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тіше реєструвалися випадки ви-
разної обструкції бронхів. Так,
у І клінічній групі частота ви-
падків виявлення хворих із сту-
пенем обструкції бронхів біль-
ше ніж 9 балів становила 55,7 %,
а в II групі — лише 23,1 %
(Рϕ<0,05). Відносний ризик ви-
явлення вказаної обструкції
бронхів 2,4 [95 % ДI : 1,7–3,4]
при відношенні шансів 4,2
[95 % ДI : 1,6–10,5].

Відмічено, що на 7-й день ста-
ціонарного лікування клінічна
виразність обструкції бронхів у
пацієнтів І та ІІ клінічних груп
була майже однаковою і ста-
новила відповідно (4,7±0,2) та
(4,3±0,3) бала (Р>0,05).

Слід також відзначити, що у
хворих І групи клінічні прояви
порушення прохідності бронхів
частіше супроводжувались оз-
наками респіраторної інфекції.
Так, ознаки гострої інфекції ди-
хальних шляхів відмічались у
І клінічній групі в 39,7 % ви-
падків, а в ІІ — у 28,0 % спосте-
режень (Рϕ<0,05).

Отже, у хворих із повільним
типом ацетилювання БА часті-
ше мала характер тяжкого пер-
систуючого захворювання. На-
пади у цих пацієнтів зазвичай
асоціювали з гострою респіра-
торною інфекцією, були тяжчи-
ми та торпіднішими до призна-
ченої терапії, ніж у дітей зі швид-
ким ацетиляторним фенотипом.
Виходячи з цього, визначення

типу ацетилювання (особливо
повільного) може бути викорис-
таним як генетичний маркер для
прогнозування тяжкості перебігу
нападів БА і дозволить лікарю
найбільш оптимально обрати
стартову терапію.

Висновки

1. У хворих із повільним ти-
пом ацетилювання відзначено
тяжчий перебіг бронхіальної
астми, що відображено у відпо-
відних показниках ризику роз-
витку цього фенотипу захворю-
вання по відношенню до швид-
ких «ацетиляторів»: відносний
ризик становив 1,5 [95 % ДI : 1,1–
2,0] при відношенні шансів 2,0
[95 % ДI : 0,9–4,3].

2. У пацієнтів зі швидким ти-
пом ацетилювання відзначено
вірогідний зв’язок тяжкості брон-
хіальної астми й обтяженого
сімейного анамнезу щодо алер-
гічної патології та дебютом за-
хворювання в ранньому віці, а
в представників групи порів-
няння — із тригерною роллю
гострих респіраторних вірусних
інфекцій.

3. Напади бронхіальної аст-
ми в дітей з повільним типом
ацетилювання були тяжчими
та резистентнішими до стан-
дартної терапії, а показники
ризику їх розвитку по відношен-
ню до пацієнтів зі швидким аце-
тиляторним фенотипом стано-
вили: відносний ризик дорівню-

вав 1,5 [95 % ДI : 1,1–2,1] при
відношенні шансів 2,1 [95 %
ДI : 0,8–5,0].

Перспективи подальших
досліджень. Перспективи по-
дальших досліджень полягають
у пошуку доступних та інформа-
тивних генетичних маркерів
щодо визначення тяжкості пере-
бігу бронхіальної астми в дітей.
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У хворих на жовчнокам’яну
хворобу (ЖКХ), ускладнену не-
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ТЕРМІНАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ХОЛЕДОХА

Запорізька медична академія післядипломної освіти

прохідністю термінального від-
ділу холедоха (ТВХ), частота
холедохолітіазу при первинній
операції досягає 65 %. При по-

вторних операціях на жовчних
шляхах рецидивний холедохо-
літіаз становить 23,4–47,9 %
у структурі причин «постхоле-
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цистектомічного» синдрому [1–
3].

Відомо, що запальний про-
цес у протоковій системі печін-
ки є одним із факторів, що ви-
кликають порушення біохімічно-
го складу печінкової порції жов-
чі, зокрема, підвищення її літо-
генних властивостей. Доведе-
но, що зниження загального
вмісту жовчних кислот (ЗВЖК)
у жовчі при інфікуванні біліар-
ної системи — результат ензи-
матичної деградації жовчних
кислот під впливом мікрофло-
ри і розглядається як механізм
ініціації та росту жовчних ка-
менів [4]. У розвитку ж запаль-
ного процесу у біліарній системі
основне значення приділяєть-
ся порушенню відтоку жовчі, на
фоні якого створюються спри-
ятливі умови для життєдіяль-
ності мікробів [5; 6].

