміну було проведено у 80 дітей з ВК віком 3 - 

 18 років. В сироватці крові визначено показники ліпідного обміну, отримані 

дані співставляли з активністю хвороби (PUCAI), з тривалістю захворювання 

та варіантом терапії основного захворювання. Характеристика обстежених 

груп дітей наведена в таблиці 4.2.1.  

Наведені дані свідчать, що серед обстежених дітей з ВК більшість 

пацієнтів складали хлопчики - 56,25 % (n = 45). 55 % обстежених дітей 

відносились до категорії дітей молодшого шкільного віку, середній вік 

обстежених дітей з ВК складав – 10,0 [6,0–14] років. У 78,75  % (n = 63) дітей 

діагностовано середньо тяжку та легку форму ВК, тяжка форма 

захворювання встановлена у 21,25 % (n = 17) обстежених дітей. Середня 
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тривалість хвороби складала - 23 [9 – 48] міс. Більшість обстежених дітей 

отримували монотерапію месалазіном – 61,3 % (n = 49).  

Таблиця 4.2.1.  

Характеристика групи обстежених дітей з виразковим колітом 

Показник ВК 

(n = 80) 

Стать: 

Хлопчики 

Дівчатка 

 

45 (56,25) 

35 (43,75) 

Вік, роки: 

3-5 

6-10 

11-18 

 

17 (21,25) 

27 (33,75) 

36 (45) 

Активність ВК: 

Легка форма 

Середньої тяжкості 

Тяжка форма 

 

22 (27,5) 

41 (51,25) 

17 (21,25) 

Тривалість захворювання, міс: 

≤36 міс. 

>36 міс. 

 

45 (56,2) 

35 (43,8) 

Варіант терапії: 

Монотерапія месалазіном 

Комбінована терапія 

 

49 (61,3) 

31 (38,7) 

 

Особливості порушень ліпідного обміну у дітей з ВК представлено у 

таблиці 4.2.2. При дослідженні ліпідного обміну у дітей з ВК, встановлено 

що 63,75 % (n = 51) мали кількісні та якісні зміни ліпідного обміну, 

переважно за рахунок підвищення рівня ЛНДНЩ – 43,75 % (n = 35), у 
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третини дітей спостерігалось підвищення рівня ТГ – 28,75 % (n = 23), 

зниження вмісту ЛПВЩ - 25,0 % (n = 20) та, як наслідок, підвищення КА у 

37,5 % (n = 30). 

Таблиця 4.2.2. 

Особливості ліпідного обміну у дітей з виразковим колітом  

Показник Абсолютна кількість, 

(%) 

Ме [UQ - LQ] 

ммоль/л 

ЗХ 

> вікової норми 

< вікової норми 

 

13 (16,25) 

11 (13,75) 

 

4,26 [3,81 – 4,74] 

ЛПНЩ > вікової норми 15 (18,75) 2,69 [2,39 – 3,2] 

ЛПДНЩ > вікової норми 35 (43,75) 0,43 [0,35 – 0,61] 

ЛПВЩ < вікової норми 20 (25,0) 1,11 [0,94 – 1,4] 

ТГ > вікової норми 23 (28,75) 0,97 [0,78 – 1,36] 

Коеф. атерогенності > 3 30 (37,5) 2,74 [2,15 - 3,12] 

 

Більшість обстежених дітей мала зміни ≥ 2 показників ліпідного обміну 

– 86,3 % (n = 44), патологічні зміни лише одного з показників ліпідного 

обміну мали 13,7 % (n = 7) обстежених дітей. Зниження загального 

холестерину було встановлено у 13,75 % (n = 11), що, можливо пов’язано з 

синдромом мальабсорбції при ЗЗК.  

Особливості порушень ліпідного обміну у дітей з ВК залежно від 

активності ВК представлено у таблиці 4.2.3. Встановлено, що у дітей з 

тяжкою формою ВК, порівняно з легкою формою захворювання, вірогідно 

частіше спостерігалось підвищення рівня ЛПДНЩ (χ2 = 7,32; р = 0,006) та 

підвищення рівня ТГ (за точним критерієм Фішера - χ2 = 5,64; р = 0,01). Інші 

показники ліпідного обміну у групах дітей з різною активністю ВК вірогідно 
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не відрізнялися (p > 0,05), але спостерігалась тенденція щодо збільшення як 

середніх показників так і відсотку їх підвищення у групах дітей з тяжкою та 

середньо тяжкою формою захворювання. 

Таблиця 4.2.3. 

Особливості ліпідного обміну у дітей з виразковим колітом залежно від 

активності захворювання, (абс.%, Ме [UQ-LQ] ммоль/л) 

Показник Тяжка форма 

 

(n = 17) 

Середньо тяжка 

форма 

 (n = 41) 

Легка форма 

 

(n = 22) 

ЗХ, ммоль/л 

> вікової норми 

< вікової норми 

4,43 [3,97 - 5,37] 

5 (29,4) 

2 (11,7) 

4,16 [3,72 – 4,59] 

6 (184,6) 

5 (12,1) 

4,24 [3,87-4,74] 

2 (9,1) 

4 (18,2) 

ЛПНЩ, ммоль/л 

> вікової норми 

2,99 [2,41 - 3,09] 

3 (17,6) 

2,72 [2,34 -3,35] 

7(17,0) 

2,69 [2,43-3,17] 

5 (22,7) 

ЛПДНЩ, ммоль/л 

> вікової норми 

0,46 [0,41 - 0,7] 

11 (64,7) ● 

0,46 [0,4 - 0,64] 

17 (41,4) 

0,39 [0,28-0,51] 

7 (31,8) 

ЛПВЩ, ммоль/л 

< вікової норми 

1,22 [0,95 - 1,51] 

6 (35,3) 

0,98 [0,91 - 1,39] 

10 (24,4) 

1,1 [1,0-1,39] 

2(9,0) 

ТГ, ммоль/л 

> вікової норми 

1,39 [0,99 – 1,64] 

8 (47,0) ● 

1,1 [0,92 - 1,41] 

12 (29,2) 

0,86 [0,62-0,97] 

3(13,6) 

Коеф. атерогенності 

> 3 

2,79 [2,55 - 3,01] 

6 (35,3) 

2,97 [2,14 - 3,7] 

15(36,6) 

2,62 [2,17-3,01] 

9(40,9) 

Примітка - ● відмінність вірогідна (р < 0,05) між групами з тяжкою та 

легкою формою ВК 

 

При проведенні аналізу впливу тривалості основного захворювання на 

ліпідний метаболізм у дітей з ВК, встановлено що група дітей з тривалістю 

захворювання ≤ 36 міс. достовірно частіше мала підвищення рівня ЛПДНЩ 

(χ2 = 5,83; р = 0,01) та рівня ТГ (χ2 = 4,09; р = 0,04) в порівнянні з групою 
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дітей з більш тривалим перебігом захворювання (> 36 міс). Такі зміни, на 

нашу думку, можливо, обумовлені тим, що діти в дебюті захворювання в 

якості стартової терапії отримують ГКС терапію, яка може викликати 

гіперліпопротеінемію за рахунок збільшення рівня тригліцеридів та ЛПДНЩ 

в сироватці крові [86]. За іншими показниками ліпідного обміну у пацієнтів з 

різною тривалістю захворювання вірогідних відмінностей не встановлено.  

Особливості порушень ліпідного обміну у дітей з ВК залежно від 

тривалості захворювання представлено у таблиці 4.2.4. 

Таблиця 4.2.4. 

Особливості ліпідного обміну у дітей з виразковим колітом залежно від 

тривалості захворювання, (абс.%, Ме [UQ – LQ] ммоль/л) 

Показник ≤ 36 міс. 

(n = 45) 

> 36 міс. 

(n = 35) 

ЗХ, ммоль/л 

> вікової норми 

< вікової норми  

4,33 [3,85 – 4,59] 

5 (11,1) 

6 (13,3) 

4,24 [3,6 – 4,86] 

6 (17,1) 

7 (20,0) 

ЛПНЩ, ммоль/л 

> вікової норми 

2,69 [2,38 – 3,2] 

8 (17,8) 

2,73 [2,43 – 3,2] 

7 (20,0) 

ЛПДНЩ, ммоль/л 

> вікової норми 

0,45 [0,38 – 0,7] 

27 (60,0) ● 

0,4 [0,31 – 0,48] 

9 (25,7) 

ЛПВЩ, ммоль/л 

< вікової норми 

1,08 [0,96 – 1,34] 

12 (26,7) 

1,22 [0,91 – 1,45] 

8 (22,8) 

ТГ, ммоль/л 

> вікової норми 

1,16 [0,89 – 1,6] 

17 (37,8) ● 

0,88 [0,68 – 1,01] 

6 (17,1) 

Коеф. атерогенності 

> 3 

2,81 [2,37 – 3,2] 

19 (42,2) 

2,6 [2,15 – 3,0] 

11 (31,4) 

Примітка - ● відмінність вірогідна (р < 0,05) з групою хворих з 

тривалістю ВК > 36 міс 
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При проведенні аналізу особливостей ліпідного обміну залежно від 

варіанту терапії діти з ВК були поділені на дві групи: діти що отримували 

монотерапію месалазіном (пероральна та/чи ректальна форма) (n=49) та хворі 

що отримували комбіновану терапію (месалазін, глюкокортикоїди та 

імуномодулятор - азатіоприн) (n = 31). Особливості порушень ліпідного 

обміну у дітей з ВК залежно від варіанту терапії представлено у таблиці 

4.2.5.   

Таблиця 4.2.5 

Особливості ліпідного обміну у дітей з виразковим колітом залежно від 

варіанту терапії, (абс.%, Ме [UQ – LQ] ммоль/л) 

Показник  Монотерапія месалазіном 

(n = 49) 

Комбінована терапія 

(n = 31) 

ЗХ, ммоль/л 

> вікової норми 

< вікової норми 

4,21 [3,78 – 4,63] 

4 (8,1) 

6 (12,2) 

4,41 [3,89 – 5,66] 

9 (29,0) ●  

5 (16,1) 

ЛПНЩ, ммоль/л 

> вікової норми 

2,69 [2,39 – 3,09] 

7 (14,2) 

2,89 [2,39 – 3,48] 

8 (25,8) 

ЛПДНЩ, ммоль/л 

> вікової норми 

0,41 [0,33 – 0,51] 

16 (32,6) 

0,53 [0,39 – 0,73] 

19 (61,3) ● 

ЛПВЩ, ммоль/л 

< вікової норми 

1,1 [0,95 – 1,34] 

11 (22,4) 

1,06 [0,94 – 1,68] 

9 (29,0) 

ТГ, ммоль/л 

> вікової норми 

0,91 [0,68 - 1,12] 

9 (18,3) 

1,24 [0,0 – 1,64] 

14 (45,1) ● 

Коеф. атерогенності 

> 3 

2,72 [2,2 – 3,09] 

18 (36,7) 

2,8 [2,14– 3,25] 

12 (38,7) 

Примітка - ● відмінність вірогідна (р < 0,05) з групою хворих, які отримували 

монотерапію месалазином 
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Встановлено, що серед хворих, які отримували комбіновану терапію, 

відсоток дітей з гіперхолестеринемією достовірно був вищим, ніж в групі 

дітей, які отримували монотерапію (χ2 = 6,08; р = 0,02 за точним критерієм 

Фішера). Також діти на комбінованому лікування частіше мали підвищені 

показники ЛПДНЩ (χ2 = 6,33; р = 0,01) та ТГ (χ2 = 6,65; р = 0,009). За іншими 

показниками ліпідного обміну достовірної відмінності не встановлено 

(p > 0,05), але спостерігалась тенденція щодо підвищення ЛПНЩ та  

зниження ЛПВЩ у пацієнтів на комбінованій терапії.  

Відомо, що ЖК є важливим джерелом енергії, структурним 

компонентом фосфоліпідів мембран клітин організму. Встановлено, що 

цитокіни, фактори росту, а також низка інших біологічно активних молекул 

викликають індукцію фосфоліпази А2 та її транслокацію до 

ендоплазматичного ретикулуму, де вони каталізують вивільнення 

арахідонової кислоти із фосфоліпідів [2].  

З метою вивчення особливостей жирно кислотного спектру крові дітей 

з ВК було проведено дослідження фракцій жирних кислот та вміст їх деяких 

представників у дітей з ВК (n = 20), було виділено групу з тяжкою, середньо 

тяжкою формою в період загострення (n = 9) та діти з ВК у стані неповної 

ремісії (n = 10). Групу контролю склала група здорових дітей відповідного 

віку (n = 10). Результати дослідження жирно-кислотного спектру плазми 

крові дітей з ВК представлені у таблиці 4.2.6.  

Як видно з наведеної таблиці, у дітей з ВК в плазмі крові визначалось 

підвищення рівня НЖК та НеЖК, підвищення ПНЖК. Вміст НЖК був 

вірогідно вищім у групі дітей з ВК у стані неповної ремісії (52,99±1,79)%, в 

контрольній групі – (43,6 ± 1,6)% (р < 0,05).  

Σ НеЖК було вірогідно вищою у дітей з ВК з тяжкою та середньо 

тяжкою формою захворювання - (35,76±2,33)% порівняно  контрольною 

групою (29,4 ± 1,3)% (р < 0,05).  

При дослідженні вмісту представника сімейства омега-3 ліноленової 

ЖК виявлено статистично значуще підвищення у досліджуваних групах 
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порівняно з групою контролю (0,57±0,11) % та (0,58±0,008) % відповідно. 

Можна припустити, що збільшення частки ліноленової ЖК свідчить про 

гальмування використання її метаболізму у циклооксигеназному та/чи 

ліпооксигеназному шляху. 

 

Таблиця 4.2.6  

Показники ВЖК у плазмі дітей з виразковим колітом, (M ± m, %) 

 

Представник  

ВЖК 

Тяжка, середньо 

тяжка форма 

(n = 9) 

Неповна 

ремісія  

(n = 10) 

Контрольна 

група 

(n = 10) 

Міристинової (С14:0) 6,28±2,19● 6,5±1,55●● 0,1±0,05 

Пальмітинова (С15:0) 0,53±0,12● 0,58±0,07●● 0,1±0,05 

Маргаринова (С16:0) 33,37±1,68 35,01±1,42●● 31,8±0,5 

Стеаринова (С17:0) 0,52±0,12● 0,57±0,07●● 0,1±0,05 

Нонадецилова (С18:0) 9,07±0,66● 10,33±0,56 11,5±1,0 

Олеїнова (С18:1) 14,28±0,9● 15,23±0,64●● 27,0±1,0 

Лінолева (С18:2) 30,36±2,27 26,8±2,22 25,9±1,5 

Ліноленова (С18:3) 0,57±0,11● 0,58±0,008●● 0,3±0,005 

Арахідонова (С20:4) 4,92±0,6 4,35±0,57 3,2±0,5 

Σ НЖК 49,91±2,81 52,99±1,79●● 43,6±1,6 

Σ НеЖК 50,08±2,81 47,01±1,75●● 56,4±1,6 

Σ ПНЖК 35,76±2,33● 31,73±1,93 29,4±1,3 

Примітка - ● відмінність вірогідна (р < 0,05) між тяжкою, середньо 

тяжкою формою ВК та  контрольною групою 

●● - відмінність вірогідна (р < 0,05) між групою дітей з ВК у неповній 

ремісії та контрольною групою 
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Відомо, що полієнові кислоти є субстратом для ейкозаноїдів та 

простагландинів та знаходяться в конкурентних відносинах. Переважним 

субстратом для синтезу простагландинів та ейкозаноїдів є арахідонова та 

ейкозопентаєнова кислоти, та якщо їх вміст в клітині знижений, то синтез 

ейкозаноїдів відбувається за рахунок ω 6-лінолевої кислоти. Вміст лінолевої  

-(С18:2) ЖК був дещо вищим у групі дітей з тяжким та середньо тяжким 

колітом -(30,36±2,27)%, (р > 0,05). Спектр ВЖК у плазмі дітей з ВК 

представлено на рисунку 4.3.3. 

