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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

АР - адаптаційні реакції 

АФК – активні форми кисню 

БАН - бактерицидна активність нейтрофілів 

ВРР – високі рівні реактивності 

ГХ - гострий холецистит 

ІА – індекс адаптації 

КЛБ – катіонні лізосомальні білки  

ЛХЕ – лапороскопічна холецистектомія 

НАРО –  неспецифічні адаптаційні реакції організму 

НРР – низькі рівні реактивності 

НСТ – нітросиній тетразолій 

ФІ - фагоцитарний індекс 

ФЧ - фагоцитарне число  

ЦХК – цитохімічний коефіцієнт 

IL - інтерлейкіни 

s-TNF-R55 - soluble tumour necrosis factor receptor 55 - розчинний рецептор 

фактора некрозу пухлини α першого типу   

TGR-β - transforming growth factor β - трансформуючий фактор росту β  

TNF-α - tumour necrosis factor-alpha - фактор некрозу пухлин α   

Тh1 – Т-лімфоцити-хелпери 1 типу 

Тh2 - Т-лімфоцити-хелпери 2 типу 
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ВСТУП 

 

 Актуальність теми. Адаптаційні реакції, вперше описані Гансом 

Сельє, являють собою складний комплекс імунних, нервово-гуморальних 

змін, викликаних хвороботворними чинниками і спрямованих на підтримку 

гомеостазу організму [175]. У результаті розвитку вчення Г. Сельє про 

неспецифічні адаптаційні реакції організму (НАРО) Л.Х. Гаркаві зі 

співавторами було розроблено їх класифікацію [15], згодом розширену і 

вдосконалену групою українських науковців, очолюваною О.М. Радченко 

[61]. Згідно Г. Сельє і його послідовників перебіг захворювання відбувається 

на тлі усіх типів адаптаційних реакцій, однак частота їх виявлення залежить 

від виду патології [25, 85, 86]. У хворих із несприятливими типами 

адаптаційних реакцій (стрес, переактивація, неповноцінна адаптація) 

захворювання перебігає важче або з розвитком ускладнень [44, 46, 47]. 

Сприятливі типи адаптаційних реакцій (спокійна та підвищена активація) 

свідчать про збалансованість фізіологічних процесів в організмі і є ознакою 

сприятливого прогнозу для хворого [40, 69]. Визначення типу НАРО 

застосовується вітчизняними і зарубіжними фахівцями для прогнозування 

перебігу захворювання зокрема в отоларингології [72], пульмонології [52], а 

також у гастроентерології [184]. 

 Важливою проблемою сучасної гастроентерології є жовчнокам’яна 

хвороба (ЖКХ) - одне з найпоширеніших захворювань шлунково-кишкового 

тракту. За даними багатьох вітчизняних і зарубіжних авторів поширеність 

ЖКХ за останні роки постійно зростає [20, 91, 107, 111, 121]. В Україні у 

2013 р. ЖКХ зареєстрована на рівні 643,7 на 100 тис. дорослого населення 

[78]. Поширеним ускладненням ЖКХ є гострий холецистит (ГХ) [74, 123]. В 

основі перебігу захворювання ГХ лежить локальна і системна запальна 

реакція імунної системи. Загальноприйняті лабораторні та інструментальні 

методи оцінки цієї реакції є недостатньо інформативними для прогнозування 
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перебігу ГХ і оцінки ефективності його лікування. Результати численних 

досліджень довели, що типи НАРО та їх зміни у процесі перебігу 

захворювання відображають неспецифічну резистентність організму та її 

динаміку, і можуть бути використані для оцінки і прогнозування стану 

хворого та ефективності його лікування [26, 55].  

 В реалізації НАРО найважливішу роль відіграє імунна система, при 

цьому розвиток адаптаційної реакції супроводжується змінами 

популяційного складу циркулюючих лейкоцитів, а її тип визначається за 

співвідношенням відносної кількості циркулюючих лімфоцитів і нейтрофілів 

[15]. Однак функціональний стан цих клітин, характерний для різних типів 

НАРО, залишається дотепер не дослідженим. Визначення типу сформованих 

адаптаційних реакцій та асоційованого з ними функціонального стану 

основних ефекторних клітин запального процесу при перебігу ГХ дозволить 

охарактеризувати різні типи НАРО більш повно і надати необхідну 

інформацію для прогнозування перебігу захворювання.  

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

 Дисертаційна робота виконана згідно з планом наукових досліджень 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

і є фрагментом комплексної наукової теми кафедри хірургії та ендоскопії та 

кафедри клінічної лабораторної діагностики «Розробка диференційної 

тактики лікування і профілактики моно- і поліорганної недостатності в 

ургентній абдомінальній хірургії» № держреєстрації 011U002149 шифр теми 

ІН.2100.0002.10, в якій дисертант виконувала фрагмент «Особливості імунної 

реактивності при різних типах адаптаційних реакцій у хворих на гострий 

холецистит». 

 Мета роботи. Встановити особливості стану імунної реактивності в 

залежності від типу сформованих неспецифічних адаптаційних реакцій 

організму у хворих на гострий холецистит в динаміці лікування. 
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 Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 

1. Встановити типи неспецифічних адаптаційних реакції організму у 

хворих на гострий холецистит.  

2. Визначити показники імунної реактивності при реакції орієнтування 

у донорів і хворих на гострий холецистит. 

3. Визначити показники імунної реактивності при реакції спокійної 

активації у донорів і хворих на гострий холецистит.  

4. Дослідити показники імунної реактивності при стрес-реакції у 

донорів і хворих на гострий холецистит. 

5. Вивчити кореляційні взаємозв’язки між показниками імунної 

реактивності при різних типах адаптаційних реакцій у хворих на 

гострий холецистит. 

6. Дослідити вплив лікування на показники імунної реактивності при 

різних типах адаптаційних реакцій. 

 Об’єкт досліджень. Особливості імунної реактивності, притаманні 

різним типам неспецифічних адаптаційних реакцій організму у хворих на 

гострий холецистит. 

 Предмет досліджень. Популяційний склад циркулюючих лейкоцитів, 

функціональний стан нейтрофілів та цитокіновий профіль сироватки крові 

при неспецифічних адаптаційних реакціях орієнтування, спокійної активації 

та стрес-реакції у хворих на гострий холецистит 

 Методи досліджень. Імунологічні, імуноферментні, загальноклінічні 

та статистичні методи досліджень. 

 Наукова новизна одержаних результатів. Виявлено типи 

неспецифічних адаптаційних реакцій організму, що формуються при ГХ, та 

охарактеризовано популяційний склад циркулюючих лейкоцитів, 

функціональний стан циркулюючих нейтрофілів і цитокіновий профіль 

сироватки крові, властиві різним типам адаптаційних реакцій.  

 Вперше показано, що неспецифічна адаптаційна реакція організму 

орієнтування у донорів і хворих на ГХ асоціюється з різним станом імунної 
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реактивності. Реакція орієнтування у хворих відрізняється збільшенням 

абсолютної кількості нейтрофілів порівняно з показником донорів та 

помірною прозапальною метаболічною поляризацією цих клітин: 

посиленням киснезалежного та кисненезалежного метаболізму одночасно з 

пригніченням фагоцитарної активності. Сироваткові рівні прозапальних 

цитокінів у хворих з реакцією орієнтування достовірно перевищують 

аналогічні показники донорів з тим же типом НАРО.  

 Отримані нові дані про порушення кореляційних зв’язків між 

показниками імунної реактивності при формуванні несприятливого типу 

НАРО.  

 Доповнено наукові дані стосовно позитивного впливу хірургічного 

лікування на імунну реактивність у хворих на ГХ з різними типами НАРО 

(зменшення зсуву лейкоцитарної формули вліво, зниження сироваткового 

рівня IL-8). 

 Вперше показано, що сприятливі типи НАРО формуються у відсутності 

метаболічних змін циркулюючих нейтрофілів. Натомість формування стрес-

реакції адаптації супроводжується виразною прозапальною поляризацією цих 

клітин. 

 Практичне значення одержаних результатів. Визначені в роботі 

показники популяційного складу лейкоцитів периферичної крові, 

функціональні показники циркулюючих нейтрофілів та сироваткові рівні 

прозапальних цитокінів, які характеризують стан імунної системи з 

урахуванням типу неспецифічної адаптаційної реакції організму, можуть 

бути рекомендовані як додаткові маркери для персоналізації прогнозування 

перебігу ГХ та ефективності його хірургічного лікування.  

 Результати дисертаційного дослідження впроваджено в практику 

роботи хірургічного відділення №3 Комунальної міської клінічної лікарні 

швидкої медичної допомоги м. Львова (акт впровадження від 25.01.14).  

 Особистий внесок здобувача. Планування напрямків дослідження, 

постановка завдань і обґрунтування науково-практичних висновків 
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проводилися разом з науковим керівником д.мед.н., професором Л.Є. 

Лаповець. Автором самостійно здійснено інформаційно-патентний пошук, 

проведено імунологічні дослідження, сформовано базу даних, проведено 

статистичну обробку отриманих результатів, аналіз, теоретичне їх 

узагальнення, написання та оформлення роботи. Автор щиро вдячний 

завідувачу хірургічного відділення №3 Львівської комунальної міської 

клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (завідувач відділення С.Л. 

Рачкевич) за підтримку у виконання роботи та всім співробітникам 

відділення за збір біологічного матеріалу хворих і надання клінічних даних 

про пацієнтів. 

 Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи були представлені на науково-практичних конференціях: «Здобутки 

клінічної та експериментальної медицини» (17 квітня 2012 р., м.Тернопіль), 

«Матеріали XIV Конґресу світової федерації українських лікарських 

товариств (04-06 жовтня 2012 р., м.Донецьк)», засіданнях Львівського 

відділення Українського Республіканського товариства лікарів-лаборантів 

(2012-2013 р.), «Медична наука та практика: виклики і сьогодення» (25-26 

липня 2014 р,. м.Львів), «Актуальні питання патології за умов дії 

надзвичайних факторів на організм» (30-31 жовтня 2014 р., м.Тернопіль), 

«Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та 

ветеринарної медицини» (5-6 грудня 2014 р., м.Львів). 

 Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 13 наукових 

праць, з них 8 статей у провідних фахових виданнях, затверджених МОН 

України, у тому числі 1 стаття у науковому виданні, що входить до 

наукометричних баз та 5 тез доповідей у збірках українських та міжнародних 

конференцій.  

 Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 158 

сторінках друкованого тексту і складається зі вступу, огляду літератури, 

опису матеріалів і методів дослідження, чотирьох підрозділів досліджень, 

аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків та списку 
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літератури. Список літератури містить 201 джерело, з них кирилицею - 91, 

латиницею - 110. Текст дисертації ілюстровано 22 таблицями та 15 

рисунками.  
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Розділ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Імунна реактивність у комплексі адаптаційних реакцій 

організму 

 

 На сучасному етапі розвитку медицини за даними ряду авторів [14, 15, 

61] клінічний підхід до оцінки здоров’я людини повинен ґрунтуватися на 

уявленнях теорії адаптації З точки зору цієї теорії хвороби розглядаються як 

порушення динамічної рівноваги між організмом та зовнішнім середовищем 

у наслідок пошкоджуючої дії несприятливих факторів довкілля [3, 15, 61, 64]. 

Проблема порушень адаптаційних механізмів в організмі людини, що 

приводять до клінічних проявів різних симптомокомплексів, зберігає свою 

актуальність у теоретичному плані й у прикладних аспектах [2, 37, 41, 45, 

69]. 

 Загальновизнано, що в патогенезі практично будь-якого захворювання, 

важлива роль належить імунній системі [28, 80, 109, 173]. Первинне 

виникнення патологічного процесу пов’язують з активацією її основних 

ланок і розвитком запалення, а рецидивування та прогресування патології - з 

різними розладами в імунній реактивності [31]. Імунна система функціонує у 

тісній взаємодії з нервовою та ендокринною системами, формуючи 

комплексну регуляторну систему [12, 98]. Одна з найважливіших функцій 

нейро-імуно-ендокринної системи - забезпечення узгодженої дії її складових 

ланок у реакціях на стрес [83, 122, 127]. 

 Стан організму, що виникає у відповідь на зміни гомеостазу, викликані 

шкідливими чинниками, вперше описав канадський фізіолог Ганс Сельє у 

1936 році. Реакцію організму, що спостерігається при цьому, він назвав 

стрес-реакцією та охарактеризував її як неспецифічний «загальний 

адаптаційний синдром» [175].  

 Подальше вивчення феноменології стресу показало, що стрес-реакція 

виникає при різноманітних тяжких патологічних станах (сепсис, опіки, тяжка 
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травма, поширені оперативні втручання), а також при ушкодженні головного 

мозку (черепно-мозкова травма, церебральна ішемія) і супроводжується 

змінами гормонального статусу, які не залежать від характеристик 

стресогенного чинника [37, 83, 99, 100, 105]. Це підтвердило уявлення про 

стрес як загальний неспецифічний адаптаційний процес. 

 Із сучасних позицій прийнято вважати, що в основі стрес-реакції 

організму лежить активація комплексу механізмів, що її реалізують (стрес-

реалізуючі системи), та механізмів, які обмежують стрес-реакцію (стрес-

лімітуючі системи) [6, 142, 168, 181]. В цілому, стрес-система - складний 

регуляторний комплекс, який координує гомеостаз за звичайних умов та 

відіграє провідну роль в активації та координації зміни внутрішнього 

середовища організму [171]. Вона складається з центральної та периферичної 

ланок, які включають компоненти нервової, ендокринної та імунної      

систем [126].  

 Імунна система, як система швидкого реагування, функціонально тісно 

пов’язана з формуванням синдрому стресорної відповіді і функцією 

стреслімітуючої системи [55]. Імунна й нервова системи пов’язані 

реципрокною взаємодією [99, 193]. Ключовою cтруктурою у цій взаємодії є 

гіпоталамус. Імуномодуляторний вплив гіпоталамусу реалізується 

гуморально через нейрогіпоталамічні медіатори. Це обумовлено наявністю 

на плазматичній мембрані клітин імунної системи рецепторів для 

нейромедіаторів, нейротрансміттерів, гормонів і регуляторних пептидів [33, 

100]. На імунокомпетентних клітинах також наявні рецептори до 

глюкокортикоїдів та багатьох інших гормонів ендокринної системи, що 

забезпечує імуно-ендокринні взаємодії [12]. Кожен медіатор нервової або 

ендокринної систем може справляти різноспрямовану імуномодуляторну 

дію, яка залежить від дози, і значною мірою від виду активаційного антигену. 