На думку інших авторів [7],
основною причиною розвитку
рецидивного холедохолітіазу є
порушення синтетичної функції
печінки, пов’язане з біосинте-
зом жовчних кислот із холесте-
рину (ХСТ) і зумовлене низьким
холато-холестериновим коефі-
цієнтом (ХХК). Зменшення ХХК
пов’язують зі значним підви-
щенням активності 3-гідрокси-
3-метилглутарил-соа-редукта-
зи. Однак положення про роль
порушення метаболізму ХСТ у
його гіперсекреції піддається
сумніву: у печінці людини з хо-
лестериновими каменями і без
них не виявлено істотних роз-
біжностей активності мікросо-
мальної 3-гідрокси-3-метилглу-
тарил-соа-редуктази, що регу-
лює синтез ХСТ, холестерин-
7,2-гідроксилази, яка каталізує
катаболізм ХСТ у жовчні кисло-
ти, і ацил Соа холестерин-ацил-
трансферази, що регулює ете-
рифікацію ХСТ [8].

Таким чином, порушення
відтоку жовчі та запальний про-
цес, що розвивається у жовч-
них протоках, розглядаються
як пускові механізми каменеут-
ворення, у тому числі рецидив-
ного.

З огляду на те, що порушен-
ня відтоку жовчі та запалення

у біліарній системі є основни-
ми причинами порушення лі-
тогенних властивостей жовчі,
варто припустити, що усунен-
ня зазначених факторів може
супроводжуватися поліпшен-
ням показників біохімічного
складу жовчі та, як наслідок, за-
побігати рецидиву каменеутво-
рення.

Мета роботи — вивчити
вплив способу операції на змі-
ну літогенних властивостей жов-
чі у хворих на ЖКХ, ускладне-
ну непрохідністю ТВХ.

Матеріали та методи
дослідження

Проведено обстеження та
лікування 48 хворих на ЖКХ,
ускладнену непрохідністю ТВХ,
що перебували на стаціонарно-
му лікуванні на базі кафедри
хірургії з курсом гнійно-септич-
ної хірургії Запорізької медичної
академії післядипломної освіти.

Залежно від способу хірур-
гічного лікування хворі розпо-
ділені на дві клінічні групи:

1) першу групу утворили 21
(43,7 %) хворий, яким застосо-
вували відкриті способи опе-
рацій із зовнішнім дренуванням
загальної жовчної протоки;

2) до другої групи увійшли —
27 (56,3 %) хворих, яким вико-
нували ендоскопічні операції.

Причинами непрохідності
ТВХ були: стеноз великого со-
сочка дванадцятипалої кишки
(ВСДК) у поєднанні з холедо-
холітіазом — 20 (41,7 %), сте-
ноз або рестеноз ВСДК, стеноз
холедоходуоденоанастомозу
— 15 (31,2 %), вклинений ка-
мінь ВСДК — 7 (14,6 %), голов-
частий панкреатит — 4 (8,3 %),
холедохолітіаз — 2 (4,2 %).

Біохімічне дослідження жов-
чі включало визначення ЗВЖК,
ХСТ, а також сумарного вмісту
три- (ТГХ) і діоксихоланових
(ДГХ) жовчних кислот у жовчі за
методикою В. П. Мирошничен-
ка і співавторів з обчисленням
ХХК і коефіцієнта гідроксиляції
жовчних кислот (ТГХ/ДГХ) [9;
10].

Вивчали печінкову порцію
жовчі, одержувану на другу та

шосту-сьому добу із зовнішньо-
го дренажу гепатикохоледоха,
встановленого під час відкри-
тої операції, або з назобіліар-
ного дренажу, визначеного ен-
доскопічно.

Результати дослідження
та їх обговорення

Проведено вивчення і по-
рівняльну оцінку біохімічних
показників складу жовчі у хво-
рих обох груп.

Порівняння показників біохі-
мічного складу жовчі на другу
добу після операції не вияви-
ло вірогідних розбіжностей між
групами хворих.

Дослідження динаміки змін
дренажної жовчі у хворих 1-ї
групи показало, що на шосту-
сьому добу відзначалося віро-
гідне збільшення усіх абсолют-
них показників холатоутворен-
ня. Ці показники залишалися
вірогідно нижчими, ніж показни-
ки у здорових осіб, крім вмісту
ТГХ кислот. Коефіцієнт ТГХ/ДГХ
вірогідно знизився, але переви-
щував норму, а ХХК залишав-
ся нижчим норми і вірогідно не
змінився.

