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рольної групи після лікування
в стаціонарі без пробіотикоте-
рапії. Виявлені значні дисбіо-
тичні зміни стану мікрофлори
товстої кишки (див. рис. 2). Дис-
біоз І ступеня тяжкості був діа-
гностований лише у 3 (15 %)
дітей. Дисбіотичні порушення
ІІ ступеня тяжкості відмічались
у 9 (45 %) дітей даної групи. Ра-
зом із тим, дисбіоз ІІІ ступеня
визначався у 8 (40 %) дітей.

Висновки

За результатами проведе-
них досліджень встановлено,
що у дітей грудного віку, які от-
римували антибіотикотерапію з
приводу гострого обструктив-
ного бронхіту, відмічалися клі-
нічні та бактеріологічні зміни
різних ступенів тяжкості дисбіо-
зу товстої кишки.

Виявлено, що прийом на-
півсинтетичних пеніцилінів і мак-
ролідів може призвести до роз-
витку дисбіозу І ступеня тяж-
кості, а цефалоспоринів 1-го та
2-го покоління — сприяє роз-
витку ІІ–ІІІ ступенів тяжкості дис-
біозу товстої кишки.

Встановлено, що застосу-
вання мультипробіотика Симбі-
тер ацидофільний у дітей груд-
ного віку, хворих на гострий об-

структивний бронхіт, на фоні ан-
тибактеріальної терапії має по-
зитивний вплив на функціо-
нальний стан шлунково-кишко-
вого тракту, що проявляється
регресією клінічних симптомів
дисбіозу та відновленням якіс-
них і кількісних показників нор-
мальної мікрофлори товстої киш-
ки.

Отримані результати дозво-
ляють рекомендувати Симбі-
тер ацидофільний для профі-
лактики та лікування порушень
мікробіоценозу товстої кишки у
дітей грудного віку, хворих на
гострий обструктивний бронхіт,
на фоні антибактеріальної те-
рапії.

Подальше поглиблене ви-
вчення мікрофлори товстої киш-
ки та застосування сучасних ме-
тодів корекції дисбіотичних по-
рушень сприятиме оптимізації
лікувально-профілактичних за-
ходів у педіатрії.
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Вступ

Туберкульоз є соціально не-
безпечним захворюванням, яке
уражає переважно бідні, соці-
ально дезадаптовані верстви
населення [1]. Останнє десяти-
річчя характеризувалося соці-

ально-економічною кризою в
Україні, що позначилося на ста-
ні здоров’я населення, біль-
шість якого перебуває на межі
бідності та не має можливості
раціонально і збалансовано хар-
чуватися, зокрема, не отримує
необхідної кількості білків, струк-

турними елементами яких є
амінокислоти, які відіграють
важливу роль у ферментатив-
них, біохімічних, цитологічних,
імунобіологічних, дезінтоксика-
ційних процесах в організмі лю-
дини та є біологічно активними
речовинами або їх попередни-
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ками [2; 3]. До незамінних амі-
нокислот належать триптофан,
фенілаланін, лізин, метіонін, ва-
лін, лейцин, ізолейцин, треонін,
аргінін, гістидин. Вони не син-
тезуються в організмі людини і
потреба у них забезпечується
за рахунок харчових продуктів.
Вміст амінокислот у плазмі кро-
ві впливає на метаболічні про-
цеси, а їх динамічна рівновага
залежить від катаболізму біл-
ків у різних органах і тканинах
та екзогенного надходження з
харчовими продуктами.

У хворих на туберкульоз по-
рушення амінокислотного об-
міну може проявлятися підви-
щеним виділенням незамінних
амінокислот з сечею, зменшен-
ням окиснення деамінових амі-
нокислот, зниженням перетво-
рення аміаку, який утворився з
амінокислот, у сечовину [4].

Оптимальна добова потреба
людини у незамінних амінокис-
лотах така: валін — 5 мг/кг,
лейцин — 6,5 мг/кг, ізолейцин
— 4,5 мг/кг, метіонін 3,5 мг/кг,
треонін — 3,5 мг/кг, фенілала-
нін — 7 мг/кг, триптофан —
1 мг/кг, гістидин — 1,5 мг/кг, ар-
гінін — 3 мг/кг, лізин — 5 мг/кг
маси тіла.