Наприклад, ацетилхолін, дофамін, аргінін-вазопресин, гормон росту, 

тиреотропний гормон, фізіологічні дози кортикостероїдів, ендорфіни, γ-

аміномасляна кислота стимулюють продукцію антитіл [98, 133]. 
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Імуносупресивна дія властива адреналіну і норадреналіну, серотоніну і 

терапевтичним дозам глюкокортикоїдів. Таким чином, імунні реакції 

регулюються гуморальними медіаторами синдрому стресорної відповіді. 

Імунна система у свою чергу впливає на виразність синдрому стресорної 

відповіді, модулюючи його активність. Механізми цього впливу стали більш 

зрозумілими після відкриття великої родини цитокінів, рецептори яких 

експерсуються як клітинами нервової, так і клітинами ендокринної систем 

[81, 90]. Крім того, окремі цитокіни здатні долати гемато-енцефалічний 

бар’єр. Саме інтерлейкіни активують нейросекрецію в підкоркових ядрах і 

функціональну вісь гіпоталамус-гіпофіз-наднирники, включаючи секрецію 

гіпоталамічних нейромедіаторів [12]. Зростання в плазмі крові концентрації 

окремих інтерлейкінів з одного боку є маркером розвитку синдрому 

стресорної відповіді, з іншого – за механізмом зворотнього зв’язку справляє 

інгібуючу дію на центральну ланку цієї відповіді [124].  

 Адаптаційна реакція імунної системи у комплексі з іншими 

регуляторними системами, у відповідь на стресорний чинник, залежить від 

сили і тривалості його впливу [36, 55, 175]. 

 Стрес є не єдиною адаптаційною реакцією. Продовженням учення 

Г.Сельє стало встановлення факту того, що стрес - це лише одна з реакцій, 

котрі складають загальну періодичну систему неспецифічих адаптаційних 

реакцій організму (НАРО) [14, 15]. Поняття НАРО вперше було введене 

Гаркаві Л.Х. зі співавторами (1968-1998), які цим терміном позначили 

адаптаційні реакції організму, що виникають у відповідь на дію подразників 

надмалої, малої і середньої інтенсивності (окрім надпотужних стресових 

реакцій, описаних Г.Сельє) [14, 15]. Згодом учення про існування загальної 

періодичної системи НАРО знайшло розвиток у роботах українських 

науковців, очолюваних Радченко О.М. (2004) [61]. У процесі вивчення 

пристосувальної відповіді організму на дію подразників різної сили були 

описані наступні типи НАРО: 
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 1. Реакція тренування (орієнтування) – неспецифічна антистресова 

реакція на дію подразника порогової сили. Вміст лімфоцитів, продукція 

гормонів щитоподібної залози, статевих залоз, гіпофізу перебувають у 

нижній половині меж норми. Результатом такої реакції є помірна 

протизапальна дія без ознак імунодепресії, збереження гомеостазу біля 

нижньої межі норми. 

 2. Реакція активації виникає при дії подразників середнього ступеня 

інтенсивності. Розрізняють два рівні реакції активації, які відрізняються 

лише за кількісними показниками: реакція спокійної активації (відсотковий 

вміст лімфоцитів у периферичній крові становить 29-33%, продукція 

гормонів щитоподібної та статевих залоз, гіпофізу перебуває у верхній 

половині меж норми) та реакція підвищеної активації (вміст лімфоцитів сягає 

34-45%, продукція перелічених гормонів перебуває у верхній третині зони 

норми або навіть дещо перевищує її). Реакція підвищеної активації має більш 

виразний протизапальний потенціал, що забезпечує адекватне підвищення 

захисних сил організму, яке відповідає оптимальному рівню захисної 

відповіді. 

 3. Реакція переактивації виникає при дії сильних подразників. Якщо 

реакція організму не відповідає силі пошкоджуючого фактора, то вона 

характеризується гіперлімфоцитозом (понад 45%). 

 4. Стрес, що по суті є зривом адаптаційних процесів, супроводжується 

лімфопенією (менше 20%). 

 Таким чином, в організмі існує ціла система неспецифічних 

адаптаційних реакцій, кожна з яких має властивий лише їй комплекс змін на 

всіх ієрархічних рівнях і свій вплив на неспецифічну резистентність 

організму, являючись неспецифічною основою стану здоров’я, передхвороби 

та хвороби.  

 Тип НАРО визначається перш за все за значенням лімфоцитарного 

індексу (співвідношення відносної кількості циркулюючих лімфоцитів і 

нейтрофілів) [15]. Однак, функціональний стан цих клітин, характерний для 
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різних типів НАРО, залишається дотепер недослідженим, що, на нашу думку, 

робить характеристику різних типів адаптаційних реакцій неповною. 

 За Гаркаві Л.Х. [15], адаптаційні реакції організму поділяються на 

загальні і місцеві. Загальні – це реакції всього організму як багаторівневої 

складної системи в цілому. Місцеві – це реакції підсистем організму, органів, 

клітин. На відміну від рівня цілого організму рівень його підсистем менш 

складний і вирізняється меншою чутливістю [45]. У зв’язку з цим, за умов 

розвитку місцевої адаптаційної реакції неминучим є послідовний розвиток 

системної реакції [3, 14, 76].  

 При зміні інтенсивності стресогенного стимулу змінюється тип НАРО. 

Сукупність п’яти відомих адаптаційних реакцій складає один рівень 

реактивності [15, 45]. Якщо тип реакції визначається лімфоцитарним 

індексом або відсотковим вмістом лімфоцитів, то інші елементи 

лейкоцитарної формули визначають рівень реактивності (реакція високого 

рівня реактивності, низького чи середнього). У міру зниження рівня 

реактивності відсотковий вміст клітинних елементів крові (еозинофілів, 

паличкоядерних нейтрофілів, моноцитів, базофілів) все більше відхиляється 

від норми.  

 Основні положення теорії НАРО трактуються і широко 

використовуються у практичній медицині [61]. Наприклад, Агаджанян Н.А. 

(2006), відмітивши важливість даної теорії, детально обгрунтовує та 

експериментально розробляє критерії адаптації [1, 2]. Важливу роль 

відведено проблемі оцінки функціональних резервів організму як показника 

рівня здоров’я, що відіграє центральну роль як у процесах пристосування до 

змінних умов оточуючого середовища, так і при відновленні після 

перенесених захворювань [26, 44, 46, 47, 65, 86]. Очевидно, що проблема 

оцінки функціональних резервів повинна базуватися на фундаментальних 

положеннях теорії адаптації, оскільки мова йде про механізми 

пристосувальної діяльності організму, про перебудову систем управління 

фізіологічними функціями, про процеси активації і мобілізації різноманітних 
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складових регуляції. Тісний зв’язок між уявленнями про функціональні 

резерви і теорією адаптації виявляється при обстеженні практично здорових 

людей [30, 64, 84]. 

 У своїх роботах. Радченко О.М. (2004) доводить важливість визначення 

стану здоров’я з урахуванням типу адаптаційної реакції [64]. Увесь спектр 

стану здоров’я людини згідно цих робіт можна поділити на три групи: 1) 

фізіологічна норма – безпечний рівень здоров’я, якому властиві реакції 

еустресу високого рівня реактивності; 2) донозологічні стани, яким 

притаманні реакції еустресу низького рівня реактивності та реакції 

орієнтування; 3) преморбідні стани, для яких типовим є зрив механізмів 

адаптації і розвиток адаптаційних реакцій дистресу [61]. Радченко О.М. 

описує характеристики діяльності нервової [68], ендокринної [63], імунної 

систем [67] за умов розвитку різних типів НАРО. Однак, останні є 

нечисленні, несистематизовані і носять суперечливий характер. Теоретично 

обгрунтовано та практично підтверджено доцільність використання 

визначення типу адаптаційної реакції для оцінки стану реактивності хворого 

та ефективності терапії [61]. 

 В літературі описані приклади використання визначення типу НАРО 

для прогнозування перебігу захворювання у пацієнтів з патологією серця 

[85], нирок [62] та печінки [70]. Зокрема, у 87 % хворих на хронічні гепатити 

та цирози печінки з дистрес реакціями спостерігаються середній та важкий 

ступінь печінкової недостатності; у 71 % хворих зі стенокардією та дистрес-

реакціями розвиваєтсья виразна недостатність кровообігу (IIA-IIБ); у 68 % 

хворих на хронічний обструктивний бронхіт з дистрес-реакцією 

спостерігаються порушення функцій зовнішнього дихання [66].  
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1.2. Природна резистентність – інтегральний показник адаптаційних 

реакцій організму 

 

 У даний час імунна система розглядається як регуляторна система, що 

забезпечує індивідуальність і цілісність організму. Основною функцією 

імунної системи є контроль генетичного гомеостазу [28, 33, 71, 133]. 

Розпізнавальні та ефекторні механізми імунної системи забезпечують 

стійкість організму до впливу мікроорганізмів (бактерій, вірусів, 

мікроскопічних грибів, найпростіших), несприйнятливість до інфекційних 

захворювань [152]. Крім того, у функції імунної системи входить контроль 

генетичних змін власних клітин, які відбуваються в процесі старіння, 

мутагенезу, вірусної інфекції тощо [109, 126]. Регуляторні механізми імунної 

системи забезпечують структурну та функціональну повноцінність 

внутрішнього середовища організму - гомеостаз, підтримують толерантність 

до власних структур, контролюють репаративні та формотворчі процеси у 

тканинах і органах [128].  

 Існує дві форми реалізації функцій імунної системи: вроджений 

імунітет (неспецифічна резистентність) і специфічний  (адаптивний імунітет) 

[33]. Реакції адаптивного імунітету характеризуються моноспецифічністю – 

спрямованістю на елімінацію одного конкретного антигену. Основними 

ефекторними клітинами адаптивного імунітету є Т - і В-лімфоцити. Ефектори 

адаптивного імунітету є головними учасниками вторинної імунної відповіді, 

оскільки саме вони формують імунну пам’ять. Переважна більшість засобів 

адаптивного імунітету мають індуктивну природу, тобто з’являються за умов 

наявності індукуючого чинника. До конститутивних засобів адаптивного 

імунітету можна фактично віднести лише преімунні антитіла [33, 71, 133]. 

Вроджений або природний імунітет включає систему захисних факторів 

організму, властивих даному виду. Філогенетично система вродженого 

імунітету є найбільш давньою формою захисту організму, одними з основних 
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ефекторних механізмів якої є запалення і фагоцитоз [128, 152]. Природна 

резистентність забезпечує швидку елімінацію патогенів і попереджує 

розвиток інфекції на етапах, коли механізми адаптивного імунітету ще не 

активовані. Така рання імунна відповідь не потребує клональної селекції 

лімфоцитів і, як наслідок, не має необхіднсті у латентному періоді, як це 

відбувається при проліферації лімфоцитів і диференціюванні на ефекторні 

клітини [133].  

 Вроджений імунітет є першою лінією захисту і включає в себе 

механічні бар’єри, гуморальні чинники (система комплементу, 

антибактеріальні пептиди, кислота шлункового соку тощо), клітинні чинники 

(основні: нейтрофіли, макрофаги, дендритні клітини, природні кілерні 

клітини, еозинофіли, базофіли, мастоцити і додаткові: епітеліоцити, 

ендотеліоцити, адипоцити) [16, 138, 143]. За станом дієздатності засоби 

вродженого імунітету є конститутивні (α-дефензини, лізоцим, резидентні 

макрофаги тканин тощо) та індуктивними (активовані компоненти 

комплементу, рекрутовані фагоцити і природні кілерні клітини тощо) [148, 

165, 166]. Як індуктивні, так і конститутивні засоби вродженого імунітету 

залучені у розвиток запалення [23, 31, 148, 158]. 

 Одними з найважливіших ефекторних клітин вродженого імунітету є 

фагоцити. Циркулюючі фагоцити (нейтрофіли, моноцити) першими 

включаються у розвиток запальної реакції [93, 97, 147].  

 Макрофаги належать до категорії мононуклеарних фагоцитів. 

Відмітною рисою макрофагів є їх фенотипово-функціональна гетерогенність, 

обумовлена як тканинним мікрооточенням, так і природою активаційних 

стимулів [180]. Ключові фенотипові маркери присутні на поверхні 

резидентних макрофагів у різних тканинах, однак в залежності від 

функціональної спеціалізації тканини, рівень їх експресії відрізняється. CD14 

у великій кількості представлений на мембрані циркулюючих макрофагів і 

практично відсутній на альвеолярних макрофагах, FcγRs широко 

представлені на перитонеальних макрофагах і супресовані на резидентних 
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клітинах матки і дeцидуальної оболонки [115]. Незалежно від конститутивної 

чи індукованої міграції, вплив на макрофаги спричиняють ліганди, з якими 

вони зв’язуються (змінені клітини хазяїна, модифіковані молекули, екзогенні 

агенти, тощо.). Відповідно до Th1/Th2 дихотомії імунної відповіді існує 

щонайменше два типи спрямованості активації макрофагів: класична (М1) і 

альтернативна (М2) [95]. Взаємодія макрофагів з агентами запалення 

(патогенасоційовані мікробні структури або прозапальні цитокіни 

(наприклад, IFN-γ)) призводить до прозапальної (класичної) активації цих 

клітин, яка супроводжується продукцією ними прозапальних цитокінів, 

реактивних форм кисню, окису азоту та ін. У сукупності така активація 

макрофагів призводить до розвитку запального процесу та індукування 

імунної відповіді Th1-типу [118]. Надмірна прозапальна активація 

макрофагів може виступати патогенетичним фактором ряду захворювань 

людини таких, як подагра, ішемічна хвороба та ін. Альтернативна активація 

макрофагів зумовлює до розвитку імунної відповіді Th2 типу. Такі 

макрофаги практично втрачають цитотоксичну активність. Альтернативно 

активовані макрофаги поділяються на три підгрупи в залежності від 

поляризуючих стимулів: М2а, стимульовані IL-4 у сукупності з IL-13, M2b, 

активовані імунними комплексами в присутності IL-1β або бактеріального 

ліпополісахариду і M2c, активовані IL-10, TGF-β або глюкокортикоїдами [95, 

118, 149]. Активація макрофагів у такий спосіб задіяна у формотворчих 

процесах в організмі: загоєння ран, реконструкція ендометрію в процесі 

менструального циклу та ін. Альтернативна активація макрофагів 

перетворює їх на толерогенні антигенпрезентувальні клітини з 

регуляторними властивостями. Продукція такими клітинами ростових 

факторів і цитокінів активує клітинну проліферацію і ангіогенез. 