 

Рис. 4.3.3. Спектр ВЖК в плазмі крові у дітей з виразковим колітом                        

При вивчення особливостей жирно-кислотного спектру у мембранах 

еритроцитів у дітей з ВК було також було виділено групу з тяжкою, середньо 

тяжкою формою захворювання в період загострення (n = 9) та у стані 

неповної ремісії ВК (n = 10). Групу контролю склала група здорових дітей 

відповідного віку (n = 10). Результати дослідження жирно-кислотного 

спектру у МЕ дітей з ВК представлені у таблиці 4.2.7.  

Встановлено, що в МЕ у дітей з ВК в період загострення Σ ПНЖК була 

в 2,5 рази вище ніж у групі контролю – (28,77±1,96)% та (11,6±1,3)% 

відповідно (р < 0,001). Збільшення частки ПНЖК відбувалось переважно за 
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рахунок омега-6 ЖК – арахідонової, ліноленової та лінолевої ЖК. Так вміст 

арахідонової (С20:4) у дітей з тяжкою формою ВК складав – (6,81±0,66)%, а в 

групі контролю – (5,1±0,3)%, ліноленової (С18:3) - (0,59±0,08)% , контроль – 

(0,1±0,05)% та лінолевої (С18:2) – (22,37±2,0)%, в контролі – (6,4±0,5)%  

(р < 0,05). 

Таблиця 4.2.7  

Показники вищих жирних кислот в мембранах еритроцитів у дітей з 

виразковим колітом (M ± m, %) 

Представник ВЖК Тяжка, 

середньотяжка 

форма 

(n = 9) 

Неповна ремісія 

 

 

(n = 10) 

Контрольна 

група 

 

      (n = 10) 

Міристинової (С14:0) 2,18±0,67● 2,08±0,88●● 0,1±0,05 

Пальмітинова (С15:0) 0,58±0,08● 0,65±0,11●● 0,1±0,05 

Маргаринова (С16:0) 41,3±2,35 41,7±2,08 44,2±1,5 

Стеаринова (С17:0) 0,54±0,08● 0,64±0,11●● 0,1±0,05 

Нонадецилова (С18:0) 9,79±1,01●,* 13,19±1,07 21,5±1,0 

Олеїнова (С18:1) 15,76±1,01●,* 20,11±1,24 22,5±1,0 

Лінолева (С18:2) 22,37±2,0● 18,68±2,17●● 6,4±0,5 

Ліноленова (С18:3) 0,59±0,08● 0,65±0,11●● 0,1±0,05 

Арахідонова (С20:4) 6,81±0,66●,* 2,26±0,36●● 5,1±0,3 

Σ НЖК 54,46±2,09● 58,28±2,16●● 66,0±1,5 

Σ НеЖК 45,57±2,1● 41,82±2,07●● 34,1±1,5 

Σ ПНЖК 28,77±1,96●,* 21,59±2,21●● 11,6±1,3 

Примітка - ● відмінність вірогідна (р < 0,05) між групою дітей 

тяжкою, середньо тяжкою формою ВК та групою контролю 

●● - відмінність вірогідна (р < 0,05) між групою дітей у неповній 

ремісії ВК та групою контролю 

*- відмінність вірогідна (р < 0,05) між групою дітей тяжкою, середньо 
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тяжкою формою ВК та дітей у стані неповної ремісії ВК 

 

Аналіз вивчення спектру ВЖК у дітей з ЗЗК вказує на порушення 

жирно-кислотного спектру плазми крові, що свідчить про глибокі порушення 

ліпідного обміну у дітей з ЗЗК. Так порушення функціонального стану 

печінки у дітей з ЗЗК може призводити до дисліпідемій та в свою чергу 

порушення співвідношення ЖК, що виникає під дією різних екзогенних та 

ендогенних чинників  підтримує порушення функції печінки. Таким чином, 

підвищення пулу вільних ЖК, в тому числі моно ненасичених та деяких 

представників сімейства ПНЖК, при посиленому ліполізі у хворих з ЗЗК 

може бути важливим фактором в патогенезі розвитку НАСГ у даного 

контингенту хворих. 

 

4.3. Особливості мікробіоти товстого кишечника та її вплив на обмін 

ліпідів та функціональний стан печінки у дітей з запальними 

захворюваннями кишечника 

 

4.3.1 Характеристика змін мікробіоти товстого кишечника у дітей з 

запальними захворюваннями кишечника 

Дослідження видового та кількісного складу мікробіоти товстого 

кишечника проведено у 30 дітей з ХК та 80 з ВК. Групу контролю склали 20 

здорових дітей відповідної вікової категорії. 

Дані літератури свідчать, що хворі на ЗЗК мають кількісні та якісні 

зміни у складі мікробіоти кишечника, що підтверджує гіпотезу дисбіоза як 

одного із механізмів, що лежить в основі патогенезу ЗЗК [57]. Порушення 

видового складу мікробіоти будь-якого біотопу завжди супроводжується 

змінами кількісних співвідношень таксонів мікробного угрупування. Відомо, 

що у хворих на ЗЗК має місце виразний дефіцит автохтонних облігатних 

бактерій, найважливіших за функціональною роллю у формуванні 
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мікроекологічної системи кишечника - бактерій роду Bifidobacterium та 

Lactobacillus [80]. 

Характеристику кількісного та якісного складу основних видів 

мікробіоти кишечника у обстежених дітей з ЗЗК представлено в таблиці 

4.3.1.  

Аналіз видового та кількісного складу мікробіоти товстого кишечнику 

у дітей з ХК показав, що у 100,0 % обстежених дітей з ХК мали порушення у 

вигляді зниження кількості представників індигенної мікрофлори товстого 

кишечника та/чи висівались УПБ (один чи в ассоціації).  

Так у пацієнтів з ХК встановлено вірогідне зниження кількості 

Bifidobacterium [lg(6,23±0,13) КУО/г] та Lactobacillus [lg(5,93±0,18) КУО/г] (p 

< 0,05). За нашими даними  достатню кількість Bifidobacterium (>7lg) мали 

лише 36,7 % (n = 11) хворих на ХК, зниження кількості Bifidobacterium 

(< 7lg) мали 63,3 % (n =19) дітей з даною патологією. Достатню кількість 

Lactobacillus (> 7lg) мала 56,7% (n = 17) хворих на ХК. Зниження кількості 

Lactobacillus (< 6lg) встановлено у 43,3% (n = 13), це призводить до зсуву рН 

середовища товстого кишечника у лужний бік, що сприяє надмірному 

розмноженню патогенної та умовно-патогенної мікробіоти кишечника [4]. 

Зниження кількості автохтонної облігатної мікробіоти сприяє 

контамінації біотопу іншими умовно-патогенними мікроорганізмами 

(Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, Proteus) ентеробактеріями, клостридіями, 

пептококами, стафілококами і дріжджоподібними грибами роду Candida. 

Встановлено вірогідне підвищення частоти виділення та кількості (lg КУО/г) 

таких представників кишкової мікробіоти, як St. аureus – 40,0 % (n = 12), 

St. еpidermidis гемолітичний - 43,3 % (n = 13), Klebsiella spp.- 50,0 % (n = 15), 

Citrobacter – 10,0 % (n = 3) та підвищення E.coli зі зміненими 

ферментативними властивостями [lg(6,5±0,71) КУО/г] та [lg(4,5±0,4) КУО/г] 

(p < 0,05). 
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Таблиця 4.3.1 

Кількісний склад основних видів мікробіоти товстого кишечнику у 

дітей з запальними захворюваннями кишечника, (%, lg KУО/г) 

Вид 

мікроорганізму 

ХК  

(n = 30) 

ВК  

(n = 80) 

Група 

контролю 

(n = 20) 

% lg KУО/г % lg KУО/г % lg KУО/г 

Bifidobacterium 92,6 6,23±0,13● 93,5 6,47±0,06●● 100 10,2±0,3 

Lactobacillus spp. 94,5 5,93±0,18● 95,8 5,94±0,08●● 100 8,0±0,4 

St. aureus 40,0 5,0±0,53● 33,7 3,7±0,22 8 3,0±0,4 

St.Epidermidis(гем.) 43,3 5,08±0,49● 27,5 5,23±0,46●● 4 3,0±0,5 

Str. fаecalis 26,7 5,75±0,44 31,25 6,16±0,25 68 6,1±0,3 

Klebsiella spp. 50,0 6,0±0,47● 40,0 5,53±0,34●● 12 4,0±0,2 

Proteus mirabilis 10,0 6,0±0,71 18,7 5,53±0,34 - - 

Enterobacter cloac. 6,7 3,5±0,71 12,5 5,5±0,65●● 8 3,0±0,2 

Citrobacter 10,0 5,67±1,08● 8,75 5,71±0,7●● 4 3,0±0,2 

E. coli (загальн.) 97,6 6,83±0,19 96,5 6,92±0,15 100 8,0±0,6 

E. coli (гемоліз.) 20,0 3,67±1,19 23,7 4,65±0,51 - - 

E.coli                      

(зі зміненими. 

ферм. власт.) 

6,6 6,5±0,71● 10,0 7,0±0,20●● 8 4,5±0,4 

Candida albicans 33,3 4,4±0,36● 37,5 4,17±0,16●● 12 3,1±0,2 

Peptostrptococcus 72,7 6,0±0,00 37,5 4,5±0,45●● 36 6,4±0,4 

Veilonella spp. 18,2 6,0±0,00● 28,1 5,33±0,35●● 32 8,0±0,4 

Clostridium spp. 18,2 3,0±1,41 9,4 3,0±1,22 45 4,8±0,3 

Bacteroides spp. 72,7 6,88±0,55● 93,7 7,0±0,21●● 76 10,2±0,3 

Fusobacterium spp. 36,4 2,5±0,58● 31,25 4,9±0,6●● 32 8,0±0,4 

Примітки:  

1. ●– відміннсть вірогідна (p < 0,05) між ХК та групою контролю;  

2. ●●– відмінність вірогідна ( p < 0,05) між ВК та групою контролю; 

 

Контамінація кишечнику грибами роду Candida встановлена у третини 

пацієнтів - 33,3 % (n = 10)  та була вірогідно вищою у дітей з ХК у порівнянні 



87 
 

з контрольною групою [lg(4,4±0,36) КУО/г] та [lg(3,1±0,2) КУО/г] відповідно 

(p < 0,05). Proteus mirabilis виявлено у 10,0 % пацієнтів з ХК (n = 3) у великій 

кількості [lg(6,0±0,71) КУО/г]. Встановлено, що діти з ХК, порівняно зі 

здоровими, мали зниження таких представників, як Veilonella spp. та 

Clostridium spp. [lg(6,0±0,0) КУО/г] та [lg(3,0±1,41) КУО/г] відповідно. 

Встановлено вірогідне зменшення кількості Bacteroides spp. у хворих на ХК у 

порівнянні зі здоровими дітьми - [lg(6,88±0,55) КУО/г] та [lg(10,2±0,3) 

КУО/г] відповідно (p < 0,05). Відомо, що саме Bacteroides spp. відіграють 

важливу роль у процесах травлення, в ліпідному обміні, а також 

забезпечують толерантність до харчових агентів [23]. 

При досліджені особливостей мікробіоти кишечника у дітей з ВК 

встановлено, що 100,0% обстежених мали якісні та кількісні зміни 

мікробіоти товстого кишечника. Так зміни мікробіоти у цих хворих 

характеризувались зменшенням кількості облігатної мікрофлори, що 

представлена анаеробними сахаролітичними бактеріями – бактероїди, 

біфідобактеріями, лактобацилами, еубактеріми, пропіонобактеріями, 

ешеріхіями, ентерококами, пептострептококками та фузобактеріями, та 

збільшенням кількості факультативної мікрофлори – пептококки, клебсієла, 

циробактер, ентеробактер.  

Так у пацієнтів з ВК, порівняно із групою контролю, встановлено 

вірогідне зниження кількості Bifidobacterium [lg(6,47±0,06) КУО/г] та 

Lactobacillus [lg(5,94±0,08) КУО/г] (p < 0,05).  

Також у групі дітей з ВК встановлено вірогідне зниження кількості 

таких представників анаеробної облігатної флори – Bacteroides spp. 

[lg(7,0±0,21) КУО/г], Peptostrptococcus [lg(4,5±0,45) КУО/г], Fusobacterium 

spp. [lg(4,9±0,6) КУО/г], Veilonella spp. [lg(5,33±0,35) КУО/г] (p < 0,05) та 

тенденцію щодо зниження загальної кількості непатогенної E. Coli 

[lg(6,92±0,15) КУО/г] та представників Clostridium spp. [lg(3,0±1,22) КУО/г], 

але без вірогідної відмінності (p > 0,05). Ми встановили вірогідне 

підвищення представників факультативної флори порівняно з групою 
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контролю - Klebsiella spp. [lg(5,53±0,34) КУО/г], Citrobacter [lg(5,71±0,7) 

КУО/г], Enterobacter cloac. [lg(5,5±0,65) КУО/г] (p < 0,05).  

У дітей з ВК Proteus mirabilis та E. coli (гемолізуюча) виявлені у досить 

великій кількості, Proteus mirabilis – 18,7 % [lg(6,53±0,47) КУО/г] та E. coli 

(гемолізуюча) – 23,7% [lg(4,65±0,51) КУО/г].  

Контамінація кишечнику грибами роду Candida відбувалась у 37,5 % 

пацієнтів з ВК та була вірогідно вищою порівняно з групою контролю - 

[lg(4,17±0,16) КУО/г] та [lg(3,1±0,2) КУО/г] відповідно (p < 0,05). 

Отже, у всіх хворих з ЗЗК мало місце порушення мікробіоти 

кишечника, що характеризується зменшенням кількості найважливіших для 

біотопу біфідобактерій, лактобактерій, пептострептококів, ентерококів та 

бактероїдів, дефіцит яких виявлений у більшості хворих.  

 

 

4.3.2 Особливості змін ліпідного обміну та функціонального стану 

печінки залежно від стану мікробіоти товстого кишечника у дітей з 

запальними захворюваннями кишечника 

 

Відомо, що порушення мікробіоти кишечника може призводити до 

зміни ліпідного спектра крові та є одним із факторів, що сприяє розвитку 

стеатогепатиту та статогепатозу. Макрофаги кишкової стінки фагоцитують 

бактерії та ендотоксини, через регіонарні лімфатичні вузли активовані 

макрофаги, фрагменти ДНК бактерій проникають у кровотік та стимулюють 

синтез прозапальних цитокінів. [9,77]. Так, відомо, що Bifidobacterium 

longum здатні знижати рівень ліпопротеїдів низької щільності та 

підвищувати кількість ліпопротеїдів високої щільності [106]. Доведеним є 

антихолестеринемічний ефект нормофлори товстого кишечника. 