Більшість амінокислот за-
тримується у гепатоцитах, бере
участь у процесах біосинтезу
білків або в катаболічних реак-
ціях. У печінці відбувається дез-
амінування амінокислот до аміа-
ку і сечовини, а також знешко-
дження цих токсичних речовин.

У розвитку багатьох патоло-
гічних станів організму має зна-
чення білкова недостатність,
особливо порушення забезпе-
чення тканин незамінними амі-
нокислотами, що призводить
до зниження рівня амінокислот
у крові або диспропорції між
окремими амінокислотами. Так,
наприклад, при дефіциті метіо-
ніну і холіну в їжі спостеріга-
ються виражені зміни в міокар-
ді, аорті, коронарних судинах,
які супроводжуються нагрома-
дженням жироподібних речовин.
При недостатності метіоніну та-
кож порушується біосинтез біл-
ка й фосфоліпідів, інтенсивно

знижується маса тіла. Визнача-
ються дистрофічні зміни у пе-
чінці, які характеризуються над-
лишковим відкладенням жиру
в паренхімі (дифузна інфільт-
рація), різким зниженням кон-
центрації РНК, зменшенням кіль-
кості глікогену в гепатоцитах.
Тривала метильна недостат-
ність призводить до розвитку ци-
розу печінки [5].

Відомо, що валін відіграє
важливу роль у регенерації ге-
моглобіну. Відсутність екзоген-
ного аргініну призводить до пе-
ремикання орнітинового циклу
на синтез піримідинових основ,
що проявляється підвищеним
виведенням оротату із сечею.
При недостатності триптофану
в харчовому раціоні швидко
настає порушення азотистого
балансу. В результаті метабо-
лічного перетворення трипто-
фану утворюються серотонін і
нікотинова кислота.

Відсутність гістидину спо-
вільнює синтез гемоглобіну та
призводить до розвитку анемії
тому, що білкова частина гемо-
глобіну потребує великої кіль-
кості гістидину. При декарбок-
силюванні гістидину утворю-
ється біогенний амін — гістамін.

При туберкульозі значно по-
рушується тканинний обмін, роз-
виваються дистрофічні проце-
си. Зниження рівня незамінних
амінокислот пояснюється пору-
шенням всмоктування їх з ки-
шечнику, пригніченням фер-
ментативних систем, які беруть
участь в обміні амінокислот, а
також надмірним використан-
ням на енергетичні та пластичні
потреби організму. Це може бу-
ти обумовлене недостатньою
білковоутворювальною функ-
цією печінки, порушеннями з
боку нервової та ендокринної
систем.

Автори [6; 7] вказували на
наявність тенденції до знижен-
ня загального рівня амінокис-
лот у гострій фазі туберкульоз-
ного процесу, перш за все, за
рахунок незамінних, що пояс-
нювалося надмірним викорис-
танням їх на енергетичні та плас-
тичні потреби організму. Але ці

дослідження проводилися в
70–80-ті роки минулого століт-
тя, в період сприятливої епіде-
міологічної ситуації щодо тубер-
кульозу. На жаль, сьогодні ці
дані є застарілими.

У доступних літературних
джерелах повідомлень про
стан метаболізму амінокислот
у хворих на туберкульоз у су-
часних епідеміологічних умо-
вах, які склалися в Україні на
тлі збільшення в структурі за-
хворюваності поширених і де-
структивних форм туберкульо-
зу, низького рівня матеріально-
го забезпечення більшості хво-
рих, ми не знайшли.

Метою нашого дослідження
було вивчення динаміки вмісту
незамінних амінокислот крові у
хворих на туберкульоз органів
дихання в процесі лікування.

Матеріали та методи
дослідження

З метою вивчення динаміки
вмісту незамінних амінокислот
крові у хворих на туберкульоз
органів дихання нами було об-
стежено 50 хворих на пошире-
ний вперше виявлений тубер-
кульоз легень (основна група).
З обстеження були виключені
пацієнти, які мали супровідні ту-
беркульозу захворювання шлун-
ково-кишкового тракту (вираз-
кова хвороба шлунка і дванад-
цятипалої кишки, гастрити та
ін.) і гепатобіліарної системи
(гепатити, цирози печінки та ін.),
а також цукровий діабет, оскіль-
ки вищезазначені захворюван-
ня самі по собі чинять вираже-
ний негативний вплив на стан
білкового обміну. Із супровідної
патології у 11 (22,0 %) хворих
був хронічний бронхіт, у 2 (4,0 %)
осіб гіпертонічна хвороба І ступе-
ня, 1 (2,0 %) пацієнт — ВІЛ-інфі-
кований. Також було обстежено
30 практично здорових осіб, по-
рівнюваних за статтю та віком
(контрольна група).