Альтернативна активація макрофагів сприяє прогресії ряду захворювань 

людини, серед яких атеросклероз і рак [167, 195]. Макрофаги є резидентними 

клітинами усіх без виключення тканин організму. Завдяки функціональній 

пластичності і основній фізіологічній функції здійснються контроль 
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тканинного гомеостазу, який проявляється у видаленні загиблих клітин 

тканин. Завдяки убіквітарній локалізації в імунній відповіді макрофаги 

виконують функції клітин-вартових і активуютсья до прозапальної 

метаболічної діяльносі за умов наявності генетично чужорідної антигенної 

інформації [60, 95]. 

 Послідовність рекрутування циркулюючих фагоцитів в місці запалення 

наступна: початкова екстравазація нейтрофілів з подальшою міграцією 

моноцитів [138, 143]. На відміну від моноцитів, які також відносяться до 

мононуклеарних фагоцитів, нейтрофіли – поліморфноядерні фагоцити, які 

відсутні у всіх тканинах і є найбільш представленою у периферичній крові 

популяцією лейкоцитів [190]. Адгезія і еміграція нейтрофілів залежать від 

наявності CD62L, CD62P, β2-інтегринів, молекул міжклітинної адгезії 

1(ICAM-1), ICAM-2, а також від хемотаксичних агентів, таких, як C5a, 

лейкотрїєну В4, фактору активації тромбоцитів або інтерлейкіну-8 (ІL-8) [24, 

145]. Міграція і рекрутинг моноцитів, як правило, регулюються CD62E, β1-

інтегринами, судинними молекулами клітинної адгезії 1 (VCAM-1) і 

моноцитарним хемоатрактантним білком 1 (MCP-1), синтез якого є виключно 

індуктивним [147].  

 Між рекрутингом нейтрофілів і моноцитів у зону запалення існує 

причино-наслідковий зв’язок [178]. Виявлено, що лізат поліморфноядерних 

нейтрофілів у пацієнтів, які страждають від дефіциту гранул цих клітин, не 

спричиняє хемотаксис моноцитів [165]. У складі гранул поліморфноядерних 

нейтрофілів цих пацієнтів відсутні α-дефензини і кателіцидин-18 - катіонний 

протимікробний білок (LL-37/hCAP18). У пацієнтів, що страждають від 

синдрому Чедіака-Хігаші, не тільки знижується дегрануляція 

поліморфноядерних нейтрофілів, а й відмічено порушення хемотаксису 

моноцитів [154]. Нейтропенія пацієнтів із сепсисом асоційована зі 

зменшеною кількістю моноцитів у складі бронхоальвеолярного лаважу. 

Через очевидну взаємозалежність між діяльністю моноцитів/макрофагів та 

дегрануляцією поліморфноядерних нейтрофілів припускають, що біологічно 
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активні секреторні медіатори нейтрофілів мають здатність модулювати 

антимікробні механізми моноцитів і макрофагів [156]. Біологічно активні 

речовини у складі гранул нейтрофілів викликатють активну реакцію у 

моноцитів і макрофагів (посилюють фагоцитоз бактерій і сприяють 

підвищенню внутрішньоклітинного утворення активних форм кисню) [141, 

155]. 

 Нейтрофільна інфільтрація є загальною патологічною особливістю 

гострих запальних захворювань [54]. Основною функцією нейтрофілів є 

фагоцитоз і знищення мікроорганізмів. Після утворення в кістковому мозку з 

мієлоїдних попередників нейтрофіли циркулюють в кровотоці. Рекрутинг 

нейтрофілів у зону запалення викликає їх дегрануляцію і вивільнення у 

позаклітинний простір реактивних форм кисню, антимікробних пептидів та 

інших медіаторів запалення [164]. Азурофільні або первинні гранули 

нейтрофілів містять серинові протеази, еластази, катепсин G і протеїнази 3 

(PR3) у високих концентраціях (близько 1 пг ферменту на клітину) [198]. 

Вивільнення азурофільних гранул – процес індуктивний. Ферментативний 

лізис патогенів триває також у складі фаголізосом. Однак, зважаючи на кисле 

середовище всередині фаголізосоми і беручи до уваги той факт, що 

перелічені вище ферменти мають оптимальну активність при значеннях рН 

близьких до нейтральних, ефективність такого лізису низька. Останнім часом 

описано новий ефекторний механізм нейтрофілів – нетоз. Це процес загибелі 

активованого нейтрофілу, який супроводжується вивільненням у 

позаклітинний простір волокон, до складу яких входить вміст гранул і 

хроматин [82]. Серинові протеази еластази також присутні у складі цих 

волокон і відіграють важливу роль у позаклітинному ферментативному 

знищенні бактерій [82, 156]. 

 Одним з важливих білків, який швидко мобілізується при еміграції 

поліморфноядерних лейкоцитів є азуроцідин (гепарин-зв'язувальний 

катіонний антимікробний білок з молекулярною масою 37кДа), який є 

важливим ендогенним сигналом тривоги (аларміном) для імунної системи. 
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Спочатку ця неактивна серинова протеаза була ідентифікована завдяки її 

антибактеріальним властивостям. Однак, незабаром з’ясувалося, що 

азуроцідин може діяти як сигнал тривоги для імунної системи і, таким чином, 

служити важливим посередником у процесі ініціації імунної відповіді. 

Азуроцідин, вивільнений з секреторних везикул або первинних гранул, діє як 

хемоаттрактант і активатор моноцитів і макрофагів. Наслідком його дії є 

підвищення вивільнення цитокінів і посилення фагоцитозу бактерій, що 

дозволяє провести більш ефективно їх елімінацію. Крім того, азуроцідин 

активує ендотеліальні клітини, наслідком чого є підвищення проникності 

судин, яке сприяє екстравазації циркулюючих ефекторних клітин запалення і 

динамічному розвитку запалення [179]. 

 Антимікробні пептиди нейтрофілів людини відіграють важливу роль у 

вродженому захисті проти широкого спектра прокаріотичних 

мікроорганізмів. Основним фактором активації міграції нейтрофілів є 

інтерлейкін-8 (IL-8), продукований широким спектром каріоцитів: 

макрофагами, ендотеліоцитами, які здатні накопичувати його у цитоплазмі у 

вигляді гранул тощо [129, 157]. Рекрутовані у зону проникнення генетично 

чужорідного агенту нейтрофіли розпізнають його детермінанти при допомозі 

патерн-розпізнавальних рецепторів, насамперед тол-подібних рецепторів 

(Toll-like receptors, TLR). Наступним етапом після розпізнавання патогену є 

ініціація його фагоцитозу, здійснюваного за принципом дії замка-блискавки 

(від англ. zipper, тобто послідовного розпізнавання патогенів псевдоподіями 

фагоцитів). Відбувається поглинання мікробів шляхом інвагінації 

плазматичної мембрани клітин і утворення фагоцитарної вакуолі [33]. При 

цьому паралельно активуються дві функції фагоцитів: викид вмісту гранул у 

фагосому і "кисневий вибух" [17, 75]. 

 Кількість нейтрофілів у вогнищі запалення пропорційна тяжкості 

тканинної альтерації. Однак, виконуючи захисну роль, нейтрофіл здатний 

завдати і шкоди, викликаючи пошкодження тієї тканини, яку він інфільтрує 

[54]. Тут, як і в багатьох інших біологічних ситуаціях, є факт відносної 
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доцільністі компенсаторних механізмів. Надмірне утворення активних форм 

кисню може призвести до дестабілізації мембран самих фагоцитуючих 

клітин, оксидантного пошкодження ендотелію і навколишніх тканин [35, 97, 

113].  

 Киснезалежний механізм не є системою життєзабезпечення 

нейтрофільного лейкоцита, який відмінно переносить гіпоксію і нормально 

виконує ряд функцій в умовах анаеробіозу [33]. За допомогою 

респіраторного вибуху нейтрофіл вирішує ефекторні завдання, спрямовані на 

знищення мікроорганізмів. Стимуляція нейтрофільного лейкоцита 

радикально змінює його метаболічний профіль. До найбільш яскравих 

метаболічних змін належить різке збільшення витрати глюкози в реакціях 

гексозомонофосфатного шунта (ГМФШ). Якщо нейтрофільним лейкоцитом у 

стані спокою утилізується лише 1-2% глюкози, то стимульований 

нейтрофільний лейкоцит здатний окиснити до 30% глюкози. Одночасно 

зростають споживання кисню і утворення оксидантів з потужним 

енергетичним потенціалом [93]. 

 На думку багатьох авторів [139, 150], головним ферментом 

респіраторного вибуху є НАДФН-оксидаза. Фермент знаходиться у 

фаголізосомах в активованому стані і перетворює О2 в О2-. Генерація 

супероксидного радикала О2- при активації НАДФН-оксидази фагоцитів 

відіграє важливу роль у реалізації мікробоцидності, цитотоксичної і 

імунорегуляторної дій нейтрофільного лейкоцита. Так, супероксидний аніон 

бере участь у виробленні хемотаксичних пептидів, індукує синтез 

інтерлейкінів, підсилює мітогенстимульовану проліферацію лімфоцитів [93] і 

сам є мітогеном. Взаємодія О2- з ендотеліоцитами призводить до 

пригнічення синтезу в них РНК і білка, інгібуванні ендотеліального фактора 

розслаблення судин і, таким чином, до збільшення адгезії до них 

циркулюючих гранулоцитів [97]. При цьому кисень (О2), що виникає в ході 

"респіраторного вибуху" фагоцитуючих мікроорганізми гранулоцитів, 

необхідний іншим клітинам для швидкої перебудови мембрани. У свою 



25 

 

чергу, супероксидний аніон-радикал (О2-) викликає окисне ураження 

мембранних структур клітин і одночасно проявляє бактерицидну дію, бере 

участь у біосинтезі простагландинів, лейкотрієнів, тромбоксанів [33, 139]. 

Роль О2- у реалізації фагоцитами токсичної дії щодо клітин і мікроорганізмів 

не викликає сумніву, але деякі дослідники вважають, що супероксид-аніон не 

володіє безпосередньою мікробоцидною активністю, а при запаленні 

служить пусковою ланкою каскаду реакцій, що приводять до утворення 

інших активних форм кисню (наприклад, перекису водню, що є субстратом 

мієлопероксидази). Нейтрофільні лейкоцити містять велику кількість 

мієлопероксидази - сильного антибактеріального агента. Мієлопероксидаза 

як гем, який містить білок, має зеленуватий колір, що визначає зеленуватий 

відтінок самих нейтрофілів, колір гною і деяких інших виділень, багатих 

нейтрофілами. Таким чином, феномен "кисневого вибуху", властивий 

нейтрофільним лейкоцитам, є одним з важливих факторів протидії 

бактеріальним патогенам. При надмірній продукції активних форм кисню 

пошкоджуються також тканини, інфільтровані нейтрофілами, насамперед 

через активацію процесів перикисного окиснення ліпідів. 

 Таким чином, нейтрофіли володіють багатим потенціалом 

низькомолекулярних біологічно активних речовин, які вони виділяють у 

позаклітинний простір [93, 190]. Визначне місце займають і молекулярні 

міжклітинні медіатори, що виділяються нейтрофілами, – активні форми азоту 

і кисню. Ці міжклітинні посередники фагоцитів здатні контролювати 

розвиток запалення як на ранній, так і на пізній стадії імунної відповіді і 

служать зв’язуючою ланкою між вродженим і адаптивним імунітетом [97, 

156, 186]. 
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1.3. Цитокіни в імунопатогенезі, діагностиці та лікуванні гострого 

холециститу 

 

 Жовчнокам’яна хвороба та запальні захворювання жовчних шляхів 

становлять серйозну медико-соціальну проблему в багатьох країнах світу [91, 

107, 111, 121]. За наявності жовчних каменів часто спостерігається гостре 

запалення жовчного міхура - гострий холецистит [78]. Гострий холецистит є 

третьою з основних причин екстреної госпіталізації, і з віком його частота 

збільшується [74]. Гостре запалення стінки жовчного міхура зазвичай 

супроводжується обструкцією його шийки або міхурової протоки 

конкрементом. Внаслідок стазу жовчі й жовчної гіпертензії знижується 

бар’єрна функція епітелію слизової оболонки жовчного міхура, що сприяє 

проникненню мікроорганізмів висхідним (з дванадцятипалої кишки), 

лімфогенним чи гематогенним (з печінки, жовчних шляхів, суміжних органів 

у разі їх запалення) шляхами, а також спричинює вивільнення медіаторів 

запалення епітеліоцитами. Епітеліоцити жовчного міхура – активні учасники 

вродженого імунітету. Вони експресують увесь спектр TLRs і здатні 

розпізнавати як патоген-асоційовані молекулярні патерни (ПАМП), так і 

ендогенні аларміни. Характер експресії і функціонування TLRs у жовчному 

міхурі подібний до такого у кишечнику. Тобто існують еволюційно 

сформовані механізми активації толерантності до основного ліганда TLR4 – 

ліпополісахариду. Однак, інші ПАМП розпізнаються TLRs з наступною 

активацією запальної реакції [125]. Активними учасниками імунітету 

жовчного міхура є також імуноцити у складі його стінки. Серед 

інтраепітеліальних лейкоцитів жовчного міхура присутні як CD3+ 

лімфоцити, так і CD68+ макрофаги у співвідношенні 1:3. Розвиток запалення 

супроводжується збільшенням кількості CD3+ лімфоцитів у стінці жовчного 

міхура у 6 разів і збільшенням кількості CD68+ макрофагів вчетверо. Крім 

того, запалення викликає появу у стінці жовчного міхура значної кількості 
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нейтрофілів. Збільшення кількості макрофагів і поява нейтрофілів 

асоціюється також зі значною кількістю у позаклітинному просторі епітелію 

жовчного міхура білків S100A8 і S100A9 [115, 192]. Білки S100A8 і S100A9 – 

важливі ендогенні аларміни, здатні зв’язуватися з широким спектром 

рецепторів на клітинах імунної системи (RAGE, TLR4, рецептори очищення 

або скавенджер рецептори, а також рецептори деяких факторів росту та 

цитокінів) і спричиняти їх прозапальну активацію [119].  