Ми проаналізували  вплив порушень мікробіоти товстого кишечника на 

розвиток дисліпідемії та зміни функціонального стану печінки у дітей з ЗЗК.  
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Для проведення аналізу обстежені хворі були розділені на  дві підгрупи 

з помірним (1 група) та виразним (ІІ група) зниженням кількості 

Bifidobacterium та Lactobacillus. До І групи увійшли діти з кількістю 

Bifidobacterium > 6lg  та Lactobacillus > 5lg, до  ІІ групи - з кількістю 

Bifidobacterium < 6lg та Lactobacillus < 5lg. Відповідно до цього у пацієнтів з 

ХК з дослідженим ліпідним спектром до І групи увійшли 5 дітей, а до ІІ – 14 

хворих. Особливості ліпідного обміну у дітей з ХК залежно від виразності 

порушення кількісного складу мікробіоти кишечника представлено в таблиці 

4.3.2. За основними показниками ліпідного обміну досліджувані групи дітей 

вірогідно не відрізнялись (р > 0,05). 

 

 

Таблиця 4.3.2 

Особливості ліпідного обміну у дітей з хворобою Крона залежно від змін 

кількісного складу мікробіоти товстого кишечника 

(абс.%, Ме [UQ – LQ] ммоль/л) 

 

Показник 

І-група  

(Bifidobacterium > 6lg 

Lactobacillus > 5lg) 

(n = 5) 

ІІ-група  

(Bifidobacterium < 6lg 

Lactobacillus < 5lg) 

(n = 14) 

ЗХ, ммоль/л 

> вікової норми 

4,13 [3,34 - 4,77] 

- 

3,87 [3,51 – 4,4] 

- 

ЛПНЩ, ммоль/л 

> вікової норми 

2,35 [1,76 - 3,09] 

- 

2,4 [2,26 - 3,21] 

- 

ЛПДНЩ, ммоль/л 

> вікової норми 

0,51 [0,4 - 0,7] 

3 (60,0) 

0,48 [0,37 - 0,77] 

9 (64,3) 

ЛПВЩ, ммоль/л 

< вікової норми 

1,17 [1,02 - 1,89] 

1 (20,0) 

1,09 [0,96 – 1,24] 

5 (35,7) 

ТГ, ммоль/л 1,12 [0,87 - 1,55] 1,0 [0,78 - 2,02] 
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> вікової норми 2 (40,0) 3 (21,4) 

Коеф. атерогенності 

> 3 

2,56 [2,4 - 4] 

2 (40,0) 

2,73 [2,22 - 3,2] 

7 (50,0) 

 

Для вивчення впливу змін мікробіоти товстого кишечника у дітей з ХК 

на функціональний стан печінки вони також були розділені на дві групи: І-

група дітей з ХК (n = 16) (Bifidobacterium >6 lg, Lactobacillus >5 lg) та ІІ-

група дітей з ХК (n = 14) (Bifidobacterium < 6 lg, Lactobacillus < 5 lg). 

Особливості функціонального стану печінки у дітей з ХК залежно від 

кількісного складу мікробіоти кишечника представлено в таблиці 4.4.3. 

Отримані дані свідчать, що у ІІ групі дітей з виразним дефіцитом 

Bifidobacterium та Lactobacillus  достовірно частіше спостерігався синдром 

цитолізу, так АлАТ ≥ 40 Од/л у ІІ мали 50,0% (n = 7), а в І – 12,5% (n = 2) 

(χ2 = 5,0; р < 0,05). За іншими показниками, що характеризують 

функціональний стан печінки групи вірогідно не відрізнялись (р > 0,05). За 

середніми значеннями  досліджуваних показників групи вірогідно не 

відрізнялись (р > 0,05). 

Таблиця 4.3.3 

Особливості змін функціонального стану печінки у дітей з хворобою 

Крона залежно від змін кількісного складу мікробіоти товстого 

кишечника, (абс.%, Ме [UQ – LQ] ммоль/л) 

 

 

Показник 

І-група  

(Bifidobacterium >6 lg 

Lactobacillus >5 lg) 

(n = 16) 

ІІ-група  

(Bifidobacterium < 6 lg 

Lactobacillus < 5 lg) 

(n = 14) 

Загальний білірубін 

> 20 мкмоль/л 

8,4 [6,95 - 9,9] 

- 

10,1 [8,3 - 13] 

1 (7,1) 

АлАТ 26,8 [22 - 37] 35 [26 - 51] 
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≥ 40 Од/л 

≥ 30 Од/л 

2 (12,5) 

6 (37,5) 

7 (50,0) ● 

8 (57,1)  

АсАТ 

≥ 41 Од/л 

≥ 30 Од/л 

34 [27,5 - 43,5] 

4 (25,0) 

11 (68,7) 

34,5 [29 - 47] 

5 (35,7) 

9 (64,3)  

ГГТ 

≥ 42 U/L 

16,5 [13,5 - 48,6] 

6 (37,5) 

15 [13 - 19] 

3 (21,4) 

ЛФ,U/L 

> вікової норми 

264 [127 - 295] 

1 (6,2) 

184 [128 - 227] 

1 (7,1) 

Тимолова проба 

≥ 4,0 Од 

2 [1,7 – 3,1] 

3 (18,7) 

2,8 [2 - 3,6] 

2 (14,3) 

Загальний білок 

≥ 80 г/л 

70,8 [69 - 80,7] 

4 (25,0) 

69,3 [61,7 - 72,9] 

- 

γ-глобуліни 

≥ 20% 

19,49 [17 - 26,4] 

3 (18,7) 

21,6 [18,16 - 23,6] 

5 (35,7) 

Ig G, г/л 

>вікової норми 

8,9 [7,55 - 12,1] 

1 (6,25) 

8,6 [7,2 - 11,1] 

- 

Примітка: ● – відмінність вірогідна (р < 0,05) між І та ІІ групами 

Аналіз залежності стану ліпідного обміну у дітей з ВК від змін 

кількості Bifidobacterium та Lactobacillus в товстокишечному біотопі був 

проведений за тим же принципом. До І групи увійшло 16 хворих до ІІ - 33 

пацієнта. Вірогідної різниці в показниках ліпідного обміну між 

досліджуваними групами не встановлено (р > 0,05).  

Особливості змін ліпідного обміну у дітей з ВК залежно від порушення 

кількісного складу мікробіоти кишечника представлено в таблиці 4.3.4.  

Ми не встановили вірогідної відмінності досліджуваних показників 

ліпідного обміну в цих групах. Однак в ІІ групі хворих було більше хворих з 

підвищеним рівнем ЗХ, ЛПНЩ та КА, але без вірогідної відмінності (р ˂ 
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0,05). Середні значення показників ліпідного обміну також були вищими у 

групі дітей з Bifidobacterium < 6 lg та Lactobacillus < 5 lg, але без вірогідної 

різниці (р > 0,05). 

Таблиця 4.3.4 

Особливості ліпідного обміну у дітей з виразковим колітом залежно від 

змін кількісного складу мікробіоти товстого кишечника,  

(абс.%, Ме [UQ – LQ] ммоль/л) 

 

Показник 

І-група  

(Bifidobacterium >6 lg 

Lactobacillus >5 lg) 

(n = 16) 

ІІ-група  

(Bifidobacterium <6 lg 

Lactobacillus < 5 lg) 

(n = 33 ) 

ЗХ, ммоль/л 

> вікової норми 

4,18 [3,74-4,6] 

1 (6,25) 

4,27 [3,74-4,75] 

4 (12,1) 

ЛПНЩ, ммоль/л 

> вікової норми 

2,63 [2,34-2,85] 

2 (12,5) 

2,89 [2,41 – 3,25] 

7 (21,2) 

ЛПДНЩ, ммоль/л 

> вікової норми 

0,38 [0,28-0,66] 

1 (6,25) 

0,44 [0,36 – 0,63] 

- 

ЛПВЩ, ммоль/л 

< вікової норми 

1,05 [ 0,89 – 1,42] 

11 (68,75) 

1,22 [ 0,97 – 1,63] 

15 (45,4) 

ТГ, ммоль/л 

> вікової норми 

0,88 [0,72 – 1,46] 

- 

1,0 [0,78 – 1,45] 

- 

Коеф. атерогенності 

> 3 

2,73 [2,02 – 3,07] 

5 (31,2) 

2,79 [2,37 – 3,06] 

11 (33,3) 

 

Аналізу впливу  змін кількісного складу Bifidobacterium та  

Lactobacillus на функціональний стан печінки був проведений у 30 у дітей І-

групи та 50 - ІІ-групи.   
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Особливості функціонального стану печінки у дітей з ВК залежно від 

кількісного складу мікробіоти кишечника (Bifidobacterium та Lactobacillus) 

представлено в таблиці 4.3.5.  

Наведені в таблиці дані свідчать, що у  хворих ІІ групи з виразним 

дефіцитом Bifidobacterium та Lactobacillus достовірно частіше спостерігався 

синдром цитолізу, так АлАТ ≥ 40 Од/л у ІІ мали 42,0% (n = 21) обстежених, а 

в І – 16,7% (n = 5) (χ2 = 5,48; р < 0,05), АсАТ ≥ 41 Од/л у ІІ групі мали 46,0% 

(n = 23) дітей, а в І – 16,7% (n = 5) (χ2 = 7,09; р < 0,05). За іншими 

показниками досліджувані групи вірогідно не відрізнялись (р > 0,05).  

За середніми значеннями досліджуваних показників групи вірогідно не 

відрізнялись (р > 0,05).  

Таблиця 4.3.5 

Особливості змін функціонального стану печінки у дітей з виразковим 

колітом залежно від змін кількісного складу мікробіоти товстого 

кишечника, (абс.%, Ме [UQ – LQ] ммоль/л) 

Показник І-група  

(Bifidobacterium >106 

Lactobacillus >105) 

(n = 30) 

ІІ-група  

(Bifidobacterium < 106 

Lactobacillus < 105) 

(n = 50) 

Загальний білірубін 

> 20 мкмоль/л 

9,49 [7,9 - 13,9] 

- 

11 [8,9 – 13,5] 

1 (2,0) 

АлАТ 

≥ 40 Од/л 

≥ 30 Од/л 

28,5 [23 – 36] 

5 (16,7) 

13 (43,3) 

30,5 [20 – 75] 

21 (42,0) ● 

26 (52,0) 

АсАТ 

≥ 41 Од/л 

≥ 30 Од/л 

31,5 [26,3 – 39] 

5 (16,7) 

19 (63,3) 

38,5 (29 – 59) 

23 (46,0) ● 

35 (70,0) 
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ГГТ 

≥ 42 U/L 

17,25 [13 – 26,9] 

4 (13,3) 

18 [13 – 68] 

13 (26,0) 

ЛФ,U/L 

> вікової норми 

192,5 [161 - 327] 

8 (26,7) 

200 [129 - 320] 

12 (24,0) 

Тимолова проба 

≥ 4,0 Од 

3,75 [2 – 4,8] 

12 (40,0) 

3 [2 – 4,6] 

13 (26,0) 

Загальний білок 

≥ 80 г/л 

69,6 [66,3 – 78] 

5 (16,70) 

72,25 [66,8 - 72,5] 

7 (14,0) 

γ-глобуліни 

≥ 20% 

19[17,6 – 20,9] 

9 (30,0) 

19 [18 – 23] 

20 (40,0) 

Ig G, г/л 

>вікової норми 

11 [9,5 - 12,4] 

2 (6,7) 

12,1 [9,6 - 13,6] 

6 (12,0) 

            Примітка: ● – відмінність вірогідна ( р < 0,05) між І та ІІ групами 

 

Таким чином, проведене дослідження свідчить, що всі діти з ЗЗК мали 

порушення кількісного та якісного складу мікробіоти товстого кишечника. 

Не встановлено вірогідного зв’язку між показниками ліпідного обміну та 

кількісного складу біфідо- та лактофлори товстого кишечника (р > 0,05). 

Встановлено, що у дітей  з кількістю Bifidobacterium < 6 lg та Lactobacillus 

< 5lg вірогідно частіше мало місце порушення функціонального стану 

печінки (за показниками цитолізу).   

Узагальнюючи результати розділу, можна зробити такі висновки: 

3.  Запальні захворювання кишечника у дітей супроводжуються 

порушенням ліпідного обміну у 72,5 % пацієнтів з ХК та 63,75 % – з 

ВК за рахунок підвищення ЛПДНЩ, коефіцієнту атерогенності та 

зниження ЛПВЩ. У дітей з ХК та ВК встановлено порушення 

жирнокислотного спектру у вигляді вірогідного підвищення в плазмі 
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крові НЖК та ПНЖК (переважно омега-6) в мембранах еритроцитів 

(р < 0,05). 

4. У всіх обстежених з ХК та ВК встановлено порушення мікробіоти 

кишечника у вигляді вірогідного зниження кількості Bifidobacterium, 

Lactobacillus, пептострептококів, ентерококів, бактероїдів та 

вірогідного підвищення частоти виділення та кількості умовно 

патогенної флори та їх асоціацій (p < 0,05). Доведено взаємозв’язок між 

підвищенням рівня трансаміназ та зниженням Bifidobacterium < 6lg та 

Lactobacillus < 5lg (р < 0,05). 

 

Результати дисертаційної роботи, наведені у розділі, викладені у наукових 

працях автора: 

Березенко В.С. Особенности липидного и жирнокислотного спектра 

крови у детей с язвенным колитом / Березенко В.С., Ткалик Е.Н., 

Косякова Г.В., Климашевский В.М., Гула Н.М., Диба М.Б. // Педиатрия 

Восточна Европа. – 2017. - №1 (5). – С. 49-56.  
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РОЗДІЛ 5 

ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ ДЕТОКСИКАЦІЇ У ДІТЕЙ З 

ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ КИШЕЧНИКА ТА ЇХ ВПЛИВ 

НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ  

 

Відомо, що ризик розвитку ЗЗК запальних захворювань кишечника – в 

значній мірі залежить від генетичних факторів, які [48,94,97] мають влив і на 

перебіг захворювання та відповідь на лікування [55, 78, ]. В останні роки 

активно вивчається роль генетичних факторів, а саме генів системи 

детоксикації, на розвиток та перебіг багатьох мультифакторіальних 

захворювань, в тому числі і ЗЗК [107]. Факт зв’язку системи детоксикації 

ксенобіотиків з різними захворюваннями печінки не викликає сумніву [3]. 

Однак, сьогодні немає єдиної точки зору щодо впливу поліморфізму генів 

системи детоксикації на ризик розвитку ЗЗК у дітей та влив на 

функціональний стан печінки у даної групи хворих. 

 

5.1. Розповсюдження поліморфних варіантів генів системи детоксикації у 

дітей з запальними захворюваннями кишечника 

 

В підрозділі представлені результати молекулярно-генетичного 

обстеження 44 дитини з ЗЗК у віці 3 - 18 років, а також результати аналізу 

особливостей функціонального стану печінки залежно від поліморфних 

варіантів генів системи детоксикації ксенобіотиків. 