В усіх пацієнтів основної гру-
пи визначали вміст незамінних
амінокислот крові до початку
лікування, у перші дні перебу-
вання у стаціонарі та через 2 міс
після лікування. Усі хворі отри-
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мували стандартизовану анти-
мікобактеріальну терапію згід-
но з чинними наказами МОЗ Ук-
раїни [8; 9].

Для отримання інформації
про якісний та кількісний склад
амінокислот застосовували ме-
тод іонообмінної рідинно-ко-
лонкової хроматографії, який
дозволяє простежити за зміна-
ми, що відбуваються в аміно-
кислотному спектрі під впливом
тих чи інших чинників. Дослі-
дження проводили за допомо-
гою автоматичного аналізатора
амінокислот ААА — 339-Т.

Статистична обробка ре-
зультатів проводилася з вико-
ристанням стандартних паке-
тів ліцензійних програм Mic-
rosoft Office 97, Microsoft Excel
Stadia 6.1/prof та Statistica.

Результати дослідження
та їх обговорення

У контрольній групі обстеже-
но 30 здорових осіб віком від
18 до 55 років, із яких чоловіків
21 (70,0 %), жінок — 9 (30,0 %).
Усі обстежені харчувалися ра-
ціонально та збалансовано, не
мали захворювань шлунково-
кишкового тракту й гепатобілі-
арної системи.

В основній групі обстежено
50 хворих на вперше виявле-
ний туберкульоз легень віком
від 18 до 55 років, серед яких
11 (22,0 %) жінок і 39 (88,0 %)
чоловіків. У всіх хворих основ-
ної групи, які обстежувалися до
початку антимікобактеріальної
терапії, спостерігалися симпто-
ми інтоксикації (загальна слаб-
кість, швидка втомлюваність,
субфебрильна температура,
підвищена пітливість, поганий
апетит), у 43 (86,0 %) із них
відмічалося зниження маси ті-
ла, а також кашель із виділен-
ням мокротиння, задишка при
фізичному навантаженні. Слід
зазначити, що у 48 (96,0 %) об-
стежених хворих туберкульоз-
ний процес у легенях охоплю-
вав більше трьох сегментів, спо-
стерігалися розпад легеневої
тканини і бактеріовиділення.

У всіх пацієнтів основної гру-
пи з вираженими симптомами

інтоксикації та розповсюдже-
ним специфічним процесом у
легенях до початку лікування
відмічено достатньо значні змі-
ни амінокислотного спектра і
загальної кількості амінокислот,
які виразилися в зниженні вміс-
ту переважної їх частини та за-
гальної суми. Вміст метіоніну та
фенілаланіну не зазнав суттє-
вих відхилень від норми. За-
гальний рівень незамінних амі-
нокислот крові у всіх пацієнтів
основної групи до початку ліку-
вання також виявився майже в
1,3 разу нижчим, ніж у здоро-
вих осіб (таблиця).

Виявлені нами у хворих на
туберкульоз зміни в амінокис-
лотному спектрі віддзеркалю-
ють порушення білкового обмі-
ну загалом і їх можна вважати
інтегральним наслідком різно-
манітних причин, серед яких є
описані різними авторами роз-
лади всмоктування амінокис-
лот у кишечнику, пригнічення
ферментативних систем, дис-
функція ендокринних систем із
загальним зрушенням рівнова-
ги метаболічних процесів у бік
катаболічних та ін. [10].

Через 2 міс від початку ліку-
вання антимікобактеріальними
препаратами у хворих основної

групи зникли симптоми інтокси-
кації (загальна слабкість, швид-
ка втомлюваність, субфебриль-
на температура, підвищена піт-
ливість, поганий апетит), збіль-
шилася маса тіла, зменшилися
кашель із виділенням мокро-
тиння та задишка при фізично-
му навантаженні.

У процесі лікування спосте-
рігалося статистично значуще
підвищення порівняно з показ-
никами до лікування концент-
рації деяких амінокислот, а са-
ме: лізину, аргініну, гістидину,
ізолейцину. Проте концентрація
лізину, аргініну, ізолейцину все
ж не досягла показників норми.
Вміст лейцину і фенілаланіну
суттєво не змінився.