 Тривале розтягнення жовчного міхура може призвести до порушення 

кровопостачання його стінки та розвитку гангрени і/або її перфорації. У 

збільшеному жовчному міхурі жовч протягом 12–24 год. залишається 

стерильною, а в подальшому інфікується, у ній з'являються домішки слизу, 

фібрину. Такі зміни притаманні катаральному холециститу. Через 72 год. при 

гострому обтураційному холециститі інфікування жовчі відзначають у 80–

90% хворих [22]. Мікроорганізми, які знаходять у жовчних шляхах, є 

типовими для нормальної флори кишечника. У жовчі серед аеробних 

мікроорганізмів найчастіше виділяють грам-позитивні (Enterococus specіes, 

Vіrіdans streptococcі), грам-негативні (Escherіchіa colі, Klebsіella pneumonіa, 

Proteus mіrabіlіs, Pseudomonas aerugіnosa), а серед анаеробних - грам-

позитивні Peptostreptococccus specіes, Clostrіdіum perfіngens та грам-негативні 

Bacteroіdes fragіlіs, Fusobacterіum specіes. Встановлено, що доволі часто в 

пробах жовчі виділяють монокультуру мікроорганізмів. Домінують серед 

мікроорганізмів, що потрапили у жовчний міхур внаслідок транслокації, 

ентеробактерії (до 45%), зокрема, у 35–40% проб жовчі висівається культура 

E. colі [9]. 

 При подальшому прогресуванні патологічного процесу виникають 

запально-деструктивні зміни в стінці жовчного міхура, посилюється набряк, 

значно збільшується інфільтрація стінки лейкоцитами, зростає кількість 

мікроорганізмів [22]. Безсумнівне значення у проникненні мікроорганізмів 

через слизову оболонку жовчного міхура мають його механічні пошкодження 

конкрементами. Це супроводжується виділенням фосфоліпази А2, яка 



28 

 

трансформує лецитин жовчі в лізолецитин, який разом з іншими запальними 

ейкозаноїдами та жовчними солями пошкоджує слизову оболонку жовчного 

міхура, порушує проникність мембран клітин, що викликає зміну колоїдного 

стану жовчі. Висловлюється припущення щодо здатності лізолецитину 

виступати в ролі ендогенного аларміну і спричиняти запальну активацію 

епітеліоцитів й імуноцитів стінки жовчного міхура [137]. Такий асептичний 

запальний процес у жовчному міхурі супроводжуєтсья виникненням 

значного набряку усіх шарів, паралітичним розширенням кровоносних судин, 

виникненням дифузних крововиливів, інфільтрації стінки ефекторами 

запалення та мікроорганізмами [168].  

 Крім того, як правило, гострий холецистит перебігає на фоні вже 

існуючих різноманітних порушень у печінці - від дистрофічних змін у 

гепатоцитах до цирозу [58]. 

 Таким чином, холестаз і супровідне запалення (як асептичне, 

ініційоване ендогенними алармінами, так і інфекційне, викликане 

бактеріальною транслокацією і циркуляцією в крові бактеріальних продуктів 

метаболізму і субклітинних компонентів) є центральними компонентами 

патофізіології ГХ. Циркуюючі бактеріальні ліпополісахариди елімінуються 

переважно печінкою, де резидентні мононуклеарні клітини (клітини 

Купфера) відповідають на їх присутність підвищеною продукцією 

прозапальних медіаторів, у тому числі цитокінів. У свою чергу локально 

продуковані цитокіни активують мембранні рецептори гепатоцитів і 

холангіоцитів, що сприяє посиленню запальної реакції і її системному 

поширенню [38]. Серед прозапальних ліпополісахарид-індукованих 

цитокінів, що беруть участь в даному процесі, найважливішими 

інтерлейкінами є фактор некрозу пухлин альфа (TNF-α) [151], інтерлейкін – 1 

бета (IL-1β) та інтерлейкін -6 (IL-6). Запальну реакцію печінки у відповідь на 

ліпополісахариди формують не лише клітини Купфера, але й інші клітини. 

Показано, що гепатоцити можуть продукувати цитокіни і білки гострої фази 
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запалення. Холангіоцити виробляють цитокін IL-8 і хемокін МСР-1, а при дії 

ліпополісахаридів зростає секреція IL-12 і TNF-α [38].  

 Слід зазначити, що на сьогоднішній день запалення, яке донедавна 

розглядалося як патологічний процес, який виникає у разі ушкодження 

тканин [31], сьогодні оцінюється як прояв плейотропної адаптаційної   

реакції [43].  

 Визначальну роль у перебігу будь-якого запального процесу відіграють 

цитокіни [90]. Сьогодні відомо більш ніж 100 цитокінів, які розглядаються як 

гормони з широким спектром впливу на процеси, що протікають в організмі: 

ембріогенез, регенерація, формування специфічного і неспецифічного 

імунітету, гемопоез, запалення, розвиток нервової системи, функціонування 

судин тощо [81]. Від класичних гормонів вони відрізняються тим, що їх 

функція реалізується переважно локально, в місцях, де вони продукуються  

внаслідок їх короткого періоду напіврозпаду. Біологічні ефекти цитокінів 

характеризуються великим різноманіттям [90].  

 Цитокіни складають власну мережу взаємодій, у якій кожен цитокін 

функціонально пов'язаний з іншими елементами. Завдяки цьому 

здійснюється оптимальний розвиток імунної відповіді в межах такзваної 

цитокінової мережі [81]. Цитокінова мережа - це система, що діє як 

гармонійний комплекс, здатна до саморегуляції, в якій постійно відбувається 

кооперація. Вплив на будь-яку ланку цитокінової мережі неминуче 

відбивається на функції інших її компонентів. Від збалансованості 

цитокінової регуляції залежить стан імунної системи організму. Синергізм 

або антагонізм у процесі взаємодії цитокінів залежно від ситуації може 

приводити до клітинного або гуморального типу імунної відповіді. При 

посиленні клітинного імунітету гуморальна ланка прямує до нормалізації, 

завдяки чому досягається функціональний баланс між ланками імунної 

системи [28, 80].  

 За основними механізмами дії цитокіни можна поділити на ростові 

фактори, які контролюють утворення клітин імунної системи; прозапальні 
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цитокіни, які забезпечують мобілізацію і активацію клітин-учасників 

запалення; протизапальні цитокіни з альтернативним характером дії, які 

обмежують розвиток запалення; цитокіни, які регулюють клітинну і 

гуморальну імунну відповідь; цитокіни, які володіють власними 

ефекторними функціями (противірусною, цитотоксичною дією) [90]. Однак, 

цим перерахунком не вичерпується все різноманіття ефектів цитокінів, які 

контролюють процеси ангіогенезу, регенерації, метаболічні процеси тощо. 

До прозапальних цитокінів належать IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, IL-18, TNF,     

IFN-, MIF та ін. Альтернативну групу протизапальних цитокінів 

представляють IL-4, IL-10, IL-13, IFN-, TGF та ін. До регуляторних 

цитокінів належать IL-1, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-9, IL-10, IL-12, IL-13, 

IL-14, IL-15, IFN-, TGF та ін. Багато цитокінів приймають участь в регуляції 

мієлоцитопоезу та лімфопоезу: G-CSF, М-CSF, GM-CSF, IL-3, IL-5, IL-6, IL-

7, IL-9, TGF та ін. [33, 81, 98, 133]. 

 Синтезуючись у вогнищі запалення, цитокіни впливають практично на 

всі клітини, які беруть участь у його розвитку, включаючи гранулоцити, 

макрофаги, фібробласти, клітини ендотелію, епітелію, Т - та В лімфоцити 

[33, 90]. Отже, цитокіни насамперед регулюють розвиток місцевих захисних 

реакцій у тканинах за участю різноманітних типів клітин крові, ендотелію, 

сполучної тканини та епітелію. Захист на місцевому рівні розвивається 

шляхом типової запальної реакції з її класичними проявами [31, 33]. У 

випадку дефектності місцевих захисних реакцій, запальна реакція набуває 

системного розвитку, зростає синтез цитокінів, вони потрапляють у 

циркуляцію, і їх дія проявляється на системному рівні. Починається 

наступний етап запалення – системна запальна реакція чи гострофазна 

відповідь на рівні організму [23]. У цьому випадку прозапальні цитокіни 

мають вплив практично на всі органи і системи організму, що беруть участь у 

регуляції гомеостазу.  

 Цитокіни відіграють важливу роль і у регуляції диференціювання та 

функціональної активності лімфоцитів, тобто, регуляції адаптивного 
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імунітету [130]. На сьогодні доведено, що типи імунної відповіді пов’язані з 

активацією Т-лімфоцитів хелперів першого типу (Тh1) чи другого типу (Th2), 

які відрізняються за спектрами продукованих цитокінів і роллю в стимуляції 

розвитку імунної відповіді за клітинним чи гуморальним типом [117, 188]. 

Активація Тh1 приводить до стимуляції, головним чином, функції Т- 

лімфоцитів і макрофагів та до розвитку клітинного типу відповіді, тоді як 

синтез цитокінів Тh2-профілю IL-4, IL-5, ІL-10, IL-13 і IL-25 стимулює 

переважно гуморальну ланку імунітету [103, 146].  

 Cекреція цитокінів та інших маркерів запалення є зовнішнім проявом 

клітинного стресу. Тому цитокіни є важливими не лише як регуляторні 

фактори, але й як маркери запальної активації різноманітних клітин як на 

місцевому, так і на системному рівні [23, 53]. 

 Кількісний вміст цитокінів та їх співвідношення, баланс між собою, як 

правило, відображають динаміку патологічного процесу та корелюють із 

його активністю. За останні роки з’явилась велика кількість робіт, 

присвячених стану і ролі цитокінової ланки імунітету при багатьох 

захворюваннях внутрішніх органів [8, 10, 42, 49, 73, 89]. У ряді робіт 

встановлено, що патологічні процеси супроводжуються дисбалансом про - і 

протизапальних цитокінів [50].  

 Сімбірцев А.С. (2013), враховуючи властивості та беззаперечну участь 

цитокінів у розвитку більшості патологічних процесів (включно з 

імунопатологією, канцерогенезом, серцево-судинними порушеннями), 

вказує, що при гіперпродукції цитокінів дані ендогенні медіатори можуть 

перетворюватися з факторів захисту на фактори розвитку патології [73]. Так, 

при розвитку цілого ряду неінфекційних захворювань, включно з 

автоімунними, цитокіни також виступають медіаторами формування 

запальних змін у тканинах. При аутозапальних станах, у тому числі при 

метаболічному синдромі, зростання синтезу цитокінів відбувається унаслідок 

зв’язування рецепторами клітин, що забезпечують вроджений імунітет, 

ендогенних молекул, що синтезуються при хронічних порушеннях 
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гомеостазу організму. В обох випадках цитокіни викликають цілий ряд змін в 

органах і тканинах, що приводить до формування клінічних симптомів 

захворювання людини [29]. Наукові дослідження в даній області призвели до 

створення цитокінової теорії розвитку хвороби [73], згідно з якою власне 

цитокіни можуть виступати головною причиною розвитку патології [29]. 

 Таким чином, дослідження рівнів цитокінів у комплексі з 

дослідженнями імунної реактивності є важливим патоненетичним методом 

діагностики і допомагає сучасному практичному лікарю уточнити патогенез 

захворювання, прогнозувати його перебіг та контролювати ефективність 

терапії [4]. 

 На сьогоднішній день для дослідження цитокінів застосовують 

декілька стратегій, що засновані на застосуванні специфічних антитіл до цих 

білків: ELISA, ELISPOT, а також використовують внутрішньоклітинні мітки 

[88]. Перші два методи дозволяють встановити сумарну секрецію цитокінів 

популяцією клітин, тоді, як внутрішньоклітинне мічення дає можливість 

визначити продукцію цитокіну (чи цитокінів) на рівні однієї клітини [53]. 

Основне клінічне значення визначення внутрішньоклітинних цитокінів - 

оцінка співвідношення Тх1/Тх2. У випадку порушення співвідношення 

Тх1/Тх2 (внаслідок інфекції або асептичного запалення, генетично 

детермінованих порушень тощо) і переваги одного із типів клітин 

розвивається низка патологічних станів [43, 50, 117].  

 Пічугіна Л.В., Пінегін Б.В. (2008) доводять, що детекція цитокінів на 

рівні однієї клітини є перспективним функціональним тестом, що дозволяє 

одночасно вивчати цитокіновий профіль і характеризувати популяційний 

склад досліджуваного біологічного матеріалу [53].  

 Таким чином, розглядаючи цитокіни як біомаркери тяжкості 

патологічного процесу, важливо відмітити, що прозапальні цитокіни є 

безпосередньою причиною метаболічних і ендокринних змін. Тому кількісне 

визначення цитокінів та аналіз їх співвідношення між собою на різних етапах 



33 

 

захворювання має значення для спостереження за активністю та динамікою 

патологічного процесу. 

 Цитокіновий статус організму важливо враховувати під час 

цитокінотерапії для оцінки ефективності лікування та оптимізації 

імунокорекції [4, 88]. 

 Сьогодні активно впроваджується в терапевтичну практику 

використання цитокінів як імунотропних речовин. Враховуючи 

поліфункціональність цитокінів, стає очевидним, що ці речовини можуть 

бути одними з найефективніших лікувальних препаратів, які впливають на 

всі ланки неспецифічної резистентності та специфічного імунітету організму 

людини. Біловол О.М., Князькова І.І. (2008) наводять дані з клінічної 

фармакології основних імунотропних препаратів. Звертають увагу на 

механізми їх модуляторної дії на імунну систему і можливості їх 

застосування в клінічній практиці [4].  