Характеристика обстежених хворих наведена у таблиці 5.1.1. 

Дослідження поліморфних варіантів генів системи детоксикації – 

Цитохром Р 450 - CYP2D6*4 (G1934A), глутатіон-S-трансфераза сімейства 

μ 1 - GSTM1, глутатіон-S-трансфераза сімейства θ1 - GSTT1, ген множинної 

лікарської резистентності - MDR1(C3435Т) було проведено у групі дітей з ВК 

(n = 30) та в групі дітей з ХК (n = 14). Представлені в таблиці дані свідчать, 

що більшість обстежених хворих складали хлопчики 52,3% (n = 23), дівчатка 
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- 47,7% (n = 21) (р > 0,05). Середній вік хворих становив 11,23 ± 4,6 років. 

Серед хворих з даною патологією переважали діти шкільного віку (11 –

 18 років) – 52,3% (n = 23) (р > 0,05). Серед обстежених більшість дітей були  

з тривалістю захворювання менше 36 місяців - 72,7% (n = 32). Середня 

тривалість захворювання становила 24 [12 - 56,5] місяці.  

Таблиця 5.1.1 

Характеристика обстежених дітей з запальними захворюваннями 

кишечника (n = 44) 

Показник Абсолютна кількість, (%) 

Нозологія: 

ВК 

ХК 

 

30 (68,2) 

14 (31,8) 

Стать 

хлопчики 

дівчатка 

 

23 (52,3) 

21 (47,7) 

Вік, роки: 

3 - 5 

6 - 10 

11 - 18 

 

7 (15,9) 

14 (31,8) 

23 (52,3) 

Тривалість хвороби: 

≥ 36 міс. 

˂36 міс. 

 

12 (27,3) 

32 (72,7) 

 

Характеристика розповсюдження поліморфних варіантів генів системи 

детоксикації у дітей з ЗЗК представлена у таблиці 5.1.2. 

При дослідженні поліморфізму гену І фази детоксикації - CYP2D6*4 

(G1934A) було встановлено, що більшість дітей з ЗЗК мали функціональну 

алель у гомозиготному стані (GG - генотип) - 61,4% (n = 27), GA - генотип 
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виявлено у 36,4% дітей (n = 16), АА - генотип лише у однієї дитини - 2,2%. 

Ми не встановили відмінностей в частоті розповсюдження досліджуваних 

варіантів поліморфізму гену CYP2D6*4 між групами дітей з ВК та ХК. Так 

GG – генотип у дітей з ВК визначено у 63,3% (n = 19), а при ХК – 57,1% 

(n = 8) (χ2 =0,15; р = 0,69), GA – генотип при ВК у 33,3% (n = 10), а у дітей з 

ХК – 42,9% (n = 6) (χ2 = 0,37; р = 0,54), АА – генотип визначено тільки у 3,3% 

дітей з ВК (n = 1). (таблиця 5.1.2) 

Таблиця 5.1.2.  

Частота розповсюдження поліморфних варіантів генів системи 

детоксикації у дітей з запальними захворюваннями кишечника, 

(абс.ч., %). 

 

Варіант поліморфізму 

генів детоксикації 

 

ЗЗК 

(n = 44) 

Виразковий 

коліт 

(n = 30) 

Хвороба Крона 

(n = 14) 

CYP2D6*4(G1934A) 

GG 

GA 

AA 

 

27 (61,4) 

    16 (36,4) 

1 (2,2) 

 

 

19 (63,3) 

10 (33,3) 

1 (3,3) 

 

8 (57,1) 

6 (42,9) 

- 

 

GSTT1 

allele 

deletion 

 

 

32 (72,7) 

12 (27,3) 

 

 

 

22 (73,3) 

8 (26,7) 

 

 

10 (71,4) 

4 (28,6) 

 

GSTM1 

allele 

deletion 

 

 

 

17 (38,6) 

27 (61,4) 

 

 

 

 

13 (43,3) 

17 (56,7) 

 

 

 

4 (28,6) 

10 (71,7) 

 

MDR1(C3435Т) 

CC 

CT 

 

11 (25) 

23 (52,3) 

 

7 (23,3) 

     15 (50) 

 

4 (28,6) 

8 (57,1) 
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TT 10 (22,7) 8 (26,6) 2 (14,3) 

 

Також не встановлено відмінностей у розповсюджені поліморфних 

варіантів гену CYP2D6*4(G1934A) у дітей з ЗЗК та популяційним даними у 

жителів України. Так GG – генотип у досліджуваної групи дітей з ЗЗК 

встановлено у 61,4 %, а в українській популяції – 64,7% (χ2 = 0,22; р = 0,64), 

GA – генотип у дітей з ЗЗК 36,4%, а популяційні дані – 31,3% (χ2 = 0,49; 

р = 0,48), АА – генотип – 2,2%, популяційна розповсюдженість – 3,86% 

(χ2 = 0,29; р = 0,58) [19].  

При дослідженні поліморфізму генів другої фази детоксикації 

визначали поліморфні варіанти генів - GSTT1 та GSTM1. Встановлено, що 

більшість дітей з ЗЗК за геном GSTT1 мали функціональну алель – 72,7% 

(n = 32), делеційний варіант гену визначено у 27,3% (n = 12). Делеційний 

варіант гену GSTT1 у хворих дітей з ВК та ХК зустрічався майже з 

однаковою частотою – 26,7% (n = 8) та 28,6% (n = 4) відповідно (χ2 = 0,02; 

р = 0,89) та не відрізнявся від результатів популяційних досліджень серед 

жителів України - 20,1% (χ2 = 1,06; р = 0,3) [90].  

За нашими даними делецію гену GSTM1 було виявлено у 27 дітей із 

ЗЗК, що складає 61,4%, алельний варіант у 38,6% (n = 17). Ми встановили, 

що частота делеційного варіанту гену GSTM1 є дещо вищою у дітей з ХК ніж 

у дітей з ВК - 71,7% (n = 10) та 56,7% (n = 17) відповідно, однак без 

вірогідної різниці (χ2 =0,88; р = 0,5). Стосовно популяційних досліджень, то 

поширеність делеційного варіанту гену GSTM1 у дітей з ЗЗК вірогідно не 

відрізнялась від популяційних частот, 54,4% в український популяції та 

61,4% в обстеженій групі дітей з ЗЗК (χ2 =0,68; р = 0,4) [90].   

Дослідження поліморфізму гену третьої фази детоксикації 

MDR1 (C3435Т) показало, що ТТ – генотип мали 10 дітей з ЗЗК (22,7%), що 

співвідноситься з проведеними популяційними дослідженнями в Україні - 

26,8 % (χ2 = 0,35; р = 0,55) [19]. ТТ - генотпп дещо частіше зустрічався у дітей 
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з ВК – 26,6% (n = 8), ніж з ХК - 14,3% (n = 2), але без вірогідної різниці 

(χ2 = 0,83; р = 0,46), що можливо пов’язано з малою чисельністю 

досліджуваних груп. За результатами проведеного дослідження відсоток 

дітей з СТ – генотипом практично не відрізнявся від популяційних даних і 

був виявлений у 23 дітей з ЗЗК (52,3%) та у 59,0% здорових дорослих 

української популяції (χ2 = 0,1; р = 0,74). Гетерозиготний СТ - генотип гену 

MDR1 (C3435Т) мали 57,1% (n = 8) дітей з ХК та 50,0% (n = 15) дітей з ВК 

(χ2 = 0,2; р = 0,75). Функціональний СС – генотип виявлено у 25% (n = 11) 

дітей з ЗЗК, з майже однаковою частотою при ВК – 23,3% (n = 7) та ХК – 

28,6% (n = 4) (χ2 = 0,14; р = 0,72). Частота СС – генотипу при ЗЗК також не 

відрізнялась від популяційних частот – 22,37% в популяції та 25% в 

обстеженій групі дітей (χ2 = 0,17; р = 0,68). 

Встановлені результати свідчать, що дані генотипи не асоційовані із 

зростанням ризику запальних захворювань кишечника в дитячій популяції, 

таким чином поліморфні варіанти генів CYP2D6*4 (G1934A), GSTM1, GSTT1, 

MDR1(C3435Т) не є факторами ризику розвитку ЗЗК, а також не мають 

відмінностей у дітей з ВК та ХК, 

 

5.2. Особливості функціонального стану печінки у дітей з запальними 

захворюваннями кишечника залежно від поліморфних варіантів генів 

системи детоксикації 

Враховуючи той факт, що ми не встановили відмінностей варіантів 

поліморфізму генів детоксикації у хворих дітей з ВК та ХК аналіз 

функціонального стану печінки у цих хворих проводився без урахування 

нозологічної форми ЗЗК. Особливості змін функціонального стану печінки у 

дітей з ЗЗК залежно від поліморфних варіантів гену CYP2D6*4(G1934A) 

представлено в таблиці 5.2.1.  

Як свідчать наведені в таблиці дані не встановлено вірогідної різниці за 

показниками цитолізу та холестазу в групах дітей з різними варіантами 

поліморфізму даного гену (р > 0,05). 
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Таблиця 5.2.1.  

Показники функціонального стану печінки у дітей з запальними 

захворюваннями кишечника з різними  варіантами поліморфізму гену 

CYP2D6*4(G1934A) Me[UQ – LQ], (абс. число, %). 

Показники 

 

GG - генотип 

(n = 27) 

GA - генотип 

(n = 16) 

AA - генотип 

(n = 1) 

Загальний 

білірубін 

> 20мкмоль/л 

10,3 [8,6 - 14,6] 

3 (11) 

9,85 [8,3 - 12,2] 

- 

7,3 

- 

АлАТ, Од/л 

≥ 40 

≥ 30 

36 [23 - 54] 

13 (48) 

15 (55,5) 

32,5 [24,5 - 90,5] 

6 (37,5) 

8 (50,0) 

188 

1 (100) 

 

АсАТ, Од/л 

≥ 41 

≥ 30 

40 [27 – 50] 

14 (52) 

19 (70,4) 

37,5 [31 - 64,5] 

7 (43,7) 

14 (87,5) 

125 

1 (100) 

 

ГГТ  

≥ 42 Од/л 

23 [12 – 38,2] 

6 (22) 

17 [14 - 57,5] 

4 (25) 

288 

1 (100) 

ЛФ, U/L 

> вікової норми  

213 [120 - 287] 

6 (22) 

210[157,5 – 403,5] 

4 (25) 

157 

1 (100) 

Тимолова проба  

≥ 4,0 Од    

3,9 [2 – 6,5] 

13 (48) 

2,85 [1,75 - 3,6] 

4 (25) 

9 

1 (100) 

Загальний білок  

≥ 80 г/л 

72,5 [65,9 - 78,6] 

5 (18,5) 

71,85 [68,3 - 80,8] 

5 (31,2) 

84,5 

1 (100) 

γ-глобуліни 

≥ 20 % 

21,2 [18,4 – 26,2] 

17 (63) ● 

17,8 [16,5 – 18,85] 

2 (12,5) 

23 

1 (100) 

Ig G, г/л 

> вікової норми 

11,4 [9,7 - 13,45] 

4 (14,8) 

11,1 [7,56 - 12,4] 

1 (6,25) 

- 

- 

Примітка: ● – відмінність вірогідна ( р < 0,05) між GG та GA - генотипами 

 

Щодо імунно-запального синдрому, то в групі дітей з генотипом GG 

достовірно частіше мав місце підвищений рівень γ - глобулінів – 63% 

(n = 17), ніж в групі дітей з генотипом GA – 12,5% (n = 2) 

(χ2 = 10,37; р = 0,01). Дитина «повільний метаболізатор» з АА - генотипом 

гену CYP2D6*4(G1934A) мала порушення функціонального стану печінки 

представлені синдромами цитолізу, холестазу та імунно-запальним. 
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Особливості порушень  функціонального стану печінки у дітей з ЗЗК 

залежно від поліморфних варіантів генів GSTT1 та GSTM1 представлено в 

таблиці 5.2.2. 

 

Таблиця 5.2.2.  

Показники функціонального стану печінки у дітей з запальними 

захворюваннями кишечника залежно від поліморфних варіантах генів 

GSTT1 та GSTM1 Me[UQ – LQ], (абс. число, %). 

Показники 

 

GSTT1 GSTM1 

allele 

(n = 32) 

deletion 

(n = 12) 

allele 

(n = 17) 

deletion 

(n = 27) 

Загальний білірубін 

 

 

> 20мкмоль/л 

10,35 

[8,5–13,55] 

3 (9,4) 

10,1 

[7,8-12,1] 

- 

11,2 

[8,4-13,7] 

1 (5,8) 

9,8 

[8,4-12,4] 

2 (7,4) 

АлАТ, Од/л 

 

 

≥ 40 

≥ 30 

38,5 

[23-73] 

16 (50,0) 

18 (56,2) 

27,3 

[24-72] 

4 (33,4) 

5 (41,7) 

29 

[23-68] 

7 (41,0) 

8 (47,0) 

39 

[23-78] 

13 (48,0) 

16 (59,2) 

АсАТ, Од/л 

 

 

≥ 41 

≥ 30 

42,5 

[31-54,5] 

17 (53,0) 

25 (78,1) 

35,5 

[28,6-59,5] 

5 (41,7) 

9 (75,0) 

37 

[31-62] 

7 (41,0) 

13 (76,5) 

40 

[31-57] 

14 (52,0) 

21 (77,8) 

ГГТ 

 

≥  42 Од/л 

19,25 

[12-44,3] 

7 (21,8) 

18,3 

[16,5-79,1] 

4 (33,4) 

25 

[13-78,1] 

5 (29,0) 

17 

[14-37] 

6 (22) 

ЛФ, U/L 

 

> вікової норми 

216,5 

[128,5-359] 

8 (25,0) 

192  

[153-329] 

3 (25,0) 

283 

[209-568] 

5 (29,0) 

179 

[119-245] 

6 (22,0) 

Тимолова проба 

 

3,9 

[2-6] 

3,3 

[2,0-4,7] 

3,9 

[2-5,6] 

3,6 

[2-6] 
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≥ 4,0 Од 14(43,7) 4 (33,4) 7 (41,0) 10 (37,0) 

Загальний білок, 

≥ 80 г/л 

72,5 

[67,7-79,5] 

8 (25,0) 

70,45 

[66,8-78,5] 

3 (25,0) 

69 

[65,9-78,1] 

4 (23,0) 

73,8 

[69,6-80,3] 

7 (26,0) 

γ-глобуліни 

≥ 80 % 

18,7 

[17,05-22,9] 

15 (46,8) 

19,24 

[18-24,7] 

5 (41,7) 

18,7 

[17-22] 

7 (41,0) 

19 

[17,6-26,2] 

13 (48,0) 

Ig G, г/л 

 

>вікової норми 

11,2 

[9,7-12,6] 

3 (9,4) 

11,1 

[6,7-14,3] 

2 (16,7) 

10,6 

[9,8-12,4] 

2 (11,7) 

12,1 

[9,1-13,4] 

3 (11,1) 

 

Наведені в таблиці дані, свідчать про відсутність відмінності 

досліджуваних показників функціонального стану печінки з алельним та 

делеційним варіантами генів другої фази детоксикації - GSTT1 та GSTM1 

(р > 0,05 у всіх випадках). 