У хворих 2-ї групи відзнача-
лося вірогідне збільшення всіх
абсолютних показників холато-
утворення, крім ХСТ, значення
якого не змінилося. На шосту-
сьому добу після операції се-
редні значення усіх показників
не відрізнялися від значень у
здорових осіб, у тому числі й
ХХК, і коефіцієнт ТГХ/ДГХ (таб-
лиця). Зазначена динаміка змін
показників відзначалась у 22
(81,5 %) із 27 хворих.

Отже, на шосту-сьому добу
післяопераційного періоду від-
бувалося повне вірогідне віднов-
лення холатоутворювальної
функції печінки та купірування
запального процесу в біліарній
системі у 81,5 % хворих 2-ї гру-
пи. У 1-й групі хворих відзнача-
лися тенденція до ліквідації літо-
генності жовчі, а також вірогідне
зменшення запальних проявів у
біліарній системі без нормалі-
зації показників.

Слід зазначити, що загальні
зовнішні втрати жовчі до мо-
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менту видалення дренажу у
хворих 1 та 2-ї груп вірогідно
відрізнялися, становлячи у се-
редньому (315,6±58,4) і (37,8±
±13,3) мл відповідно (t=5,1;
P<0,05). При цьому між дослі-
джуваними групами не виявле-
но вірогідних розбіжностей у
термінах і динаміці абсолютних
середніх значень білірубінемії у
післяопераційному періоді.

Настільки значна різниця за-
гальної зовнішньої втрати жовчі
пояснюється тим, що при назо-
біліарному розташуванні дре-
наж через перфораційні отво-
ри сполучається з порожниною
дванадцятипалої кишки, а та-
кож є провідником, повз стінки
якого відтікає жовч.

Відомо, що зовнішня втрата
жовчі призводить до порушен-
ня жовчоутворення і жовчови-
ділення, ентерогепатичної цир-
куляції, посилення продукції
первинних і розладу синтезу
вторинних жовчних кислот у пе-
чінці, що, у підсумку, несприят-
ливо позначається на літоген-
них властивостях жовчі. Зовніш-
нє ж дренування загальної жовч-
ної протоки при відкритій опе-
рації призводить до значно біль-
шої втрати жовчі у післяопера-
ційному періоді, ніж назобіліар-
не дренування при ендоскопіч-
ному втручанні.

На наш погляд, цей недолік
методики досить істотний, а об-
меження зовнішньої втрати жов-
чі є принциповою умовою як-
найшвидшої нормалізації функ-

ції печінки і зниження літоген-
них властивостей жовчі.

Висновки

1. У хворих на жовчнокам’я-
ну хворобу після відновлення
прохідності термінального від-
ділу холедоха і санації загаль-
ної жовчної протоки відзнача-
ються зменшення літогенності
жовчі, холестазу та ліквідація
запалення у жовчовивідних шля-
хах уже у ранньому післяопе-
раційному періоді.

2. Біохімічні показники скла-
ду жовчі швидше нормалізу-
ються у хворих, операції у яких
проводяться із забезпеченням
раннього надходження жовчі у
просвіт кишки, а саме при ен-
доскопічних операціях, у тому
числі з назобіліарним дрену-
ванням загальної жовчної про-
токи.

3. Вірогідне зменшення літо-
генних властивостей жовчі, як-
найшвидша ліквідація запаль-
ного процесу у жовчних прото-
ках після ендоскопічних втру-
чань свідчать про їх функціо-
нальну перевагу порівняно з
відкритими операціями.
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Таблиця
Показники біохімічного складу

печінкової жовчі у післяопераційному періоді

                       Група хворих

Показник               1-ша, n=21                            2-га, n=27

Друга Шоста-сьома Друга Шоста-сьома
доба доба доба доба

ЗВЖК, г/л 2,18±0,31 4,37±0,19* 2,36±0,25 5,82±0,23*, **
ХСТ, г/л 0,460±0,019 0,61±0,06* 0,520±0,016 0,60±0,09
ХХК 4,73±0,50 5,47±0,29 4,52±0,43 7,89±0,38*, **
ТГХ, г/л 1,48±0,19 2,53±0,13* 1,63±0,13 2,59±0,27*
ДГХ, г/л 0,69±0,27 1,47±0,14* 0,76±0,26 3,17±0,15*, **
ТГХ/ДГХ 2,24±0,17 1,68±0,15* 2,14±0,24 0,83±0,28*, **

Примітка. * — розбіжності у групі статистично вірогідні, P<0,05; ** — роз-
біжності між групами статистично вірогідні, P<0,05.