 Однак, Нікітін Є.В, Чабан Т.В., Сервецький С.К. (2006) звертають увагу 

на те, що цитокіни можна застосовувати лише у точно визначених 

фізіологічних концентраціях [49]. Цитокіни у низьких концентраціях 

необхідні для контрольованого формування місцевого запалення. Більш 

високі дози цитокінів викликають розвиток системної запальної реакції. 

Загальноприйнятим вважається, що комплексне лікування інфекційних 

захворювань із застосування імунотропних препаратів (у тому числі і 

цитокінів), повинне здійснюватися із урахуванням збудника захворювання, 

рівнів імуноглобулінів, показників цитокінового та імунного статусу, 

локалізації патологічного процесу, наявності конкретних лікарських форм, 

які дозволяють створити оптимальні дози препаратів у вогнищі ураження. 

Враховуючи антагоністичну або, навпаки, синергічну дію імуномодуляторів, 

є можливим застосовувати їх у комплексі між собою та іншими   

препаратами [4]. 

 Постійно нові факти при вивченні цитокінів знайшли застосування і в 

профілактичній медицині. Так, Кононенко В.І., Шевченко В.І. (2013) та група 
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дослідників провели дослідження інформативності аналізу мережі генів, що 

кодують цитокіни, для загальної оцінки стану здоров’я людини і 

прогнозування тривалості її життя. У результаті дослідження було 

встановлено високу специфічність виявлених структурних особливостей 

ансамблів генів цитокінової сітки, що дозволяє використовувати ці ознаки як 

персональні біологічні маркери конкретних осіб для проведення 

профілактичних заходів, що знижують ризик розвитку хвороби [88]. 

 Як зазначено вище, прозапальні цитокіни є важливим компонентом 

запального процесу, який лежить в основі ГХ. Kasprzak A. (2015) зі 

співавторами наводять результати тривалих досліджень з аналізу локального 

цитокінового профілю у хворих на ГХ [94]. За результатами аналізу цієї 

наукової групи переважаючими прозапальними цитокінами, вміст яких у 

тканині стінки жовчного міхура при розвитку ГХ статистично достовірно 

зростає, є IL-1α, IL-6, і TNF-α. Збільшення концентрації цих же цитокінів 

автори реєструють і в циркулюючій крові, звертаючи увагу на важливість 

визначення їх системного рівня для прогнозування перебігу захворювання. 

Згідно спостережень авторів цієї роботи сироватковий рівень TNF-α 

відображує перебіг патологічного запального процесу, більшою мірою при 

гострій формі захворювання [108]. 

 З літератури відомо також про здатність прозапальних цитокінів 

сприяти утворенню жовчних каменів. Особливо ця здатність підкреслюється 

у перелічених вище цитокінів (IL-1α, IL-6, і TNF-α) [108, 177]. Крім згаданих 

авторів, багато інших також підкреслюють діагностичну і прогностичну 

цінність визначення сироваткових рівнів цитокінів, а також рівня цитокінів у 

жовчі (для діагностики і прогнозування перебігу жовчокам’яної хвороби і 

гострого калькульозного холециститу [194]). Ця ідея активно обговорюється і 

практикуючими лікарями з огляду на те, що не всі проблеми, пов'язані з 

діагностикою та лікуванням калькульозного холециститу та його ускладнень, 

вирішені [77]. На конференціях та з’їздах, у монографіях, дисертаціях та 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kasprzak%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25792398
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журнальних статтях розглядаються різні аспекти пошуку інформативних 

критеріїв для діагностики та оцінки лікування холециститу. 

 У літературі присутня думка експертів про те, що клінічні й 

лабораторні результати, а також їх комбінації, не мають достатнього рівня 

вірогідності, щоб відігравати вирішальну роль у діагностиці ГХ [27, 162, 

177]. Це пов’язано з рядом чинників, зокрема з індивідуальними 

особливостями імунної відповіді, асоційованими з гендерними 

відмінностями, віковими змінами показників імунітету, генетично 

детермінованими вітмітними рисами імунної реактивності [112]. Так, 

дослідження стану місцевого імунного захисту стінки жовчного міхура у 

хворих похилого та старечого віку з гострим калькульозним холециститом 

показало зростання кількості великих і середніх лімфоцитів. Натомість, 

питома вага у патологічному процесі малих лімфоцитів і макрофагів у 

пацієнтів цієї групи знижувалася, гранулоцити не виявлялися. Такий 

результат слід пов’язувати зі зниженням реактивності організму [32]. Крім 

того, вважається, що у похилому віці інтенсивність запальних процесів будь-

якої локалізації знижується і виявити наявність запального процесу з 

використанням більшості рутинних маркерів, застосовуваних у практичній 

гастроентерології, дуже складно. Внаслідок такої несвоєчасної діагностики 

контроль над перебігом патологічного процесу втримати значно важче, і 

наслідки лікування виявляються малоефективними [7]. Годлевський А.І. 

(2013) та співавтори доводять необхідність у передопераційне обстеження 

хворих включати показники інунного статусу (імунограми), оскільки 

прогнозування наслідків хірургічного лікування з урахуванням показників 

клітинного і гуморального імунітету, неспецифічного захисту та 

фагоцитарної активності є високо інформативним. На думку авторів, 

діагностична і прогностична цінність таких досліджень, особливо з позицій 

персоналізованої медицини, вивчена і реалізована недостатньо [19].  
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 Особлива увага дослідників прикута до вивчення концентрації у 

біологічних рідинах, у першу чергу, у периферичній крові при гострому 

холециститі таких цитокінів, як TNF-α та IL-6. У своїх дослідженнях Гаджієв 

Дж.Н. вказує на те, що рівень прозапальних цитокінів залежить від форми 

запалення жовчного міхура. Так, було відмічено різноспрямовані зміни 

концентрації в сироватці та жовчі IL-6 [13, 187], що свідчить про те, що 

компенсаторні механізми на місцевому та системному рівні різняться і оцінка 

прогностичної значимості цих цитокінів потребує подальших досліджень і 

ретельного аналізу. 

 Широке впровадження сучасних високотехнологічних методик 

діагностики і лікування ГХ дозволило значно покращити безпосередні та 

віддалені результати і знизити післяопераційну летальність [200]. Слід 

оцінювати також переваги лапароскопічної хірургіії порівняно з відкритою 

холецистектомією [183]. В умовах застосування лапароскопічної 

холецистектомії реєструється нормалізація рівня прозапальних цитокінів за 

відсутності виразної негативної динаміки з боку лімфоцитарної ланки 

імунної реактивності і фагоцитарної активності нейтрофілів [57]. 

Лапароскопічна хірургія дозволяє знизити післяопераційні прозапальні 

ефекти хірургічної травми. Лапароскопічний підхід викликає меншу 

хірургічну травму та менш виразну наступну імуносупресію, ніж відкрите 

хірургічне втручання у хворих з ГХ [183]. Важливою є також оцінка впливу 

хірургічної травми на системне запалення і локальну імунну відповідь при 

гострому холециститі [182]. Італійські гастроентерологи доповідають про 

значно зменшений рівень бактеріємії при застосування лапароскопічної 

холецистектомії. Знижена маніфестація системного запалення, на думку цих 

авторів, є наслідком зменшення бактеріальної транслокації у гепато-біліарну 

систему. Такий висновок був встановлений в результаті порівнянння рівеня 

ендогенних алармінів у сироватці крові у хворих з відкритою операцією і 

лапароскопічним видаленням жовчного міхура [196]. Важливу роль у 

системному поширенні запального процесу у хворих на ГХ відіграють 
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цитокіни жирової тканини – адипокіни, у першу чергу лептин. Заміна 

відкритої операції на лапароскопічну холецистектомію супроводжується 

зменшенням активації продукції адипокінів і, як наслідок, менш виразним 

формуванням прозапального цитокінового профілю сироватки крові [176]. 

Активні суперечки ведуться з приводу впливу гендерного фактору (більш 

агресивний перебіг запального процесу і менш розвинені засоби його 

регуляції у чоловіків) при виборі типу хірургічного лікування ГХ. Деякі 

автори вважають, що чоловіча стать – показання до того, щоб віддати 

перевагу відкритій операції [112]. Інші зазначають, що стать хворого не 

впливає на вибір виду хірургічного видалення жовчного міхура і вважають 

більш виправданим персоналізований підхід [101]. Однак, дискутуючі 

сторони у цьому питанні сходяться в одному – важливим інформативним 

критерієм при виборі типу хірургічного лікування у хворих на ГХ є 

цитокіновий профіль сироватки крові, а також інші маркери системного 

запального процесу. 

 Таким чином, локальний (у гепато-біліарній системі і, зокрема, у 

жовчному міхурі) і системний (у сироватці крові) цитокіновий профіль 

значною мірою визначає характер перебігу жовчокам’яної хвороби і ГХ як її 

найпоширенішого ускладнення. Удосконалення методології визначення і 

оцінки цитокінового профілю, як самостійного показника імунної 

реактивності, а також у комплексі інших показників імунограми, може 

створити надійний діагностичний і прогностичний алгоритм для хворих з 

жовчокам’яною хворобою і ГХ. Крім того, зважаючи на сучасну тенденцію 

розгляду процесу запалення як прояву плейотропної адаптаційної реакції, 

характеристика цитокінового профілю є невід’ємною складовою 

характеристикою її типу.  

 Отже, аналіз літературних даних беззаперечно доводить, що реакція 

імунної системи являє собою одну з ключових ланок у відповіді організму на 

захворювання. У тісній взаємодії з нервовою та ендокринною імунна система 

формує комплексну регуляторну систему. Однією з центральних функцій 
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нейро-імуно-ендокринної системи є забезпечення узгодженої дії її складових 

ланок у реакціях на стресові чинники. Стрес-реакція - складний 

регуляторний адаптаційний комплекс, який складається з центральної та 

переферичної ланок, які включають компоненти нервової, ендокринної та 

імунної систем. Проте, стрес є не єдиною адаптаційною реакцією. Це лише 

одна з реакцій, які складають загальну періодичну систему НАРО. Імунна 

система надзвичайно чутливо реагує на дію стресового чинника (чинників), 

наслідком чого є структурно-функціональні зміни її компонентів. З огляду на 

це, тип реакції адаптації визначається, перш за все, за значенням 

лімфоцитарного індексу - співвідношення відносної кількості циркулюючих 

лімфоцитів і нейтрофілів [15]. Структурно-функціональні зміни в імунній 

системі у відповідь на дію стресорів відбуваються як на локальному рівні 

(представництво імунної системи у тканинах і порожнинах), так і на 

системному (кількісні і функціональні зміни циркулюючих чинників 

імунітету). Найбільшу частку циркулюючих клітинних елементів імунної 

системи складають нейтрофіли, кількісний показник яких характеризує тип 

сформованої адаптаційної реакції. Однак, функціональний стан цих клітин, 

характерний для різних типів НАРО, залишається до сьогоднішньго часу не 

дослідженим.  

 Проявом генералізованої реакції імунної системи є також продукція 

низки біологічно активних медіаторів, найважливішими серед яких є 

цитокіни. Вони забезпечують передачу сигналу, обмін інформацією між 

клітинами всередині одного органу, зв’язок між органами та системами як у 

фізіологічних умовах, так і в умовах дії різних патогенних факторів. Cекреція 

цитокінів є зовнішнім проявом клітинного стресу. Тому цитокіни є 

важливими не лише як регуляторні фактори, але і як маркери запальної 

активації різноманітних клітин (лімфоцитів, мононуклеарних фагоцитів, 

епітеліоцитів тощо) як на місцевому, так і на системному рівні [33, 90]. 
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 Проведений аналіз показав, що у літературі практично відсутні дані 

щодо цитокінового профілю сироватки крові, властивого різним типам 

НАРО. Проте, зважаючи на сучасну тенденцію розгляду процесу запалення 

як прояву плейотропної адаптаційної реакції, оцінка цитокінового профілю є 

невід’ємною складовою характеристикою її типу.  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 . Загальна характеристика груп обстежених осіб  

 

 Підбір хворих для обстеження був проведений у хірургічному 

відділенні №3 Львівської комунальної міської клінічної лікарні швидкої 

медичної допомоги за період з 2011 по 2014 рр. (завідувач віділення С.Л. 

Рачкевич). При клініко-амнестичних даних, які вказують на гострий 

холецистит, пацієнти поступали до стаціонару. Діагноз ГХ встановлювали на 

підставі клінічних, інструментальних та біохімічних критеріїв, відповідно до 

протоколу надання медичної допомоги хворим із гострим холециститом 

(наказ МОЗ України №297 від 02.04.2010 «Про затвердження стандартів 

клінічних протоколів надання медичної допомоги зі спеціальністю 

"Хірургія"»). Підбір хворих проводився спільно зі спеціалістами хірургічного 

відділення. Дослідну групу склали хворі на гострий калькульозний 

холецистит (згідно МКХ-10: К80.0), що потребували оперативного втручання 

Для вирішення поставлених завдань проведено комплексне клініко-

лабораторне обстеження 50 хворих на гострий калькульозний холецистит, з 

них 42 жінки (середній вік 52,1 ± 2,2) і 8 чоловіків (середній вік 60,0 ± 5,5). 

Визначення показників проводили до початку оперативного втручання (1-ша, 

та 2-га доба розвитку ГХ), та на 2 добу після хірургічного лікування. Під час 

підбору пацієнтів для участі у дослідженнях ми використали результати 

клінічного обстеження хворого та спеціальні інструментальні дослідження 

(УЗД, рентген та інші). Дослідження показників імунологічної реактивності 

проведене до та після хірургічного лікування. Отримані лабораторні 

показники порівнювали з показниками контрольної групи, в яку ввійшли 36 

здорових осіб (середній вік 25,8 ± 0,7). Група донорів була створена з числа 

добровольців відділення трансфузіології Львівської комунальної міської 

клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Матеріали дисертаційної 
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роботи розглядались комісією з питань біоетики (протокол №3 від 19 березня 

2012 року), голова комісії д.мед.н., професор, проректор з наукової роботи, 

завідувач кафедри гістіології та ембріології, Луцик О.Д. З усіма пацієнтами 

заключена проінформована згода на участь у досліджені. Усі дослідження 

проведені у клініко-діагностичній лабораторії Львівського національного 

медичного університету ім. Данила Галицького (свідоцтво № РЛ 1126/08 від 

31.01.2008р.; свідоцтво № РЛ 011/148 від 04.02.2014р). Забір крові проводили 

о 9 годині ранку, оскільки встановлено, що визначення типу адаптаційної 

реакції достатньо проводити раз на день у ранішній час [61]. 