Особливості змін функціонального стану печінки у дітей з ЗЗК залежно 

від поліморфних варіантів гену MDR1(C3435Т) представлено в таблиці 5.2.3.      

Встановлено, що діти з TT - генотипом достовірно частіше мали 

синдром цитолізу (за показником АлАТ) та імуно-запальний синдром ( 

показником γ-глобулінів). Так підвищення рівня АлАТ спостерігалось у 80% 

(n = 8) дітей з ТТ - генотипом,порівняно з 35% обстежених (n = 8) (χ2 = 5,71; р 

= 0,02) з СТ генотипом та 36% (n = 8) (χ2 = 4,07; р = 0,04) з СС генотипом. 

Підвищений рівень γ-глобулінів виявлено у 70% (n = 7) дітей з ТТ генотипом 

порівняно з 26% обстежених (n = 6) з СТ – генотипом  (χ2 = 5,63; р = 0,01). За 

іншими показниками, що характеризують функціональний стан печінки та 

імунно-запальний синдром вірогідних відмінностей між поліморфними 

варіантами гену MDR1(C3435Т) не встановлено (р > 0,05). 
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Таблиця 5.2.3.  

Показники функціонального стану печінки у дітей з запальними 

захворюваннями кишечника з різними варіантами поліморфізму  гену 

MDR1(C3435Т) Me[UQ-LQ], (абс. число, %). 

 

Показники 

 

ТТ - генотип 

(n = 10) 

CT- генотип 

(n = 23) 

CC - генотип 

(n = 11) 

Загальний 

білірубін 

> 20мкмоль/л 

 

9,4 [8,6 - 11,8] 

1(10) 

 

 

10,3 [8,7 - 14,6] 

1 (4,3) 

 

 

8,4 [7,4 - 13] 

1(9) 

 

АлАТ, Од/л 

≥ 40 

≥ 30 

56,5 [42 – 156] 

8 (80) ● 

8 (80) ● 

 

29 [23 - 49] 

8 (35) 

11 (47,8) 

26,6 [23 - 78] 

4 (36) ●● 

5 (45,4) 

АсАТ, Од/л 

≥ 41 

≥ 30 

52 [38 – 126] 

7 (70) 

7 (70) 

37 [31 – 50] 

9 (39) 

19 (82,6) 

34 [25,6 – 50] 

4 (36) 

7 (63,6) 

ГГТ 

≥ 42 Од/л 

30,5 [16 - 252] 

4 (40) 

 

17,7 [15 – 50,7] 

5 (21,7) 

 

16 [12 – 36] 

2 (18) 

 

ЛФ,  U/L 

> вікової норми 

232,5 [92 – 568] 

4 (40) 

 

180 [149 - 478] 

6 (26) 

 

236 [119 – 258] 

1 (9) 

 

Тимолова проба 

≥ 4,0 Од 

4,75 [2,7 - 6,9] 

5 (50) 

3,3 [1,7 - 5,6] 

8 (35) 

3,6 [2,7 – 8] 

4 (36) 

Загальний білок 

≥ 80 г/л 

76,55 [69,6–78,9] 

2 (20) 

69,3 [63,3– 80,3] 

6 (26) 

73,8 [69,9 - 80,2] 

3 (27,3) 

γ-глобуліни 

≥ 20% 

21,6 [19 - 26,2] 

7 (70) ● 

18,4 [17 - 22,8] 

6 (26) 

19,49 [17,23 - 26,3] 

5 (45) 

Ig G, г/л 

> вікової норми 

12,1 [9,7 - 15,6] 

3 (30) 

10,1 [8,9 – 12,4] 

2 (8,7) 

12,1 [10,8 - 13] 

- 

Примітка: ● – відмінність вірогідна (р < 0,05) між ТТ та СТ – генотипами 

●● – відмінність вірогідна (р < 0,05) між ТТ та СС – генотипами 
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Отримані результати свідчать, що поліморфні варіанти генів першої та 

другої фази детоксикації - CYP2D6*4 (G1934A), GSTM1, GSTT1 не впливають 

на функціональний стан печінки у дітей з ЗЗК. В той час як у дітей з ЗЗК та 

TT - генотипом гену MDR1(C3435Т) частіше розвивається цитолітичний та 

імунно-запальний синдром (р < 0,05).  

Узагальнюючі результати розділу, можна зробити такі висновок:  

Встановлено, що частота поліморфних варіантів генів 

CYP2D6*4(G1934A), GSTM1, GSTT1, MDR1(C3435Т) у дітей з ХК та ВК не 

відрізнялася між собою та від популяційних частот в Україні. Доведено 

взаємозв’язок порушення функціонального стану печінки (підвищення 

трансаміназ) з не функціональним ТТ-генотипом гену третьої фази 

детоксикації MDR1(C3435Т) (р = 0,02). 
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2016. - №3 (67). – С. 118 - 122.  
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РОЗДІЛ 6 

ЕХОСТРУКТУРНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ З ЗАПАЛЬНИМИ 

ЗАХВОРЮВАННЯМИ КИШЕЧНИКА 

На сучасному етапі розвитку медицини ультразвукове дослідження 

залишається найбільш доступним та безпечним методом візуалізації та 

діагностики патології гепатобіліарної системи в педіатричній практиці. 

Сучасна ультразвукова діагностика дає можливість вивчати структуру 

паренхіматозних органів, оцінити щільність паренхіми печінки, судинної 

системи, виявити структурні та функціональні зміни біліарного тракту 

(розміри, форму та вміст жовчного міхура, оцінити його скорочення, 

ефективність жовчовиділення та стан сфінктера Одді) [13]. За даними 

літератури ЗЗК часто асоційовані з патологією жовчного міхура та 

жовчновивідних шляхів, так у дорослій популяції пацієнтів ХК поширеність 

жовчнокам’яної хвороби вдвічі вища, ніж у дорослого населення в цілому 

[35]. «Золотим стандартом» діагностики будь-якого ураження печінки є 

пункційна біопсія, з наступним морфологічним дослідженням отриманого 

зразка тканини. Сучасною альтернативою пункційній біопсії печінки є 

еластографія паренхіми печінки, яка дозволяє встановити жорсткість 

паренхіми печінки, як еквіваленту фіброзних та запальних змінв тому числі і 

у дітей з ЗЗК [47].  

6.1. Особливості ехографічних та функціональних змін 

гепатобіліарноїсистеми, жорсткості печінки у дітей з хворобою Крона 

 З метою вивчення особливостей стану гепатобіліарної системи у дітей з 

ХК було проаналізовано дані протоколів ультразвукової діагностики органів 

черевної порожнини дітей з ХК (n = 60). Характеристику ехографічних змін 

гепатобіліарної системи у дітей з ХК наведено у таблиці 6.1.  
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Таблиця 6.1. 

Ехографічні зміни гепатобіліарної системи у дітей з хворобою Крона 

Ехографічна ознака Абс.ч., % 

Гепатомегалія 27 (45%) 

Підвищення ехогенності 

паренхіми печінки 

16 (26,7%) 

Ехо-ознаки стеатозу печінки 2 (3,3%) 

Збільшення розмірів  жовчного 

міхура 

17 (28,3%) 

Потовщення стінок жовчного міхура 

(> 2мм) 

3 (5,0%) 

Сладж-синдром 1 (1,6%) 

Конкременти жовчного міхура - 

 

За даними ехографічного дослідження гепатомегаліяу дітей з ХК 

визначалась як збільшення краніо-каудального розміру правої та лівої часток 

печінки > 2см від верхньої межі показників здорових дітей відповідної 

вікової категорії. За нашими даними гепатомегалію мали 45% (n = 27) дітей з 

ХК. Зміни ехогенності паренхіми печінки у вигляді однорідного дифузного 

підвищення її щільності паренхіми печінки реєструвалось майже у чверті 

обстежених – 26,7% (n=16) дітей з ХК. Явища стеатозу у вигляді дрібних 

гіперехогенних включень в паренхімі печінки при збереженні судинного 

малюнку діагностовано у 2 дітей з ХК, що склало 3,3%. Збільшення 

жовчного міхура встановлено у 28,3% (n = 17) обстежених, а потовщення 

його стінок у 5% (n = 3). Біліарний сладж діагностовано у однієї дитини з ХК, 

що склало 1,6%. Конкрементів жовчного міхура в досліджуваній групі дітей з 

ХК нами не було виявлено.  

Дослідження моторно-евакуаторної функції жовчного міхура та 

тонічної функції сфінктеру Одді із застосуванням харчового навантаження 

проведено у 20 пацієнтів з ХК (Таблиця 6.2). 
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Таблиця 6.2 

Тип реакцій жовчного міхура та сфінктеру Одді на харчове 

навантаження у дітей з хворобою Крона, (абс.ч., %) 

Тип реакції жовчного міхура 

та сфінктеру Одді 

 

Кількість дітей з ознакою 

Сфінктер Одді 

Нормотонічний тип 5 (25,0) 

Гіпертонічний тип 9 (45,0) 

Гіпотонічний тип 6 (30,0) 

Жовчний міхур 

Нормокінетичний тип 8 (40,0) 

Гіперкінетичний тип 9 (45,0) 

Гіпокінетичний тип 3 (15,0) 

 

Аналіз отриманих даних показав наявність порушень як 

скорочувальної активності жовчного міхура, так і функції сфінктеру Одді у 

більшості пацієнтів з ХК. Встановлено, що у 75% дітей мало місце 

порушення моторної функції сфінктеру Одді переважно по гіпертонічного 

типу. Варто зазначити, що у 30,0% дітей з ХК мав місце гіпотонічний тип 

дисфункції сфінктеру Одді. Порушення моторно-евакуаторної функції 

жовчного міхура, за нашими даними, дещо частіше діагностовано у хворих з 

дітей з ХК, ніж при ВК. Так в групі дітей з ХК порушення моторно-

евакуаторної функції жовчного міхура діагностовано у 60% хворих, 

переважно по гіперкінетичному типу у 45,0%. Встановлені порушення 

моторної функції жовчного міхура та сфінктеру Одді,з нашої точки зору 

пов’язані з вегетативними порушеннями, які за даними різних авторів у 80-

90% супроводжують перебіг ЗЗК [27]. Таким чином більш ніж у половини 

дітей з ХК мають місце функціональні порушення сфінктеру Одді та 

жовчного міхура. 
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6.2. Особливості ехографічних та функціональних змін гепатобіліарної 

системи у дітей з виразковим колітом 

З метою вивчення особливостей стану гепатобіліарної системи у дітей з 

ВК було проаналізовано дані протоколів ультразвукової діагностики органів 

черевної порожнини у 110 дітей з ВК. Характеристику ехографічних змін 

гепатобіліарної системи у дітей з ВК наведено у таблиці 6.2.1 

           

Таблиця 6.2.1 

Ехографічні зміни гепатобіліарної системи у дітей з виразковим колітом  

(абс.ч., %) 

Ехографічна ознака Кількість дітей з ознакою 

Гепатомегалія 60 (54,5%) 

Підвищення ехогенності 

паренхіми печінки 

36 (32,7%) 

Ехо-ознаки стеатозу печінки 3 (2,7%) 

Збільшення розмірів  жовчного 

міхура 

41 (37,3%) 

Потовщення стінок жовчного міхура 

(> 2мм) 

10 (9,0%) 

Сладж-синдром 2 (1,8%) 

Конкременти жовчного міхура 1 (0,9%) 

 

При обстеженні дітей з ВК за даними ехографії встановлено, що 

збільшення розмірів печінки переважно за рахунок збільшення краніо -

каудального розміру правої долі > 2 см від верхньої межі вікової норми 

виявлено більше ніж у половини обстежених пацієнтів - 54,5% (n = 60). У 

дітей з ВК зміни ехогенності паренхіми печінки реєструвалось майже у 

третини обстежених – 32,7% (n = 36) та характеризувались однорідно-

дифузним підвищенням щільності паренхіми. Стеатоз печінки за даними УЗД 
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описано у 3 дітей з ВК, що склало 2,7% в обстеженій групі. Потовщення 

стінки жовчного міхура > 2мм встановлено у 9% (n = 10). Сладж-синдром за 

даними УЗД встановлено у 1,8% (n = 2) пацієнтів з ВК. Конкременти ЖМ 

діагностовано лише у однієї дитини (0,9%).  

Дослідження моторно-евакуаторної функції жовчного міхура та 

тонічної функції сфінктеру Одді із застосуванням харчового навантаження 

проведено у 30 пацієнтів з ВК (Таблиця 6.2.2). 

 

Таблиця 6.2.2 

Тип реакцій жовчного міхура та сфінктеру Одді на харчове 

навантаження у дітей з виразковим колітом (абс.ч., %) 

Тип реакції жовчного міхура та 

сфінктеру Одді 

Кількість дітей з ознакою 

Сфінктер Одді 

Нормотонічний тип 9 (30,0) 

Гіпертонічний тип 17 (56,7) 

Гіпотонічний тип 4 (13,3) 

Жовчний міхур 

Нормокінетичний тип 14 (46,7) 

Гіперкінетичний тип 12 (40,0)  

Гіпокінетичний тип 4 (13,3) 

 

Аналіз отриманих даних показав наявність порушень як 

скорочувальної активності жовчного міхура так і тонічної функції сфінктеру 

Одді у дітей з ВК. Встановлено, що у 70% з ВК мало місце порушення 

моторної функції сфінктеру Одді переважно по гіпертонічного типу. У дітей 
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з ВК переважав гіпертонічний тип дисфункції, який зареєсторовано у 56,7%. 

Порушення моторно-евакуаторної функції жовчного міхура групі дітей з ВК 

мали місце у 53,3% (у 40,0% по гіперкінетичному типу).  

 

6.3. Характеристика жорсткості паренхіми печінки у дітей з запальними 

захворюваннями кишечника за даними еластографії зсувної хвилі 

паренхіми печінки 

 З метою вивчення жорсткості паренхіми печінки у дітей з ЗЗК 

було проведено еластографію зсувної хвилі паренхіми печінки у 16 дітей з 

ХК, 30 дітей з ВК та у 6 пацієнтів з ЗЗК асоційованими з хронічними 

захворюванням печінки (ХЗП). Отримані результати представлені на рисунку 

6.3.1. За нашими даними, переважна більшість дітей 62,5% (n = 10) з ХК мали 

показники жорсткості паренхіми печінки, що відповідають стадії фіброзу 

(F0), а у 37,5% (n = 6) обстежених жорсткість паренхіми печінки відповідала 

різного ступеня виразності фіброзу за шкалою METAVIR (χ2 = 2,00; р = 0,2). 

Мінімальне підвищення жорсткості паренхіми печінки (що відповідає стадії 

фіброзу F1) встановлено у 12,3% (n = 2) обстежених дітей з ХК, помірне 

підвищення жорсткості (F2) діагностовано у 18,75% (n = 3) в той час як 

виразне підвищення жорсткості паренхіми (стадія F3) лише у однієї (6,25%) 

дитини з ХК.   