Внаслідок зростання концен-
трації окремих амінокислот за-
гальна сума амінокислот зрів-
нялася з показником у здоро-
вих осіб, незважаючи на те, що
у хворих продовжував зберіга-
тися дисбаланс амінокислотно-
го спектра.

Висновки

1. До початку лікування у
хворих на розповсюджені фор-
ми туберкульозу відзначаєть-
ся зниження загального рівня
незамінних амінокислот крові,

Примітка. * — вірогідні розбіжності з показниками у здорових осіб (P<0,05);
** — вірогідні розбіжності з показниками до лікування (P<0,05).

Таблиця
Показники вмісту незамінних амінокислот крові

у хворих на туберкульоз органів дихання
під час лікування, М±m

Хворі на Хворі на
   Незамінні Контрольна група туберкульоз туберкульоз
амінокислоти (здорові особи) легень легень через

до лікування 2 міс лікування

Лізин 2,186±0,166 1,418±0,090* 2,134±0,070*, **
Гістидин 1,103±0,077 0,612±0,030* 0,989±0,030**
Аргінін 1,175±0,110 0,562±0,030* 1,119±0,020*, **
Треонін 1,204±0,110 0,98±0,08* 1,188±0,060
Валін 1,984±0,145 2,142±0,160 2,265±0,120
Метіонін 0,393±0,037 0,294±0,020 0,341±0,020
Ізолейцин 0,715±0,052 0,481±0,030* 0,700±0,040**
Фенілаланін 0,692±0,038 0,676±0,040 0,698±0,040
Лейцин 1,158±0,113 1,074±0,050* 1,162±0,050
Загальна сума 10,910±0,086 8,240±0,064* 10,590±0,082**
незамінних
амінокислот
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зокрема, вмісту лізину, гістиди-
ну, аргініну, треоніну, метіоніну,
ізолейцину.

2. Застосування антиміко-
бактеріальної терапії протягом
двох місяців сприяло підви-
щенню вмісту деяких незамін-
них амінокислот крові. Проте
повної нормалізації вмісту не-
замінних амінокислот крові не
відбулося. Ймовірно, для цьо-
го необхідна більш тривала ан-
тимікобактеріальна терапія.

Перспективи досліджень по-
лягають у подальшому вивчен-
ні стану білкового обміну у хво-
рих на туберкульоз органів ди-
хання, впливу його розладів на
клінічний перебіг туберкульоз-
ного процесу і тривалість ліку-
вання та розробки нових ме-
тодів корекції порушень з ме-

тою підвищення ефективності
лікування туберкульозу.
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Лечение холедохолитиаза с
помощью лапароскопических
оперативных вмешательств все
шире используется в хирурги-
ческой практике.

Сегодня можно говорить о
том, что лапароскопические
вмешательства на протоковой
системе печени не только усту-
пают открытым операциям, но
и по определенным позициям
и результатам превосходят их
[1; 2].

Большинство хирургов пред-
почитают выполнять двухэтап-
ные операции у больных с хо-
ледохолитиазом (ЭПСТ+ЛХ,
или ЛХ+ЭПСТ) [1; 3]. Однако

это приводит к суммированию
осложнений, свойственных каж-
дому методу.

Несмотря на опыт многих
клиник, занимающихся пробле-
мой холедохолитиаза, в настоя-
щее время нет единых крите-
риев выбора оптимального ме-
тода лечения желчнокаменной
болезни, осложненной холедо-
холитиазом.

Целью нашего исследова-
ния было провести сравнитель-
ный анализ эффективности
лапаротомных и лапароскопи-
ческих холедохолитотомий, изу-
чив ближайшие и отдаленные
результаты лечения больных с

холедохолитиазом, и сделать
выводы.

Материалы и методы
исследования

За период с 1998 по 2007 гг.
в нашей клинике проведен ана-
лиз лечения 436 больных, стра-
дающих холедохолитиазом.

Мы выделили две группы
больных с данной патологией:
первая — пациенты, которым
выполнялись открытые холе-
дохолитотомии (238 больных),
вторая группа — больные, у ко-
торых применялись лапароско-
пические холедохолитотомии
(198 человек). Среди опериро-
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