 

2.2. Лабораторні методи досліджень 

2.2.1. Оцінка фагоцитарної активності нейтрофілів  

 

 Фагоцитарну активність нейтрофілів [56] визначали, використовуючи 

гранули латексу (D=1-3 мкм., ДІА-М, Росія), як об’єкт фагоцитозу. Латекс 

тричі відмивали фізіологічним розчином, підраховували концентрацію в 

камері Горяєва і доводили до 150-200 тис часточок/мл. У пробірку вносили 

0,1 мл крові з антикоагулянтом (ЕДТА) та 0,1 мл завису латексу. Зразок крові 

перемішували з суспензією латексу, інкубували при температурі +37
0
С 

протягом 30 хвилин. Робили мазки, висушували на повітрі, дофарбовували за 

Папенгеймом. Для обліку реакції підраховували 200 нейтрофілів і визначали 

відсоток тих, що містять гранули латексу – фагоцитарний індекс (ФІ), а 

також середню кількість гранул латексу, які поглинуті одним активним 

нейтрофілом – фагоцитарне число (ФЧ). 

 

2.2.2. Визначення загальної окисно-відновної активності нейтрофілів в 

тесті відновлення нітросинього тетразолію (НСТ - тест) [56] 

 

В пробірку вносили 0,1 мл крові з антикоагулянтом (ЕДТА), 0,05 мл 

0,15 М фосфатного буферу (рН 7,4-7,2) і 0,05 мл розчину нітросинього 
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тетразолію (0,1%). Інкубували при +37
0 

С протягом 20 хвилин, струшували, 

охолоджували при кімнатній температурі. Робили мазки, висушували на 

повітрі, дофарбовували 1% розчином метиленового синього. Для обліку 

реакції підраховували 200 клітин і вираховували відсоток тих, що містять 

гранули диформазану. Цитохімічний коефіцієнт розраховували за формулою: 

ЦХК = 0n+1n+2n+3n+4n (1). 

де: 0n – кількість клітин, що не містять гранули диформазану; 

1n – кількість клітин, які містять до 7 гранул;  

2n – кількість клітин, в яких 30-70% цитоплазми покрито гранулами;  

3n - кількість клітин, цитоплазма яких повністю покрита гранулами;  

4n - кількість клітин, в яких гранули покривають і ядро. 

 

2.2.3. Виявлення катіонних лізосомальних білків нейтрофілів за  методом 

Шубіча М.Г. [56] 

 Мазки крові фіксували в 5% розчині сульфосаліцилової кислоти 

протягом 60-90 секунд. Ретельно промивали дистильованою водою і 

висушували. Фарбували 0,1% розчином бромфенолового синього в 

боратному буфері (0,06 М, рН 8,2) протягом 1-3 хвилин. Промивали мазки в 

трьох змінах боратного буферу рН 8,2 по 2-3 хвилини в кожній посудині. 

Висушували і дофарбовували гарячим (70С) 0,05% розчином основного 

фуксину протягом 30 секунд. Промивали проточною водопровідною водою і 

висушували. Катіонний білок виявлявся в цитоплапзмі клітин у вигляді синіх 

гранул. Підраховували відсоток нейтрофілів, які містять гранули, а також 

цитохімічний коефіцієнт за вище наведеною формулою (див.пункт 2.2.2.(1)). 

 

2.2.4. Бактерицидна активність нейтрофілів 

 

 Бактерицидну активність нейтрофілів (БАН) вираховували за 

формулою Гусєвої С.А. (1991) [93]. 

БАН = (LНГ(ЦХК,нст+ЦХК,клб))/100   
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L – кількість лейкоцитів в Г/л;  

НГ - кількість нейтрофілів в частках від 1; 

ЦХК – цитохімічний коефіцієнт відповідно НСТ та КЛБ в нейтрофілах. 

 

2.2.5. Визначення сироваткового вмісту інтерлейкінів 

Визначення вмісту інтерлейкінів: TNF-α,, IL-6, IL-8, IL-17 у сироватці 

крові проводили з використанням набору реактивів фірми «Вектор Бест» 

(Російська Федерація), та s-TNF-R55, TGR-β1 “Diaclone” (Франція) згідно 

вимог виробника. У лунки мікротитраційного планшету, покриті антитілами 

до людських інтерлейкінів, додавали досліджувані зразки, стандарти з 

відомою концентрацією інтерлейкіну та біотинільовані моноклональні 

антитіла, специфічні до досліджуваних цитокінів. Потім додавали 

кон’югований зі стрептавідином фермент-мітку. Після інкубації та 

промивання додавали розчин субстрату. Після інкубації і зупинки реакції 

вимірювали абсорбцію при 450 нм (референсна довжина хвилі 620 нм). 

Сироватковий рівень досліджуваних цитокінів визначали за калібрувальною 

кривою. 

 

2.3. Методика визначення типу неспецифічної адаптаційної реакції 

організму 

Тип неспецифічної адаптаційної реакції організму визначали згідно з 

класичною методикою Гаркаві Л.Х., Квакіної О.Б., Уколової М.А. (1998) 

[15], та за модифікацією Радченко О.М. (2004) [61]. Типоутворюючою 

ознакою є відносна клькість лімфоцитів у периферійній крові. Виділяють такі 

типи адаптаційних реакцій:  

стрес - характеризується відносною кількістю лімфоцитів, нижчою від 

20%; 

реакція тренування (орієнтування) - діапазон лімфоцитів 20-28%; 

спокійної активації – 28,5-33% лімфоцитів; 

підвищеної активації - 34-45% лімфоцитів; 
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переактивація - >45% лімфоцитів; 

неповноцінна адаптація - ˂ 4 Г/л лейкоцитів. 

Кількість інших лейкоцитів свідчить про рівень реактивності. 

Співвідношення лімфоцитів до сегментоядерних нейтрофілів - про 

гармонійність або напруженість адаптаційної реакції. Згідно з авторами 

концепції, НАРО вважається гармонійною чи повноцінною (високий рівень 

реактивності (ВРР)) при знаходженні еозинофілів та паличкоядерних 

нейтрофілів в діапазоні 1-6%, моноцитів: 4-7%, лейкоцитів: 4-8 Г/л. Вихід за 

межі діапазонів розглядається як елемент напруження і свідчить про 

дизгармонійність (неповноцінність) НАРО (низький рівень реактивності, 

(НРР)).  

 

2.4. Опис статистичних методів 

Результати досліджень аналізували методом варіаційної статистики за 

допомогою програми STATISTICA 6.0. (StatSoft, USA). Значення 

представлені у вигляді середнього значення (M) ± стандартна похибка 

середнього (m) (n - об’єм вибірки). Кожен показник тестували на 

нормальність розподілу за допомогою критерію Шапіро-Уілка [5]. Для 

перевірки гіпотези про відмінність між середніми значеннями, що 

аналізувалися, використовували критерій Ст’юдента (t-критерій). Оцінку 

корелятивного взаємозв’язку між досліджуваними показниками обстежених 

груп хворих проводили за допомогою визначення лінійного коефіціента 

кореляції Пірсона (r) [5]. У випадку, коли модуль коефіцієнта Пірсона був 

рівним або меншим, ніж 0,25 - кореляція вважалась слабкою. Якщо величина 

(r) була більшою, ніж 0,25, але меншою, ніж 0,75 - такий кореляційний 

зв'язок розцінювався, як помірний. При значенні (r) більшому, або рівному 

0,75, кореляційний зв'язок вважався сильним. Позитивне значення 

коефіцієнта свідчить про пряму залежність між величинами, негативне - про 

обернену [5].  
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РОЗДІЛ 3 

ПОКАЗНИКИ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ТА 

ЦИТОКІНОВИЙ ПРОФІЛЬ СИРОВАТКИ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ 

ХОЛЕЦИСТИТ  

 

3.1. Лейкограма та функціональний стан нейтрофільних гранулоцитів у 

хворих на гострий холецистит 

 

 Холестаз, індукований запаленням, є центральною ланкою складної 

відповіді печінки на прозапальні сигнали. Запальний процес у жовчному 

міхурі, як правило, супроводжує холестаз, що викликаний 

ліпополісахаридами. Циркуюючі ліпополісахариди елімінуються переважно 

печінкою, де резидентні мононуклеарні фагоцити (клітини Купфера) 

відповідають підвищеною продукцією прозапальних цитокінів. У свою чергу 

локально продуковані цитокіни активують мембранні рецептори гепатоцитів 

і холангіоцитів, внутрішньоклітинні сигнальні шляхи яких пов’язані з 

продукцією прозапальних медіаторів [38]. Одними з основних ефекторів 

системної запальної реакції на транслокацію бактеріальних 

ліпополісахаридів є циркулюючі нейтрофільні гранулоцити [136]. Відомо, що 

нетрофільні гранулоцити першими реагують на вторгнення патогену і за 

«чутливістю» до різноманітних стресових ситуацій значно переважають інші 

клітини імунної системи. У даний час визнано, що активовані нейтрофіли 

здатні виділяти різні прозапальні цитокіни та презентувати антигени у 

комплексі з молекулами MHC класу II (MHCII), що дозволяє активувати Т-

клітини [186]. За умов перебігу репаративних процесів нейтрофіли 

активуються до альтернативного фенотипу (N2) і беруть активну участь у 

відновлювальних процесах [149].  

 Першочерговим завданням нашого дослідження було провести аналіз 

лейкограми у хворих на гострий холецистит без поділу групи обстежених 

залежно від типу адаптаційної реакції, що у них сформувалася.  
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 Результати абсолютної та відносної кількості лейкоцитів різних 

популяцій у лейкоцитарній формулі хворих на ГХ представлені у таблиці 3.1. 

Абсолютна кількість лейкоцитів у групі хворих на ГХ була у 1,4 разів (р ˂ 

0,05) вища у порівнянні з групою донорів. Абсолютна кількість лімфоцитів 

достовірно не відрізняєлася від групи контролю. Абсолютна кількість 

сегментоядерних нейтрофілів у 1,4 разів перевищувала (р ˂ 0,05) показник 

групи донорів. 

           Таблиця 3.1 

 Показники лейкоцитарної формули у хворих на гострий холецистит,  

М ± m  

Показник,  

одиниці 

Донори, 

n=36 

Хворі з гострим холециститом, 

n=50 

Лімфоцити, Г/л 1,81±0,07 1,87±0,09 

Лімфоцити, % 27,5±0,80 22,1±0,24 

Базофіли, Г/л 0,01±0,001 0,02±0,001 

Базофіли, % 0,1±0,007 0,14±0,06 

Еозинофіли, Г/л 0,14±0,01 0,1±0,001 

Еозинофіли, % 2,3±0,17 1,22±0,05 

пНф, Г/л 0,06±0,001 0,32±0,02* 

пНф, % 0,9±0,05 3,26±0,16* 

сНф, Г/л  4,42±0,19 6,36±0,31* 

сНф, % 66,3±1,1 69,38±1,38 

Моноцити, Г/л 0,19±0,01 0,34±0,02* 

Моноцити, % 2,9±0,2 3,84±0,18* 

Лейкоцити, Г/л 6,64±0,23 9,01±0,03* 

Примітка: пНф – паличкоядерні нейтрофіли; сНф – сегментоядерні 

нейтрофіли; * - достовірність відмінності у порівнянні з групою донорів       

(p ˂ 0,05). 
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 За результатами аналізу абсолютна кількість базофілів у хворих на ГХ 

достовірно не відрізнялася від групи донорів (р > 0,05), абсолютна кількість 

еозинофілів була у 1,4 разів нижча (р < 0,05) щодо показника у здорових осіб. 

Абсолютна кількість паличкоядерних нейтрофілів перевищувала аналогічний 

показник в групі донорів у 5,3 разів (р ˂ 0,05), що свідчить на користь зсуву 

лейкоцитарної формули вліво, який є ознакою гострого запального процесу. 

Абсолютна кількість моноцитів перевищувала показник донорів в 1,7 разів   

(р < 0,05).  

 Загалом результат недиференційованого аналізу лейкоцитарної 

формули у хворих на ГХ вказує на наявність гострого запального процесу, 

який, як правило, супроводжується зміною кількісних і функціональних 

показників нейтрофілів, як основних ефекторних клітин гострої фази 

запального процесу.  

 Наступним етапом дослідження було встановлення особливостей 

функціонального стану нейтрофільних гранулоцитів у хворих на ГХ         

(табл. 3.2). 

 За результатами дослідження встановлено відхилення від норми низки 

функціональних показників циркулюючих нейтрофільних гранулоцитів ФІ у 

групі хворих на ГХ був на 29% (р < 0,05) нижчий у порівнянні з групою 

донорів, ФЧ - нижчим на 56% (р < 0,001). У той же час встановлено значну 

активацію внутрішньоклітинних мікробоцидних систем нейтрофілів. 

Активність інтралейкоцитарних киснезалежних антимікробних систем 

фагоцитів інтегрально характеризує НСТ-тест [56]. Спонтанний тест 

дозволяє оцінити ступінь антигенного подразнення гранулоцитів крові в 

даних умовах функціонування організму [17]. 
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           Таблиця 3.2 

 Показники функціональної активності нейтрофільних гранулоцитів 

периферичної крові у хворих на гострий холецистит, М ± m 

Показник, 

одиниці 

Донори,  

n=36 

Хворі з гострим 

холециститом, n=50 

ФІ, % 62,94±4,28 44,08±1,17* 

ФЧ 6,88±0,51 3,00±0,16** 

НСТ, % 33,25±2,10 54,75±2,09** 

НСТ,цхк (у.о.) 50,50±2,81 73,66±2,80* 

КЛБ, % 78,641±4,42 93,48±1,89* 

КЛБ,цхк (у.о.) 122,18±7,11 191,65±5,08** 

Примітки: ФІ – фагоцитарний індекс; ФЧ – фагоцитарне число; НСТ, % - 

відсоток нейтрофілів, що здатні до окисно-відновної активності і відновили 

нітросиній тетразолій до формазану; НСТ,цхк - цитохімічний коефіцієнт 

даної реакції; КЛБ, % - вміст катіонних лізосомальних білків у нейтрофілах; 

КЛБ,цхк – цитохімічний коефіцієнт даної реакції; * - достовірність 

відмінності у порівнянні з групою донорів (p ˂ 0,05); ** - достовірність 

відмінності в порівнянні з групою донорів (р ˂ 0,001). 