У 50% (n = 15) дітей з ВК мали місце нормальні показники жорсткості 

паренхіми печінки (стадія фіброзу F0). Підвищення жорсткості паренхіми  

печінки, що відповідають стадії фіброзу F1 мали 20% (n = 6) хворих, стадії 

фіброзу F2 - 26,7% (n = 8), а стадії F3- 3,3% дітей з ВК. (рисунок 6.3.1) 

У дітей з ЗЗК, що поєднувався з хронічним захворюванням печінки 

більшість - 66,7% (n = 4) мали жорсткість паренхіми печінки, що відповідає 

стадії фіброзуF3. В цій групі хворих не реєструвались показники жорсткості 

характерні для стадії фіброзу F1 та F0.  
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Рисунок 6.3.1. Характеристика жорсткості паренхіми печінки (METAVIR) за 

даними еластографії у дітей з запальними захворюваннями кишечника 

Для встановлення зв’язку між активністю захворювання кишечника та 

жорсткістю паренхіми печінки за даними еластографії хворі з ХК та ВК були 

поділені на групи за величиною індексів PUCAI та PCDAІ. Таким чином 

пацієнти з ХК (n = 16) було розділено на 2 групи - І (n = 7) – діти з середньо-

тяжкою формою ХК (середнє значення за PCDAI 33,57±15,8бали), які лише 

розпочали , або ще не отримували базисної терапії, ІІ (n = 9) – група дітей з 

ХК, що тривало знаходились на базисній терапії ХК (середнє значення 

PCDAІ 20,2±4,4бали).  

У обстежених дітей з ХК І групи більшість (71,5%) мали підвищені 

показники жорсткості паренхіми печінки різного ступеню, що відповідали 

стадіям фіброзу: F1 - 14,3% (n = 1), F2– 42,8% (n = 3), F3– 14,3% (n = 1). В той 

час, як у 88,8% (n = 8) пацієнтів ІІ групи, порівняно з 28,5% пацієнтів I групи 

показники жорсткості паренхіми печінки були в межах норми (χ2 = 6,11; 

р = 0,03) (Таблиця 6.3.1.) 
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  Таблиця 6.3.1. 

Особливості фіброзу печінки за даними еластографії зсувної хвилів 

групах дітей з різною активністю ХК, (абс.ч, %,) 

Стадія фіброзу ХК (n = 16) 

І група (n = 7) ІІ група (n = 9) 

F0 2 (28,5) 

 

8(88,9)● 

 

F1 1 (14,3) 

 

1(11,1) 

 

F2 3 (42,8) 

 

- 

 

F3 1(14,3) 

 
- 

Примітка - ● відмінність вірогідна (р < 0,05) між групами 

 

Особливості жорсткості паренхіми печінки за стадіями фіброзу у дітей з ХК 

залежно від активності представлено на рисунку 6.3.2. 

 

Рисунок 6.3.2.Стадії фіброзу печінки за даними еластографії у дітей з 

хворобою Крона залежно від активності основного захворювання. 
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Обстежені діти з ВК, як і пацієнти з ХК також були розділені на 2 

групи залежно від активності коліту. І групу складали  15 дітей переважно з 

середньо-тяжкою та тяжкою формою коліту (середнє значення за 

PUCAI55,6±13,2 бали), ІІ групу - 15 дітей з ВК в стадії повної чи не повної 

ремісії (середнє значення PUCAI - 23,3±14,5 бали) (таблиця 6.3.2). 

 

Таблиця 6.3.2. 

Особливості фіброзу печінки за даними еластографії зсувної хвилів 

групах дітей з різною активністю ВК, (абс.ч, %,) 

Стадія фіброзу ВК (n = 30) 

І група (n = 15) ІІ група (n = 15) 

F0 2(13,3) 

 

13(86,6)● 

 

F1 5(33,3) 

 

1(6,7) 

 

F2 7(46,7) 

 

1(6,7) 

 

F3 1 (6,7) 

 

- 

Примітка - ● відмінність вірогідна (р < 0,05) між групами 

 

Проведений аналіз свідчить, що у хворих І групи підвищення 

жорсткості паренхіми печінки мала більшість пацієнтів - 86,7% (n = 13), в той 

час як нормальні показники жорсткості (відповідає стадії фіброзу F0) мали 

лише 13,3% (n = 2) (χ2 = 16,13; р = 0,0001). На відміну від хворих І групи у 

пацієнтів ІІ групи підвищення жорсткості паренхіми печінки було 

встановлено лише у 13,4% (n = 2), а нормальні показники жорсткості 

паренхіми печінки (відповідає стадії фіброзу F0) мали місце у 86,6% (n = 13) 

(χ2 = 16,13; р = 0,0001). Підвищення жорсткості паренхіми печінки, що 

відповідає стадії фіброзу F3– мала лише одна (6,7%) дитина з ВК І групи.  
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Стадії фіброзу печінки за даними еластографії з різною активністю ВК 

представлено на рисунку 6.2.3. 

 

Рисунок 6.3.3 Стадії фіброзу печінки за даними еластографії у дітей з 

виразковим колітом залежно від активності основного захворювання 

З метою дослідження зв’язку активності ХК та ВК, тривалості ЗЗК та 

окремих показників печінкових проб з показниками жорсткості паренхіми 

печінки (кПА) нами проведено ранговий кореляційний аналіз Тау Кендалла, 

результати представлено в таблиці 6.3.3. 

 За результатами проведеного кореляційного аналізу Тау Кендалла у 

групі дітей з ХК встановлено значимий взаємозв'язок між активністю 

захворювання у балах PCDAI та жорсткістю паренхіми печінки – τ = 0,4 (р = 

0,02), а також з маркером активності запалення – фекальним 

кальпротектином - τ = 0,54 (р = 0,01). Показники функціонального стану 

печінки (АлАТ, АсАТ, ГГТ, загальний білірубін) в групі дітей з ХК не 

корелювали з показниками жорсткості паренхіми печінки (р > 0,05). 

Встановлено значимий позитивний зв'язок між показником імунно-

запального синдрому (тимолова проба) та показниками жорсткості печінки у 

дітей з ХК - τ = 0,3 (р = 0,05). 
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Таблиця 6.3.3. 

Кореляційні (τ) зв’язки між показниками активності, тривалості та 

показниками печінкових проб та показниками жорсткості паренхіми 

печінки у дітей з запальними захворюваннями кишечника 

 

Показник 

Показники жорсткості 

паренхіми печінки у 

дітей з ХК, кПа 

Показники жорсткості 

паренхіми печінки у 

дітей з ВК, кПа 

τ р τ р 

Активність в балах 

(PCDAI, PUCAI) 

0,4● 0,02 0,19 0,13 

Тривалість 

захворювання, міс. 

-0,03 0,9 0,02 0,82 

АлАТ, Од/л 0,07 0,6 0,37● 0,03 

АсАТ,Од/л -0,12 0,5 0,24● 0,04 

Загальний білірубін, 

мкмоль/мл 

-0,11 0,5 -0,09 0,4 

ГГТ, U/l 0,07 0,67 0,25● 0,04 

Тимолова проба, Од 0,3● 0,05 0,11 0,37 

Фекальний 

кальпротектин, мг/кг 

0,54● 0,01 0,18 0,2 

Примітка - ● відмінність вірогідна (р < 0,05)  

 

 У групі дітей з ВК проведений кореляційний ранговий аналіз Тау 

Кендалла дозволив встановити позитивний значимий зв'язок між 

показниками цитолізу та холестазу та жорсткістю паренхіми печінки. Так 

показник кореляції між АлАТ та показниками жорсткості печінки складав - τ 

= 0,37 (р = 0,003), АсАТ –τ = 0,24 (р = 0,04), показник холестазу ГГТ - τ = 0,25 

(р = 0,04). Кореляційного зв'язку між активністю ВК по бальній оцінці 

(PUCAI) та концентрацією фекального кальпротектину (мг/кг)з жорсткістю 

паренхіми печінки не встановлено. Тривалість захворювання, рівень 
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загального білірубіну не впливали на показники фіброзу за даними 

еластографії печінки у дітей з ЗЗК. 

З метою встановлення зв’язку цитолітичного синдрому з показниками 

жорсткості паренхіми печінки у дітей з ХК обстежена група дітей була 

розподілена на підгрупи дітей з показниками АлАТ в межах норми (n = 14) та 

–АлАТ ≥40Од/л (n = 2). За результатами аналізу встановлено, що при стадії 

фіброзу F0 переважна більшість дітей мали показники АлАТ в межах норми 

(64,3%), цитоліз мав місце лише у однієї дитини. У дітей з підвищеними 

показниками жорсткості паренхіми печінки F ≥ 1 підвищення АлАТ 

зафіксовано у 1 пацієнта. 

При проведені аналогічного аналізу в групі дітей з ВК встановлено, що 

66,0% (n = 14) обстежених дітей з нормальними показниками жорсткості 

паренхіми печінки не мали цитолізу, підвищення показників АлАТ при 

F0встановлено у 11,1% (n = 1) хворих. У дітей з стадією фіброзу F1 

підвищення АлАТ ≥ 40Од/л встановлено у 88,8% (n = 8) хворих. 

Гіпертрансаміназемія при підвищенні жорсткості паренхіми печінки у дітей з 

ВК не була зареєстрована у третини - 33,4% (n = 7) обстежених. Отримані 

дані представлено в таблиці 6.3.4 

Таблиця 6.3.4. 

Взаємозв'язок цитолітичого синдрому (АлАТ) з показниками жорсткості 

печінки за даними еластографії зсувної хвилі у дітей з запальними 

захворюваннями кишечника, (абс., %) 

Стадія фіброзу ХК ВК 

АлАТ- N 

(n=14) 

АлАТ >N 

(n=2) 

АлАТ-N 

(n=21) 

АлАТ >N 

(n=9) 

F0 9 (64,3%) 1 (50,0) 14(66,0) 1 (11,1) 

F ≥ 1 5 (35,7%) 1 (50,0) 7(33,4) 8 (88,8) 
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Таким чином, еластографія зсувної хвилі печінки - перспективний та 

ефективний метод діагностики різних стадій фіброзу печінки у дітей з ЗЗК. 

Цей метод є інформативним, не інвазивним та безпечним, що дозволяє 

виявити пацієнтів з ЗЗК з групи ризику по формуванню хронічної патології 

печінки асоційованої з ЗЗК. Використання еластографії доцільно для 

проведення моніторингу з метою оцінки динаміки жорсткості паренхіми  

печінки у дітей з ЗЗК. 

Узагальнюючи результати розділу, можна зробити такі висновок: 

У 45 % дітей з ХК та 54,5 % з ВК за даними УЗД мала місце 

гепатомегалія. Встановлено, що у більшості дітей з ХК (75 %) та ВК (70 %) 

мали місце порушення тонусу сфінктеру Одді переважно по гіпертонічному 

типу та моторної функції жовчного міхура (60 % та 53,3% відповідно) 

переважно по гіперкінетичному типу. ЗЗК у дітей призводять до підвищення 

жорсткості паренхіми печінки у 50 % дітей з ВК та 37,7 % дітей з ХК. У дітей 

з ХК встановлено прямий кореляційний зв’язок між показником жорсткості 

паренхіми печінки активністю захворювання (PCDAI) – τ = 0,4 (р = 0,02), 

фекальним кальпротектином – τ = 0,54 (р = 0,01), тимоловою пробою – τ = 0,3 

(р = 0,05). У дітей з ВК - між показником жорсткості та АЛТ (τ = 0,37, р = 

0,03), ГГТ (τ = 0,25, р = 0,04), АСТ (τ = 0,24, р = 0,04). 

 

Наведені у розділі результати були опубліковані у фахових виданнях: 

Ткалик О.М. Оцінка фіброзу печінки в дітей із запальними захворюваннями 

кишечника методом еластографії зсувної хвилі / Ткалик О.М. // 

InternationalresearchandpracticeconferenceINNOVATIVETECHNOLOGYINME

DECINE: EXPERIENCEOFPOLANDANDUKRAINE, Lublin, RepablicofPoland. 

-2017. – April28-29. – C. 86 – 88. 
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РОЗДІЛ 7 

ПРЕДИКТОРИРОЗВИТКУ ПОРУШЕНЬ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ 

СИСТЕМИ У ДУТЕЙ З ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ 

КИШЕЧНИКА 

 

7.1. Визначення предикторів ураження гепатобіліарної системи у 

дітей з хворобою Крона 

В аналіз були включені всі клініко-лабораторні тести, які 

використовуються при обстеженні дітей з ХК. За результатами проведеного 

аналізу виділено 3 фактори, які мають суттєвий зв’язок з порушенням 

функціонального стану печінки у дітей (цитолітичний синдром) - тяжка 

форма ХК (PCDAI>30 - 100 балів), зниження Bifidobacterium < 6lg, 

Lactobacillus < 5 g та ТТ- генотип генуMDR1. 

Результати аналізу представлено в таблиці 7.1. 

Таблиця 7.1 

Предиктори ураження гепатобіліарної системи у дітей з хворобою 

Крона 

Фактор OR 

S 

95% СІ  

(min-max) 

RR 

S 

95% СІ 

 (min-max) 

Se Sр  

Тяжка форма ХК 

(PCDAI 

>30  балів) 

22,0 
0,79 

(4,6-104,7) 
9,4 

0,59 

(2,9-30,2) 
0,75 0,88 

Bifidobacterium<6lg 

Lactobacillus<5lg 
7,0 

0,92 

(1,1-42,9) 
4,0 

0,71 

(0,9-16,1) 
0,77 0,66 

ТТ- генотип   

гену MDR1 
7,5 

0,9 

(1,2-44,0) 
2,3 

0,23 

(1,21-4,36) 
0,5 0,88 
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Як видно з таблиці 7.1 тяжкий перебіг коліту за бальною шкалою 

активності ХК (PCDAI) підвищує ризик цитолітичного синдрому в 22 рази, 

зниження Bifidobacterium <6lg, Lactobacillus <5lg – в 7 раз. Наявність 

несприятливого ТТ-генотипу гену MDR1 збільшує ризик порушення 

функціонального стану печінки в 7 разів.  

Таким чином, ми рекомендуємо в якості прогностичного критерію 

щодо виникнення порушення функціонального стану печінки у дітей з ХК - 

тяжка форма ХК (PCDAI>30 - 100 балів), зниження Bifidobacterium < 6lg, 

Lactobacillus < 5lg та ТТ- генотип гену MDR1. Виявлення цих факторів ризику  

дозволить з високою ймовірністю виокремити дітей, що входять до групи 

ризику по виникненню функціональних порушень гепатобіліарної системи на 

тлі перебігу основного захворювання. Хворі, які мають вище перераховані 

фактори ризику потребують регулярного моніторингу за перебігом хвороби 

та своєчасного терапевтичного втручання.  

 

 

7.2. Визначення предикторів ураження гепатобіліарної системи у 

дітей з виразковим колітом 

 

За результатами проведеного аналізу виділено 6 критеріїв, які мають 

клінічно суттєвий зв’язок з ризиком розвитку порушення функціонального 

стану печінки у вигляді цитолітичного синдрому (за показниками АлАТ), 

були включені наступні показники – тяжка форма ВК (PUCAI  ≥ 65 балів), 

поширеність коліту (тотальна форма), тривалість захворювання (≤ 36 міс.), 

комбінована терапія (глюкокортикоїди та/чи азатіоприн в комбінації з 

месалазином), зниження Bifidobacterium <6lg, Lactobacillus <5lg та ТТ- 

генотип гену MDR1. Результати аналізу представлено в таблиці 7.2.  