 

 При проведенні досліджень нами встановлено значне і достовірне (на 

65% (р < 0,001)) підвищення активності нейтрофілів у спонтанному НСТ-

тесті по відношенню до показників здорових осіб. Сумарний цитохімічний 

коефіцієнт НСТ-тесту в групі хворих на гострий холецистит достовірно зріс 

на 46% (р < 0,05). Встановлено також значно вищий відсоток КЛБ-вмісних 

нейтрофілів та ЦХК у хворих на ГХ у порівнянні з показниками донорів. У 

хворих виявлено на 19% (р < 0,05) більше клітин з гранулами, що містять 

КЛБ, а ЦХК цитохімічної реакції на 57% (р < 0,001) перевищував 

відповідний показник у донорів.  
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 Інтегральний показник БАН у хворих на ГХ становив 15,55 ± 0,75 у.о., 

що у 2,7 разів (р < 0,05) більше у порівнянні з групою донорів (5,70 ± 0,31 

у.о. відповідно). 

 З літератури відомо, що зниження фагоцитарної (ендоцитарної) 

активності фагоцитів одночасно з посиленням їх киснезалежного 

метаболізму є ознакою прозапальної (у випадку нейтрофілів N1) класичної 

активації цих клітин [60, 95]. Відповідно до Th1/Th2 дихотомії імунної 

відповіді є принаймні два способи профілювання функції фагоцитів: 

класичний (М1 для макрофагів і N1 для нейтрофілів) і альтернативний (М2 

для макрофагів і N2 для нейтрофілів). Нейтрофіли прозапальної 

функціональної спрямованості (N1) сприяють активації CD8+ клітин і  

характеризуються синтезом прозапальних медіаторів. При класичній 

активації нейтрофілів зростає продукція ними реактивних форм кисню та 

оксиду азоту. У сукупності така активація нейтрофілів приводить до 

розвитку запального процесу і індукції Th1-типу імунної відповіді [118, 167]. 

 Аналіз функціональної активності нейтрофілів у хворих на ГХ виявив 

зниження показників фагоцитарної активності одночасно зі значним 

посиленням киснезалежної і кисненезалежної цитотоксичності. Зниження 

фагоцитарної активності, у сукупності з посиленням кисневого метаболізму, 

вкузує на прозапальну поляризацію цих клітин. Фагоцитарна активність 

повязана з рецепторами очищення, які є маркерами альтернативної 

поляризації (N2), а посилення продукції кисню ознакою (N1). 

 

3.2. Цитокіновий профіль сироватки у хворих на гострий холецистит  

 

 Як відомо, запальний процес розвивається за участю цитокінів [29, 50, 

59]. Залежно від характеру патогенного агента, інтенсивності, тривалості 

антигенної стимуляції, стану імунної системи організму цитокіни можуть 

діяти як антагоністи і як синергісти, доповнюючи один одного. У 
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фізіологічних умовах функціонування імунна система визначається 

збалансованою продукцією регуляторних цитокінів Т-хелперами I і II типів. 

Порушення цитокінового балансу відіграє значну роль у хронізації та 

прогресуванні захворювань запальної етіології, у тому числі захворювань 

органів травлення [38, 59, 134]. 

 Для характеристики цитокінового профілю сироватки крові на 

початковій стадії запального процесу (визначеної спеціалістами хірургічного 

відділення на основі клініко-лабораторних даних та інструментальних 

методів дослідження (УЗД)), у хворих на ГХ було обрано для дослідження 

низку про- та протизапальних цитокінів: фактор некрозу пухлин-α (TNF-α), 

секреторну форму рецепторів цього цитокіну (s-TNF-R55), трансформівний 

фактор росту β1 (TGF-β1), інтерлейкін 6 (IL-6), інтерлейкін 8 (IL-8) та 

інтерлейкін 17 (IL-17).  

 Результати визначення концентрації TNF-α у сироватці крові хворих на 

ГХ представлені на рисунку 3.1.  

  

 Рис. 3.1. Концентрація TNF-α у сироватці крові хворих на гострий 

холецистит (n=50), М ± m 

 Примітка: * - достовірність відмінності у порівнянні з групою донорів 

(n=36) (p ˂ 0,05). 
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 У групі хворих концентрація в сироватці крові TNF-α становила       

9,87 ± 0,33 пг/мл, що достовірно (у 1,9 разів (р ˂ 0,05)) перевищує показники 

у групі донорів 4,97 ± 0,18 пг/мл. Відомо, що розвиток місцевої запальної 

реакції на початковому етапі пов’язаний із секрецією тканинними 

макрофагами TNF-α [114, 132]. TNF-α бере активну участь у здійсненні 

цитоцидної функції NK і LAK-клітин, стимулює кандидоцидну активність 

поліморфноядерних лейкоцитів, є одним з чинників прозапальної поляризації 

мононуклеарних та поліморфонуклеарних фагоцитів [33, 118].  

 Визначення рівня лише TNF-α у сироватці крові для оцінки запалення 

при гострому холециститі є недостатньо інформативним. Доцільно вивчати 

систему TNF-α – s-TNF-R55 (розчинний рецептор TNF-α) [10, 89]. Це 

пов’язано з тим, що s-TNF-R55 - природний антагоніст TNF-α, який здатен 

пригнічувати його цитотоксичну активність. Відомо, що розчинні рецептори 

з'єднуються з TNF-α, конкуруючи з рецепторами на клітинній мембрані, та 

цим самим блокують його ефект. Проте існують дані, що розчинні рецептори 

захищають TNF-α від інактивації, збільшуючи період його напіврозпаду у 

циркулюючій крові [89, 140]. Результати визначення концентрації s-TNF-R55 

у сироватці крові хворих на ГКХ представлені на рисунку 3.2. 
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 Рис. 3.2. Концентрація s-TNF-R55 у сироватці крові хворих на гострий 

холецистит (n=30), М ± m 

 Примітка: * - достовірність відмінності у порівнянні з групою донорів 

(n=36), (p ˂ 0,05). 

 

 Середній рівень s-TNF-R55 у хворих на ГХ становив 5,06 ± 0,22 нг/мл, 

що у порівнянні з групою контролю достовірно (у 4,2 разів (р < 0,05)) більше, 

де сироватковий рівень s-TNF-R55 становив 1,20 ± 0,08 нг/мл.  

 У результаті даного дослідженя можна зробити наступні припущення. 

У відповідь на місцеву прозапальну дію TNF-α включається регуляторний 

механізм запального процесу: у циркулюючу кров компенсаторно 

виділяється значна кількість розчинного рецептора s-TNF-R55, щоб зв'язати 

максимальну кількість молекул TNF-α, і, відповідно, послабити його дію на 

клітини-мішені [89]. 

 Концентрація TGF-β1 у сироватці крові хворих на гострий холецистит 

представлена на рисунку 3.3.  
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 Рис. 3.3. Концентрація TGF-β1 у сироватці крові хворих на гострий 

холецистит (n=30), М ± m 

 Примітка: * - достовірність відмінності у порівнянні з групою донорів 

(n=36) (p ˂ 0,05). 

 

 TGF-β1 є регуляторним поліфункціональним цитокіном із виразною 

протизапальню дією (бере участь в обмеженні запалення, шляхом 

пригнічення секреції прозапальних цитокінів) [79, 108]. Крім того, TGF-β1 

стимулює фагоцитарну активність як поліморфнонуклеарних, так і 

мононуклеарних фагоцитів, викликаючи їх протизапальну поляризацію [33]. 

 У хворих на ГХ концентрація TGF-β1 в сироватці крові становила    

15,4 ± 0,3 нг/мл, а у групі контролю - 17,9 ± 0,71 нг/мл. Сироватковий рівень 

TGF-β1 у хворих виявився незначно нижчим, ніж у групі контролю у 1,16 

разів. Зниження сироваткового рівня цього цитокіну може бути однією з 

причин зниження фагоцитарної активності нейтрофілів, представлено у 

роботі. 

 TNF-α ініціює збільшення синтезу ІL-6 – поліфункціонального 

прозапального цитокіну, що виступає атрактантом для нейтрофілів. IL-6 

належить до ранніх цитокінів запального процесу як інфекційної етіології, 
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так і стерильного, що підкреслює його значну роль у швидкому реагуванні на 

появу сигналів небезпеки різного походження [114, 151]. Основними 

функціями ІL-6 є сприяння формуванню та перебігу запального процесу, 

розвитку імунної реакції, регуляції кровотворення [116].  

 Результати дослідження концентрації ІL-6 в сироватці крові хворих на 

ГХ представлено на рисунку 3.4. 

 

  

 Рис. 3.4 Концентрація ІL-6 у сироватці крові хворих на гострий 

холецистит (n=50), М ± m 

 Примітка: * - достовірність відмінності у порівнянні з групою донорів 

(n=36), (p ˂ 0,05).  

 

 Встановлено, що концентрація ІL-6 у сироватці крові хворих на ГХ 

становила 12,16 ± 0,51 пг/мл що достовірно (у 2,2 рази (р ˂ 0,05)) перевищує 

показник у групі донорів (5,67 ± 0,19 пг/мл). 

 На додачу до ІL-6 хемотактичним фактором для нейтрофільних 

гранулоцитів є ІL-8, що мотивувало визначення його концентрації при ГХ.  

 Результати досліджень концентрації ІL-8 у сироватці крові хворих на 

гострий холецистит представлені на рисунку 3.5.  
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 Рис. 3.5. Концентрація ІL-8 у сироватці крові хворих на гострий 

холецистит (n=50), М ± m 

 Примітка: * - достовірність відмінності у порівнянні з групою донорів 

(n=36), (p ˂ 0,001). 

 

 Основними механізмами і наслідками дії цього цитокіну є індукція 

хемотаксису нейтрофілів, лімфоцитів, макрофагів, еозинофілів у зону 

запалення з формуванням запального інфільтрату [90]. Крім того ІL-8 

зумовлює підсилення адгезивних властивостей нейтрофілів, їх активацію та 

секрецію нейтрофілами й макрофагами лізосомальних ферментів та інших 

БАР, активацію експресії інтегринів та інших адгезивних молекул на 

відповідних клітинах. Важливо відмітити, що ІL-8 іn vivo активує нейтрофіли 

дуже швидко, в результаті зміюється полярність мембрани нейтрофілів і вони 

набувають гудзикоподібної морфології [33, 129]. У результаті проведених 

нами досліджень встановлено, що у сироватці крові хворих на ГХ рівень ІL-8 

становив 32,15 ± 1,3 пг/мл, що достовірно (у 15 разів (p ˂ 0,001)) вище 

порівняно з показником у групі донорів (2,0 ± 0,04 пг/мл). Таке значне 

зростання концентрації ІL-8 у сироватці крові, ймовірно, стало причиною не 

лише збільшення відносної кількості циркулюючих нейтрофілів, а і 
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моноцитозу у хворих на ГХ, зареєстрованого нами за результатами аналізу 

лейкоцитарної формули.  

 Усі проаналізовані вище прозапальні цитокіни належать до категорії 

цитокінів системної дії. IL-17 – цитокін прозапальної спрямованості, котрий 

має важливе значення для інфлюксу ефекторних клітин запалення (у тому 

числі й нейтрофілів і моноцитів) у зону запалення саме в межах слизоваих 

оболонок шлунково-кишкового тракту [144, 163, 191]. IL-17 – важливий 

учасник запальних процесів органів травлення [102, 131], який здатний 

активувати/стимулювати синтез інших прозапальних цитокінів, у тому числі 

IL-6 і TNF-α [120, 199]. З огляду на це ми вважали за доцільне дослідити 

сироватковий рівень цього цитокіну. 

 Концентрація IL-17 у сироватці крові хворих на ГХ представлена на 

рисунку 3.6.  

 

   

 Рис. 3.6. Концентрація ІL-17 у сироватці крові на гострий холецистит 

(n=50), М ± m 

 Примітка: * - достовірність відмінності у порівнянні з групою донорів 

(n=36), (p ˂ 0,05). 
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 За нашими даними вміст IL-17 у сироватці крові при ГХ підвищується 

у 2,8 разів в порівнянні з показниками донорів (відповідно 3,4 ± 0,1 пг/мл та 

1,2 ± 0,04 пг/мл). Отримані дані вказує на те, що запальний процес при ГХ 

носить як локальний, так і системний характер. Генералізація запального 

процесу значною мірою залежить від індивідуальних адаптаційних 

механізмів хворого.  

 

3.3. Кореляційні зв’язки між кількісними і функціональними 

показниками імунної реактивності у хворих на гострий холецистит  

 

В результаті взаємодії між клітинами, що складають неспецифічну 

резистентність, продуктами їх діяльності – цитокінами у відповідь на 

патологічну зміну внутрішнього середовища виникають певні кореляційні 

зв’язки, які дають змогу ґрунтовніше проаналізувати патологічний процес 

при гострому холециститі. Встановлені кореляційні зв'язки дозволяють 

визначити ступінь спряженості процесів, які вивчаються.  

 Як у групі донорів, так і у групі хворих на ГХ виявлено численні 

кореляційні зв’язки між досліджуваними показниками імунної реактивності 

різної сили. У таблиці 3.4 і надалі у таблицях представлені лише вірогідні 

кореляційні зв’язки (р < 0,05).  