Встановлено, що тяжкий перебіг коліту за (PUCAI  ≥ 65 балів) 

підвищує ризик виникнення цитолітичного синдрому у 8 разів (OR 8,25; 95% 

СІ 2,5-27,1). Тотальне ураження кишечнику майже в 4 рази частіше 
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асоціювалось з цитолітичним синдромом (OR 3,7; 95% СІ 1,45-9,4). В якості 

прогностичних критеріїв порушення функціонального стану печінки у дітей з 

ВК можуть бути використані також тривалість захворювання (˂36 міс.), 

комбінована терапія (глюкокортикоїди та/чи азатіоприн в комбінації з 

месалазином), зниження Bifidobacterium <6lg, Lactobacillus <5lg таТТ- 

генотип гену MDR1. 

 

Таблиця 7.2 

Предикторицитолітичного синдрому у дітей з виразковим колітом  

Фактор OR 

S 

95% СІ 

(min-max) 

RR 

S 

95% СІ 

(min-max) 

Se Sр 

Тяжка форма ВК 

(PUCAI  ≥ 65 балів) 
8,25 

0,6 

(2,5-27,1) 
3,63 

0,37 

(1,72-7,64) 
0,66 0,80 

Тотальний коліт 3,7 
0,47 

(1,45-9,4) 
2,69 

0,38 

(1,27-5,7) 
0,78 0,5 

Тривалість 

захворювання 

(≤ 36 міс.) 

2,84 

0,46 

(1,1-7,0) 

 

2,18 
0,36 

(1,07-4,43) 
0,75 0,47 

Комбінована терапія 3,18 
0,42 

(1,3-7,3) 
2,27 

0,3 

(1,25-4,12) 
0,6 0,6 

Bifidobacterium<6lg 

Lactobacillus<6lg 
3,6 

0,56 

(1,1-11,0) 
2,5 

0,44 

(1,0-5,9) 
0,8 0,4 

ТТ- генотип 

гену MDR1 
7,5 

0,9 

(1,2-44,0) 
2,3 

0,23 

(1,21-4,36) 
0,5 0,88 
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Узагальнюючи результати розділу, можна зробити такі висновки: 

Виявлення сукупності декількох із перелічених ознак можуть свідчити 

про ризик розвитку порушення функціонального стану печінки у дітей з ЗЗК 

та є вагомою підставою для подальшого цілеспрямованого обстеження 

(проведення еластографії, біопсії печінки). 

Предикторами ризику розвитку порушення функціонального стану 

печінки для дітей з ХК є: PCDAI > 30 балів (OR 22,0; 95 % СІ 4,6–104,7), 

Bifidobacterium <6lg, Lactobacillus <5 lg (OR 7,0; 95 % СІ 1,1–42,9), ТТ- 

генотип гену MDR1 (OR 7,5; 95 % СІ 1,2–44,0). 

Предикторами ризику розвитку порушення функціонального стану 

печінки для дітей з ВК є: PUCAI ≥ 65 балів (OR 8,25; 95 % СІ 2,5–27,1), 

тотальний коліт (OR 3,7; 95 % СІ 1,45 – 9,4), тривалість захворювання ˂ 36 

місяців (OR 2,84; 95 % СІ 1,1–7,0), терапія ГКС+азатиоприн+месалазін (OR 

3,18; 95 % СІ 1,3–7,3), Bifidobacterium <6lg, Lactobacillus <5 lg (OR 3,6; 95 % 

СІ 1,1–11,0), ТТ- генотип гену MDR1 (OR 7,5; 95 % СІ 1,2–44,0). 

Результати дисертаційної роботи, наведені у розділі, викладені у 

наукових працях автора: 

Патент на корисну модель № 118288. Спосіб ранньої діагностики 

порушення функціонального стану гепатобіліарної системи у дітей / 

Березенко В. С., Ткалик О. М., Диба М. Б., Крат В. В., Михайлюк Х. З.; 

заявник та патентовласник ДУ «ІПАГ НАМНУ». – № u2017 02731; заявл. 

23.03.17; опубл. 25.07.17, Бюл. № 14. 
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РОЗДІЛ 8 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Проблема прогнозування розвитку, ранньої діагностики, перебігу та 

лікування порушень функціонального стану гепатобіліарної системи у дітей з 

ЗЗК набуває все більшої актуальності, що зумовлено неухильним зростанням 

поширеності та захворюваності на ЗЗК [31,69]. В останні роки 

захворюваність на виразковий коліт та хворобу Крона зросла в усьому світі 

та є найбільш поширеною у розвинених країнах. Відомо, що щонайменше 

один із позакишкових проявів має місце у 50 % дітей з ВК та 80 % – з ХК 

[114,83]. Одним із найзагрозливіших позакишкових уражень при ЗЗК є 

ураження гепатобіліарної системи. Дослідження у цьому напрямку досить 

широко проводяться у дорослих з ЗЗК, у дітей вони поодинокі. 

Враховуючи вищезазначене, метою дисертаційної роботи було 

підвищення ефективності діагностики порушень функціонального стану 

гепатобіліарної системи у дітей з хворобою Крона та виразковим колітом 

шляхом розробки алгоритму їх ранньої діагностики та моніторингу. 

Для виконання поставленої мети було проведено комплексне клініко-

параклінічне дослідження 190 дітей: з них 60 дітей хворих на ХК, 130 дітей 

хворих на ВК віком 3–18 років, які склали основну групу та 20 здорових 

дітей контрольної групи того ж віку та статі. Ретроспективний аналіз історій 

хвороб проведено у 20 дітей з ХК і 40 – з ВК. 

За результатами проведеного дослідження встановлено, що порушення 

функціонального стану печінки (>1 епізоду гіпертрансаміназемії) мали 45 % 

дітей з ХК, з яких цитолітичний варіант змін печінкових проб встановлено у 

29,7 % хворих, холестатичний – у 33,3 %, змішаний варіант – у 37,0 %. Діти з 

ВК мали порушення функціонального стану печінки у 53,8 %, з них у 8,4 % 

обстежених дітей діагностовано хронічне захворювання печінки та 
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біліарного тракту, асоційоване з ВК: первинний склерозуючий холангіт – 

3,8 % ; автоімунний гепатит – 1,5 %; гранулематозний гепатит – 0,8 %; 

неалкогольний стеатогепатит – 1,5 %; жовчнокам’яна хвороба – 0,8 %. Аналіз 

показників функціонального стану печінки у дітей з ВК показав, що 

цитолітичний варіант змін печінкових проб мали 35,6 % 

хворих, холестатичний – 27,1 % , змішаний варіант -37,3 % хворих. Отримані 

данні співпадають з даними ряду досліджень щодо вивчення поширеності та 

структури порушень гепатобіліарної системи при ЗЗК у дітей [53,85,115]. 

Встановлена залежність порушення функціонального стану печінки у 

дітей з ХК та ВК від активності основного захворювання. Так синдром 

цитолізу вірогідно частіше мали діти з тяжкою та середньо тяжкою формою 

захворювання у період загострення (р < 0,001). При тяжкій формі ВК 

підвищення рівня АлАТ ˃ 40 Од/л діагностовано у 63,6 %, при середньо 

тяжкій – у 21,0 % (χ2 = 13,04, р = 0,0003), при легкій формі – у 17,5 % дітей 

(χ2 = 13,49; р = 0,0002 між групою з тяжкою та легкою формою ВК). 

Холестатичний та імунно-запальний синдроми частіше діагностувалися у 

дітей з тяжкою формою ВК. Підвищений рівень ГГТ встановлено у 36,4 % 

хворих дітей з тяжкою формою ВК, 21 % – з середньо тяжкою та 12,5 % з 

легкою формою (χ2 = 4,88; р = 0,02 між тяжкою та легкою формою хвороби). 

Аналогічні зміни виявлено і у дітей з ХК. Так при тяжкій формі ХК 

підвищення рівня АлАТ ≥ 40 Од/л спостерігалось у 60 %, а при середньо 

тяжкій – у 6,7 % дітей (χ2 = 20,00; р < 0,001). Відсоток хворих, які мали рівень 

АлАТ ≥ 30 Од/л також був вірогідно вищим у групі дітей з тяжкою формою 

ХК та становив 73,4 %, а в групі з середньо тяжкою формою захворювання – 

26,7 % (χ2 = 10,06; р = 0,001). Підвищення рівня АсАТ ≥ 41 Од/л також 

частіше мали діти з тяжкою формою захворювання – 53,4 %, ніж з середньо 

тяжкою – 13,3 % (χ2 = 10,06; р = 0,001). Порушення функціонального стану 

печінки у дітей з активними формами коліту пов’язано з впливом  TNF-α та 

інших прозапальних цитокінів на гепатоцити. TNF-α ініціює синтез ряду 

інших прозапальних цитокінів, підвищує проникність мітохондріальних 
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мембран, що призводить до вивільнення активних форм кисню та індукує 

апоптоз гепатоцитів, що клінічно реалізується цитолітичним синдромом 

[98,104]. З іншого боку підвищення проникності кишечника при активному 

запальному процесі у дітей з ЗЗК призводить до масивного притоку 

ендотоксинів – ліпополісахаридів грамнегативних бактерій кишкового 

походження стимулює купферівські клітини печінки до синтезу TNF-α 

[9,54,84]. Рядом досліджень також було продемонстровано зв'язок між 

активністю ВК та ХК та змінами печінкових проб [43,69]. До порушення 

функціонального стану печінки може призводити і ентерогепатична 

циркуляція лімфоцитів, при якій клітини пам'яті зі слизової оболонки 

кишечника рекрутуються до печінки [67]. Таким чином поєднання 

підвищеної кишечної проникності та наявності ентерогепатичної циркуляції 

лімфоцитів може призводити до змін показників печінкових проб у хворих в 

період загострення чи маніфестації ЗЗК. 

При проведенні аналізу впливу поширеності запального процесу в 

кишечнику на функціональний стан печінки встановлено, що синдром 

цитолізу достовірно частіше діагностувався у хворих з тотальним ураженням 

кишечника. Так при тотальному ВК підвищення рівня АлАТ ˃ 40 Од/л 

спостерігалось у 37,7 %, а при лівобічному коліті – у 14,0 % дітей (р = 0,004). 

Підвищення рівня АсАТ ˃ 41 Од/л також достовірно частіше мали діти з 

тотальним колітом – 43,5 %, ніж з лівобічним ураженням товстого 

кишечника – 18,0 %  (р = 0,003). Це, очевидно, пов’язано з більш масивною 

патологічною бактеріальною транслокацією у дітей з тотальним ураженням 

товстого кишечника. 

Аналіз функціонального стану печінки у дітей з різною тривалістю 

захворювання показав, що хворі з тривалістю захворювання ≤ 36 міс частіше 

мали цитолітичний синдром: підвищення показників АлАТ ˃ 40 Од/л 

спостерігалось у 33,8 % цих дітей, а при тривалості захворювання ˃ 36 міс – 

у 19,6 % (χ2 = 5,41; р = 0,02). На нашу думку це пов’язано з тим, що в перші 

36 місяців від початку ЗЗК діти мають вищі показники активності ЗЗК, більш 
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агресивну терапію (комбінацію месалазіну з глюкокортикоїдами та/чи 

азатіоприном) з метою досягнення ремісії.  

За результатами проведеного дослідження встановлено, що синдром 

цитолізу достовірно частіше діагностувався у хворих з ВК, які отримували 

комбіновану терапію у порівнянні з дітьми, що отримували лише препарати 

месалазину (р = 0,005).  

При дослідженні ліпідного обміну у дітей з ХК, встановлено що 

дисліпідемія мала місце у 72,5 % обстежених. У дітей з ХК вона 

характеризувалась підвищенням ЛПДНЩ – у 55 %, КА у – 35 % та 

зниженням ЛПВЩ – у 27,5 дітей . Як і при ХК, більшість дітей з ВК 

(63,75 %) мали кількісні та якісні зміни ліпідного обміну, переважно за 

рахунок підвищення рівня ЛПДНЩ – 43,75 %, ТГ - у 28,75 % хворих, КА – у 

37,5 % та зниження вмісту ЛПВЩ – у 25,0 % випадків. На відміну від 

пацієнтів з ХК, у дітей з тяжкою формою ВК, порівняно з легкою, вірогідно 

частіше спостерігалось підвищення ЛПДНЩ та підвищення ТГ. Ми 

встановили вплив тривалості ВК на ліпідний обмін, так у дітей з тривалістю 

захворювання ≤ 36 місяців достовірно частіше встановлено підвищення рівня 

ЛПДНЩ та рівня ТГ. Встановлена залежність між порушеннями ліпідного 

обміну та варіантом терапії у дітей з ХК та ВК. Зафіксовано вірогідне 

підвищення ЛПДНЩ та ТГ у дітей, що отримували комбіновану терапію 

(p < 0,05). Відомо, що ГКС та їх аналоги, які впливають на обмін ліпідів та 

вуглеводів, використовуються як індуктори ремісії у хворих з ЗЗК та у групі 

хворих з неконтрольованим перебігом ЗЗК [14,15,151]. Встановлено, що ГКС 

впливають на регуляцію синтази ЖК та ацетил-КоАкарбоксилази, тим самим 

індукують ліпогенез та стеатоз у гепатоцитах [26]. Це може призвести до 

формуванні метаболічного синдрому та бути потенційним фактором 

розвитку НАСГ [132, 138]. У дослідженні Sourianarayanane (2013) 

встановлено, що використання стероїдів було незалежним фактором ризику 

для розвитку НАСГ у хворих з ЗЗК [138]. 
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У обстежених нами дітей з ЗЗК діагностовано зміни жирно-кислотного 

спектру плазми крові у вигляді збільшення Σ НЖК в поєднанні зі 

зниженням Σ НеЖК (р < 0,05). Дослідження спектру ВЖК у мембрані 

еритроцитів показало вірогідне підвищення вмісту Σ НеЖК таΣ ПНЖК у 

дітей з ЗЗК, що пов’язано з активністю запального процесу (р < 0,05). 

Підвищення  Σ ПНЖК у наших хворих відбувалося переважно за рахунок 

сімейства омега-6 ПНЖК. Встановлено, що в мембранах еритроцитів у дітей 

з ВК в період загострення Σ ПНЖК була в 2,5 рази вище ніж у групи 

контролю, переважно за рахунок омега-6 ЖК (р < 0,05). У дітей у стані 

неповної ремісії ВК Σ НеЖК була підвищена, порівняно з групою контролю 

(р < 0,05). Підвищення ПНЖК за даними літератури зумовлено 

інтенсифікованим синтезом в мембранах клітин прозапальних ейкозаноїдів у 

хворих з високоактивним запальним процесом [30]. А підвищення пулу 

вільних ЖК, в тому числі мононенасичених та деяких представників 

сімейства ПНЖК, при посиленому ліполізі у хворих з ЗЗК є однією з 

провідних ланок в патогенезі розвитку НАСГ у даного контингенту хворих 

[58]. 

Аналіз видового та кількісного складу мікробіоти товстого кишечнику 

дітей з ЗЗК показав, що всі обстежені мали порушення мікробіоти кишечника 

у вигляді зниження кількості Bifidobacterium та Lactobacillus що 

супроводжувалось вірогідним підвищення частоти синдрому цитолізу 

(p < 0,05). За даними літератури зниження кількості Lactobacillus у товстому 

кишечнику призводить до зсуву рН середовища товстого кишечника у 

лужний бік, що сприяє надмірному розмноженню патогенної та умовно-

патогенної мікробіоти кишечника [4]. Нами встановлено вірогідне 

підвищення частоти виділення та кількості (lg КУО/г) таких представників 

кишкової мікробіоти, як St. аureus – 40,0 %, St. еpidermidis гемолітичний - 

43,3 %, Klebsiella spp.- 50,0%, Citrobacter – 10,0 % та підвищення E.coli зі 

зміненими ферментативними властивостями [lg(6,5±0,71) КУО/г] (p < 0,05). 

Дослідження поліморфізму генів системи детоксикації у дітей з ЗЗК не 
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встановило відмінностей в частоті розповсюдження досліджуваних варіантів 

поліморфізму генів детоксикації між групами дітей з ВК та ХК та 

популяційними даними у жителів України. При вивчені функціонального 

стану печінки у дітей з ЗЗК з різними варіантами поліморфізму генів першої 

та другої фази детоксикації CYP2D6*4(G1934A), GSTT1, GSTM1 вірогідної 

різниці за показниками цитолізу та холестазу не встановлено (р > 0,05). При 

дослідженні варіантів поліморфізму гену третьої фази детоксикації - 

MDR1(C3435Т) на функціональний стан печінки у дітей з ЗЗК встановлено, 

що діти з TT - генотипом достовірно частіше мали синдром цитолізу та 

імунно-запальний синдром (р < 0,05). 

Дослідження функції сфінктеру Одді та жовчного міхура у дітей з ХК 

та ВК дозволило встановити, що порушення моторно-евакуаторної функції 

жовчного міхура, за нашими даними, дещо частіше (р > 0,05) діагностовано у 

хворих з ХК, ніж при ВК. Встановлено, що у 75% дітей з ХК мало місце 

порушення моторної функції сфінктеру Одді переважно по гіпертонічному 

типу (45%). Порушення моторно-евакуаторної функції жовчного міхура 

діагностовано у 60% хворих з ХК, переважно по гіперкінетичному типу 

(45,0%). У 70 % дітей з ВК мало місце порушення моторної функції 

сфінктеру Одді переважно по гіпертонічного типу (56,7%). Порушення 

моторно-евакуаторної функції жовчного міхура групі дітей з ВК встановлено 

у 53,3% (у 40,0% по гіперкінетичному типу). Виявлені порушення моторної 

функції жовчного міхура та сфінктеру Одді, з нашої точки зору, пов’язані з 

вегетативними порушеннями, які за даними різних авторів у 80-90% 

супроводжують перебіг ЗЗК [27]. 

При дослідженні жорсткості паренхіми печінки методом еластографії 

зсувної хвилі у дітей з ХК встановлено, що 37,5 % обстежених дітей мали 

підвищену жорсткість паренхіми печінки, що відповідають різним стадіям 

фіброзу: F1 – 12,3 % обстежених, F2 – 18,75 %, F3 – одна дитина (6,25 %). У 

50 % дітей з ВК встановлено підвищену жорсткість паренхіми печінки, що 

відповідають наступним стадіям фіброзу: F1 – 20 % хворих, F2 – 26,7 %, F3 – 
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одна дитина (3,3 %). За даними кореляційного аналізу у дітей з ХК 

встановлено значимий зв'язок між активністю захворювання (PCDAI), 

фекальним кальпротектином, тимоловою пробою та показниками жорсткості 

паренхіми печінки. Ми встановили взаємозв’язку між активністю ВК та 

стадією фіброзу за даними еластографії. Проведений кореляційний аналіз 

показав, що у дітей з ВК, на відміну від ХК, мав місце позитивний значимий 

зв'язок між показниками жорсткості паренхіми печінки та показниками 

печінкових проб (АлАТ, АсАТ, ГГТ,). Отримані дані співпадають з 

результатами досліджень де встановлено переконливий зв’язок між 

показниками функціонального стану печінки та показниками жорсткості її 

паренхими [39,49]. 

З нашої точки зору підвищення жорсткості паренхіми печінки у хворих 

з ЗЗК пов’язано з підвищенням вмісту ТГ у гепатоцитах на тлі активного 

запального процесу, а також з посиленням кровотоку в паренхімі на фоні 

цитокін індукованого запалення. Таку ж думку висловили і ряд дослідників, 

за їх даними ЗЗК асоційовані з підвищенням вмісту ТГ у печінці [1,102], за 

рахунок підвищеної проникності запаленої слизової оболонки кишечника, 

порушення мікробіоти кишечника, патологічної бактеріальної транслокації 

[163,167]. У дітей з ХК з високим індексом активності захворювання 

відбувається інтенсифікація процесів периферичного ліполізу [71], що в 

поєднанні з анемією та втратою білку з калом, призводять до зниженням 

утилізації ЖК та накопичення їх у гепатоцитах у формі ТГ [148]. Про це 

свідчать і дослідження [138], відповідно до якого при ЗЗК НАСГ розвивався 

у пацієнтів з меншою кількістю метаболічних факторів ризику на тлі 

активного запального процесу в кишечнику.  

Підвищена проникність кишечника, порушення ентерогепатичної 

циркуляції жовчних кислот, цитокіни та бактеріальні ЛПС є 

патогенетичними чинниками інтенсифікації оксидативного стресу. 

Доведеним є факт, що саме оксидативний стрес є одним із провідних 

механізмів, пов’язаних з ушкодженням печінки та прогресуванням фіброзу. 
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Вільні радикали є тригерами реакції ПОЛ, синтезу прозапальних цитокінів 

(TNF-α, IL-6, IL-8). Ці патологічні реакції призводять до некрозу гепатоцитів 

та розвитку запальної клітинної інфільтрації, активують зірчасті клітини 

печінки, які є основними продуцентами колагену [118,126].  

За даними проведеного дослідження було виділено фактори, які мають 

достовірний зв’язок з порушенням функціонального стану печінки у дітей з 

ЗЗК, що дозволило розрахувати з високою чутливістю та специфічністю 

предиктори ураження гепатобіліарної системи у дітей з ЗЗК. Так для хвороби 

Крона предикторами ураження гепатобіліарної системи є: PCDAI > 30 балів, 

Bifidobacterium < 6lg, Lactobacillus < 5 lg, ТТ -  генотип гену MDR1. Для 

виразкового коліту предикторами ризику розвитку порушення 

функціонального стану печінки є: PUCAI ≥ 65 балів, тотальний коліт, 

тривалість захворювання ≤ 36 місяців, терапія ГКС+азатиоприн+месалазін, 

Bifidobacterium <6lg, Lactobacillus <5 lg, ТТ- генотип гену MDR1 . 
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ВИСНОВКИ 

5. Запальні захворювання кишечника (виразковий коліт та хвороба 

Крона) є важливою медико-соціальною проблемою, оскільки 

призводить до інвалідизації хворих. В 15–50 % випадків ці 

захворювання супроводжуються порушенням функціонального стану 

гепатобіліарної системи, а у 7,5 % хворих формується хронічна 

патологія гепатобіліарної системи (ПСХ, АГ, гранулематозний гепатит, 

стеатогепатит, жовчокам'яна хвороба). Рання діагностика порушень 

гепатобіліарної системи дозволить своєчасно розпочати лікувально-

профілактичні заходи, знизити частоту формування хронічної патології 

печінки та підвищити ефективність лікування хвороби Крона й 

виразкового коліту у дітей. 

6. ХК у 45 % дітей супроводжувалась порушенням функціонального 

стану печінки у вигляді цитолітичного – 29,7 %, холестатичного – 

33,3 % та змішаного варіанту змін печінкових проб – 37,0 %. 

Встановлено взаємозв’язок показників цитолітичного та імуно-

запального синдрому з активністю ХК (р < 0,05). 

7. У 8,5 % дітей з ВК сформувалась хронічна патологія печінки 

(первинний склерозуючийхолангіт, автоімунний гепатит, 

гранулематозний гепатит, жовчокам’яна хвороба, неалкогольний 

стеатогепатит). У 45,3 % обстежених встановлено порушення 

функціонального стану печінки у вигляді цитолітичного – 35,6 %, 

холестатичного – 27,1 % та змішаного – 37,3 % варіантів змін 

печінкових проб. Встановлено взаємозв’язок показників цитолізу, 

холестазу та імуно-запального синдрому від активності, поширеності 

коліту та варіанту терапії (р < 0,05). 

8. Запальні захворювання кишечника у дітей супроводжуються 

порушенням ліпідного обміну у 72,5 % пацієнтів з ХК та 63,75 % – з 
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ВК за рахунок підвищення ЛПДНЩ, коефіцієнту атерогенності та 

зниження ЛПВЩ. У дітей з ХК та ВК встановлено порушення 

жирнокислотного спектру у вигляді вірогідного підвищення в плазмі 

крові НЖК та ПНЖК (переважно омега-6) в мембранах еритроцитів 

(р < 0,05). 

9. У всіх обстежених з ХК та ВК встановлено порушення 

мікробіотикишечника у вигляді вірогідного зниження кількості 

Bifidobacterium, Lactobacillus, пептострептококів, ентерококів, 

бактероїдів та вірогідного підвищення частоти виділення та кількості 

умовно патогенної флори та їх асоціацій (p < 0,05). Доведено 

взаємозв’язок між підвищенням рівня трансаміназ та зниженням 

Bifidobacterium<6lg таLactobacillus < 5lg (р < 0,05). 

10. Встановлено, що частота поліморфних варіантів генів 

CYP2D6*4(G1934A), GSTM1, GSTT1, MDR1(C3435Т) у дітей з ХК та ВК 

не відрізнялася між собою та від популяційних частот в Україні. 

Доведено взаємозв’язок порушення функціонального стану печінки 

(підвищення трансаміназ) з не функціональним ТТ-генотипом гену 

третьої фази детоксикації MDR1(C3435Т)  

(р = 0,02). 

11. У 45 % дітей з ХК та 54,5 % з ВК за даними УЗД мала місце 

гепатомегалія. Встановлено, що у більшості дітей з ХК (75 %) та ВК 

(70 %) мали місце порушення тонусу сфінктеру Одді переважно по 

гіпертонічному типу та моторної функції жовчного міхура (60 % та 

45,0 % відповідно) переважно по гіперкінетичному типу. ЗЗК у дітей 

призводять до підвищення жорсткості паренхіми печінки у 50 % дітей з 

ВК та 37,7 % дітей з ХК. У дітей з ХК встановлено прямий 

кореляційний зв’язок між показником жорсткості паренхіми печінки 

активністю захворювання (PCDAI) – τ = 0,4 (р = 0,02), фекальним 

кальпротектином – τ = 0,54 (р = 0,01), тимоловою пробою – τ = 0,3 (р = 

0,05). У дітей з ВК між показником жорсткості та АЛТ (τ = 0,37, р = 
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0,03), ГГТ (τ = 0,25, р = 0,04), АСТ  

(τ = 0,24, р = 0,04). 

12. Предикторами ризику розвитку порушення функціонального стану 

печінки для дітей з ХК є: PCDAI > 30 балів (OR 22,0; 95 % СІ 4,6–

104,7), Bifidobacterium <6lg, Lactobacillus <5 lg(OR 7,0; 95 % СІ 1,1–

42,9), ТТ- генотип гену MDR1 (OR 7,5; 95 % СІ 1,2–44,0).Предикторами 

ризику розвитку порушення функціонального стану печінки для дітей з 

ВК є: PUCAI ≥ 65 балів (OR 8,25; 95 % СІ 2,5–27,1), тотальний коліт 

(OR 3,7; 95 % СІ 1,45 – 9,4), тривалість захворювання ≤ 36 місяців (OR 

2,84; 95 % СІ 1,1–7,0), терапія ГКС+азатиоприн+месалазін (OR 3,18; 

95 % СІ 1,3–7,3), Bifidobacterium <6lg, Lactobacillus <5 lg (OR 3,6; 95 % 

СІ 1,1–11,0), ТТ- генотип гену MDR1 (OR 7,5; 95 % СІ 1,2–44,0). 

13. Розроблено алгоритм ранньої діагностики та моніторингу порушень 

функціонального стану гепатобіліарної системи у дітей з ХК та ВК 

(дивись практичні рекомендації). 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1.Предикторами ризику розвитку порушення функціонального стану печінки 

для дітей з ХК є: PCDAI > 30 балів (OR 22,0; 95 % СІ 4,6–104,7), 

Bifidobacterium < 6lg, Lactobacillus <5 lg (OR 7,0; 95 % СІ 1,1–42,9),  

ТТ -  генотип гену MDR1 (OR 7,5; 95 % СІ 1,2 – 44,0). 

2.Предикторами ризику розвитку порушення функціонального стану печінки 

для дітей з ВК є: PUCAI ≥ 65 балів (OR 8,25; 95 % СІ 2,5–27,1), тотальний 

коліт (OR 3,7; 95 % СІ 1,45 – 9,4), тривалість захворювання ≤ 36 місяців (OR 

2,84; 95 % СІ 1,1–7,0), терапія ГКС+азатиоприн+месалазін (OR 3,18; 95 % СІ 

1,3–7,3), Bifidobacterium <6lg, Lactobacillus <5 lg (OR 3,6; 95 % СІ 1,1–11,0), 

ТТ- генотип гену MDR1 (OR 7,5; 95 % СІ 1,2–44,0). 

3.Алгоритм діагностики та моніторингу дітей з запальними захворюваннями 

кишечника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- + 

Лікування:  

УДХК 

омега 3 ПНЖК, 

 Імунологічне обстеження 
(ANA, AMA, pANCA), IgG. 

 Маркери вірусних гепатитів 

 Білкові фракції 

 Ліпідограма 

 УЗД ОЧП 

 

Динамічне 

спостереження 1 раз 

на 6 міс. 

 Біохімічний 
аналіз крові 
(загальний 
білірубін та його 
фракції, АлАТ, 
АсАТ, ГГТ, ЛФ) 

 УЗД ОЧП  

 Еластографія 
печінки  1 раз на 
рік. 

- Цитолітичний 

варіант 

- Холестатичний   

  варіант 

- Змішаний варіант  

   

                                                                                                                                                                

-ПСХ 

-Стеатоз печінки 

-НАСГ 

-Автоімунний гепатит 

-ЖКХ 

Подальше 

обстеження та 

лікування відповідно 

до протоколу 

АлАТ, АсАТ, ГГТ  

> норми  

(більше 1епізоду) 

Фактори ризику: 

-тяжкість коліту 

-лактобактерії (< 5 lg) 

-біфідобактерій (< 6 lg) 

-ТТ генотип гену MDR1 

Динамічне 

спостереження 1 раз 

на 3 міс. 

 Біохімічний аналіз 
крові (загальний 
білірубін та його 
фракції, АЛТ, АСТ, 
ГГТ, ЛФ) 

 Ліпідограма 

 УЗД ОЧП  

 Еластографія 
печінки  . 

 Мікробіологічне 

+ 

ЗЗК 
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