Порівняльний кореляційний аналіз досліджуваних показників імунної 

реактивності у хворих на ГХ і донорів виявив численні порушення 

узгодженості кількісних і функціональних характеристик у групі хворих. Так, 

у донорів зареєстровано негативну взаємозалежність між відносною 

кількістю циркулюючих лімфоцитів і відносною кількістю циркулюючих 

сегментоядерних нейтрофілів, що пояснюється негативним регуляторним 

впливом клітин адаптивного імунітету на прозапальну активацію ефекторів 

вродженого імунітету, необхідну для підтримання нейтрального балансу в 

імунній системі у відсутності запалення [106].  
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Таблиця 3.3 

Кореляційні зв’язки між кількісними і функціональними показниками 

клітин імунної системи у хворих на гострий холецистит 

Складові компоненти зв’язків 

 

Значення показника кореляції 

Донори, 

 n=36 

Хворі з гострим 

холециститом, n=50 

Лімфоцити, % : сНФ, % -0,77 -0,86 

Лімфоцити, % : КЛБ,цхк -0,73 ‒ 

Лімфоцити, % : TNF-α  -0,72 -0,52 

пНф,  % : сНФ, Г/л 0,8 ‒ 

TNF-α : сНФ, % 0,72 0,35 

IL-6 : IL-17 0,48 ‒ 

Примітки:. сНф – сегментоядерні нейтрофіли; пНф – паличкоядерні 

нейтрофіли; КЛБ,цхк - цитохімічний коефіцієнт реакції на визначення 

нейтрофілів, що містять катіонні лізосомальні білки; TNF-α – фактор некрозу 

пухлин – α. 

 У хворих на ГХ негативний кореляційний взаємозв’язок цих показників 

був більш виразний, що узгоджується з динамікою залучення клітин імунної 

системи у перебіг запального процесу [133]. На початкових етапах 

запального процесу основними ефекторними клітинами є мієлоїдні клітини, 

серед яких провідне місце посідають нейтрофіли і моноцити, котрі 

опосередковують неспецифічну імунну реакцію. Антигенний матеріал, 

ендоцитований і процесований ефекторами неспецифічного імунітету 

(екзогенний у випадку стерильного запалення і ендогенний у випадку 

запалення інфекційної етіології) презентується ефекторам адаптивного 

імунітету – лімфоцитам, що викликає підвищення їх абсолютної і відносної 

кількості у периферичній крові. Розгортання адаптивної імунної відповіді в 

динаміці запального процесу супроводжується зниженням кількості 

циркулюючих ефекторів вродженого імунітету. У донорів негативний 
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кореляційний зв’язок зареєстровано також між відносною кількістю 

циркулюючих лімфоцитів та іншими показниками неспецифічної фази 

запального процесу: цитохімічним індексом кисненезалежної 

цитотоксичності нейтрофілів (r=-0,73) та сироватковим рівнем одного з 

основних прозапальних цитокінів TNF-α (r=-0,72) (таб. 3.3). У хворих на ГХ 

кореляційний зв’язок між відносною кількістю циркулюючих лімфоцитів і 

кисненезалежною цитотоксичністю нейтрофілів був відсутній, що вказує на 

зсув імунної рівноваги, зумовлений посиленням цитотоксичної активності 

нейтрофілів, викликаним розвитком запалення. Негативний кореляційний 

взаємозв’язок між кількістю лімфоцитів і сироватковим рівнем TNF-α у 

хворих на ГХ був значно слабшим (r=-0,52), ніж у донорів, що вказує на 

порушення механізмів регуляції синтезу цього цитокіну. Позитивний 

кореляційний зв’язок між відносною кількістю сегментоядерних і 

паличкоядерних нейтрофілів (r=0,8) у донорів є відображення сталого 

співвідношення клітин цих популяцій у нормі. У хворих на ГХ цей 

кореляційний зв’язок був відсутній (таб. 3.3). Це свідчить про порушення 

популяційного складу циркулюючих нейтрофілів внаслідок зсуву 

лейкоцитарної формули вліво, викликаної гострим запальним процесом з 

активацією експорту незрілих форм нейтрофілів з кісткового мозку. Як 

зазначалося вище, TNF-α активує міграцію нейтрофілів, на що вказує 

існування позитивного корелятивного взаємозв’язку між цими показниками у 

донорів (r=0,72). У хворих на ГХ цей зв’язок був значно послаблений 

(r=0,35), що вказує на залучення відмінних від TNF-α чинників збільшення 

кількості циркулюючих нейтрофілів у процесі гострого запалення. Також 

слід відмітити гомеостатичний зв’язок між сироватковими рівнями 

прозапальних цитокінів, котрі характеризують системне і локальне запалення 

(IL-6 та IL-17 (r=0,48)) у донорів, та його відсутність у хворих на ГХ.  

Таким чином, порівняльна оцінка показників імунної реактивності у 

донорів і хворих на ГХ без поділу останніх на групи в залежності від 

адаптаційної реакції, що сформувалася, виявила наступне. У хворих на ГХ 
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зареєстровано виразні ознаки локального і системного запалення: 

прозапальну активацію метаболізму сегментоядерних нейтрофілів 

(посилення киснезалежного метаболізму у поєднанні зі зниженням 

фагоцитарної активності, стимуляцію кисненезалежної цитотоксичності цих 

клітин), збільшення у сироватці крові концентрації прозапальних цитокінів, 

що характеризують локальний і системний запальний процес. Встановлено 

також численні порушення кореляційних взаємозв’язків досліджених 

показників у хворих на ГХ.  
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РОЗДІЛ 4 

ПОКАЗНИКИ ІМУННОЇ РЕАКТИВНОСТІ ПРИ РІЗНИХ ТИПАХ 

НЕСПЕЦИФІЧНИХ АДАПТАЦІЙНИХ РЕАКЦІЇ ОРГАНІЗМУ У 

ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ХОЛЕЦИСТИТ  

 

4.1. Адаптаційні реакції у хворих на гострий холецистит  

 

 На сучасному етапі розвитку медицини у клінічному підході до оцінки 

здоров’я доцільно використовувати адаптаційну теорію. З точки зору цієї 

теорії хвороби розглядаються як порушення динамічної рівноваги між 

організмом та зовнішнім середовищем внаслідок пошкоджуючої дії 

несприятливих факторів [15, 61]. Неспецифічні адаптаційні реакції організму 

(НАРО) (стрес, орієнтування, спокійна та підвищена активація, 

переактивація) розвиваються в організмі у відповідь на фактори зовнішнього 

та внутрішнього середовища [61]. Завданням досліджень, результати яких 

представлені у цьому розділі, була характеристика показників імунної 

реактивності, властива різним типам НАРО у хворих на ГХ. Групою 

порівняння у цих дослідженнях були практично здорові особи. На першому 

етапі визначали типи НАРО, що формуються у донорів та хворих на ГХ. У 

69,4% здорових осіб нами було зареєстровано реакцію орієнтування, у 30,6% 

- реакцію спокійної активації. Ці типи НАРО є фізіологічними для здорового 

організму [30, 64]. 

 Адаптаційні реакції у групі хворих на ГХ представлені на рисунку 4.1. 

В результаті проведеного аналізу встановлено, що у хворих на ГХ 

розвиваються чотири типи адаптаційних реакцій: орієнтування, спокійна 

активація, переактивація і стрес. Причому у 16% обстежених встановлена 

адаптаційна реакція спокійної активації, яку відносять до реакції еустресу, і 

яка є найсприятливішою для перебігу патологічного процесу. Адаптаційні 

реакції дистресу (стрес – 34%, та переактивація – 4%) визначено у 38% 
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хворих. Тобто адаптаційні реакції, які мають несприятливий потенціал для 

протікання захворювання, виявлялися в 2,4 разів частіше, ніж адаптаційні 

реакції із сприятливим потенціалом.  

 

  

 Рис. 4.1. Розподіл групи хворих на гострий холецистит згідно типів 

неспецифічних адаптаційних реакції організму 

 

 Найчастіше спостерігалася при ГХ реакція орієнтування – у 46% 

обстежених. Цю реакцію за умов наявності патологічного процесу не 

відносять ні до сприятливих, ні до несприятливих адаптаційних            

реакцій організму. Характеризується вона незначною проліферацією 

лімфоїдної тканини та помірним збільшенням продукції глюко- та 

мінералокортикоїдів [61].  

 Основними показниками, які характеризують тип НАРО, є відносна 

кількість циркулюючих лімфоцитів та сегментоядерних нейтрофілів, а також 

їх співвідношення, яке має назву лімфоцитарного індексу або індексу 

адаптації. У клінічних дослідженнях тип адаптаційної реакції з 
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використанням індексу адаптації вивчали у хворих на ішемічну хворобу 

серця, склеродермію, у яких доведено високу інформативність цього 

показника [64, 85].  

 Індекс адаптації у хворих на ГХ при стрес-реакції становив 0,16 ± 0,01, 

що у 3,25 разів (р < 0,05) менше, ніж при реакції спокійної активації, та у 2,1 

разів менше (р < 0,05) у випадку реакції орієнтування.  

 Таким чином, більше половини (62%) хворих на ГХ характеризувалися 

типами НАРО, характерними для здорового організму. Це свідчить про те, 

що перебіг ГХ може відбуватися як у відсутності зриву адаптації організму, 

так і на фоні розвитку стрес-реакції.   

 

4.2. Показники імунної реактивності при реакції орієнтування у хворих 

на гострий холецистит 

 

 Доведено багатьма експериментальними дослідженнями, що на 

подразник слабкої сили в організмі виникає реакція відмінна від стрес-реакції 

– реакція орієнтування, чи тренування [15]. За літературними даними 

обстеження здорових людей показало наявність реакції орієнтування на рівні 

19% - 25% [30]. В осіб, що отримали радіоактивне опромінення, кількість 

осіб з реакцією орієнтування зменшувалася [55]. Показано, що у тварин з 

реакцією орієнтування маса органів імунної системи істотно перевищує таку 

при стресі, у центральній нервовій системі переважають процеси 

запобіжного гальмування [39]. Реакція орієнтування характеризується 

низьким енергетичним забезпеченням усіх популяцій клітин периферичної 

крові [15, 61]. Біологічне значення цієї реакції полягає у вибірковому 

виключенні несуттєвих подразників шляхом постійного підвищення порогу 

чутливості та підготовки усіх систем організму (у першу чергу регуляторних) 

до стану захисту [61]. 
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 Одним з показників адаптаційних перетворень та інтегральним 

показником усіх гомеостатичних систем організму вважається система крові, 

лейкоцитарну формулу якої використовують для аналізу стадій адаптаційних 

реакцій, що перебігають в організмі [3]. Характер НАРО визначає 

адаптаційні можливості організму в умовах розвитку хвороби. Як зазначено 

вище, класичним методом верифікації НАРО є оцінка лейкоцитарної 

формули. Однак, зміни в лейкоцитарній формулі, котрі відображають 

адаптаційні можливості організму, є також невід’ємною складовою частиною 

реакції імунної системи в цілому. У зв’язку з цим задачею даного підрозділу 

роботи був аналіз лейкограми, а також кількісних і функціональних 

показників циркулюючих нейтрофілів у хворих на ГХ в залежності від типу 

НАРО.  

 Зважаючи на те, що у переважної більшості донорів зареєстровано 

НАРО за типом орієнтування, порівняння показників імунної реактивності, 

асоційованих з різними типами НАРО, у хворих на ГХ проводили відносно 

цього типу адаптаційної реакції.  

 Показники абсолютної кількості циркулючих лейкоцитів, 

сегментоядерних нейтрофілів і лімфоцитів у хворих на ГХ та донорів з 

реакцією орієнтування представлено на рис. 4.2. Незважаючи на те, що 

відносна кількість циркулюючих нейтрофілів і лімфоцитів у донорів і хворих 

на ГХ, представлених на цьому рисунку, була однаковою, що дозволило 

віднести НАРО цих учасників дослідження до одного і того ж типу 

(орієнтування), показники абсолютної кількісті лейкоцитів, сегментоядерних 

нейтрофілів та лімфоцитів у хворих на ГХ достовірно відрізнялися (р < 0,05) 

від таких у групи здорових донорів з тим же типом НАРО. Абсолютна 

кількість лімфоцитів у хворих була 2,15 ± 0,13 Г/л проти 1,8 ± 0,08 Г/л у 

донорів; абсолютна кількість сНф у хворих складала 6,19 ± 0,33 Г/л проти 

4,69 ± 0,21 Г/л у донорів; абсолютна кількість циркулюючих лейкоцитів у 

хворих в 1,3 разів перевищувала аналогічний показник у донорів (таб. 4.1). 
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Тобто, реакція орієнтування у хворих на ГХ асоційована з виразним 

лейкоцитозом, на відміну від донорів. 

 

 
 Рисунок 4.2. Абсолютна кількість лейкоцитів, сегментоядерних 

нейтрофілів та лімфоцитів при реакції орієнтування у хворих на гострий 

холецистит 

 Примітки: РО – реакція орієнтування; ДРО – донори з реакцією 

орієнтування; * - достовірність відмінності з донорами з реакцією 

орієнтування (p < 0,05). 

 

 Детальний аналіз лейкограми у хворих і донорів з однаковим типом 

НАРО також виявив деякі відмінності (табл. 4.1). Зокрема, виразним 

моноцитозом (абсолютна кількість моноцитів у хворих була вищою за таку у 

донорів майже вдвічі, відносна – у півтора рази), а також зсувом 

лейкоцитарної формули вліво зі збільшенням кількості циркулюючих 

незрілих форм нейтрофілів (паличкоядерні нейтрофіли) майже втричі. 
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           Таблиця 4.1 

 Показники лейкограми при реакції орієнтування у хворих на гострий 

холецистит, М ± m 

Показник, 

одиниці 

Групи обстежених 

Донори з реакцією 

орієнтування 

n=25 

Хворі на ГХ з 

реакцією 

орієнтування, 

n=23 

Еозинофіли, Г/л 0,13±0,01 0,09±0,002 

Еозинофіли, % 2,07±0,13 1,17±0,03 

Базофіли, Г/л 0,0±0,0 0,04±0,002 

Базофіли, % 0,0±0,0 0,30±0,02 

Моноцити, Г/л 0,19±0,01 0,37±0,02
*
 

Моноцити, % 2,7±0,2 4,04±0,2
*
 

пНф, Г/л 0,07±0,001 0,26±0,01
*
 

пНф, % 1,07±0,01 2,8±0,1
*
 

сНф, Г/л 4,69±0,21 6,19±0,33
* 
 

сНф, % 68,29±1,83 68,17±1,9 

Лімфоцити, Г/л 1,8±0,08 2,15±0,13
* 

Лімфоцити, % 25,7±1,71 23,73±1,6 

Лейкоцити, Г/л 6,85±0,25 9,08±0,48
*
 

Примітки: пНф – паличкоядерні нейтрофіли; сНф – сегментоядерні 

нейтрофіли; * - достовірність відмінності у порівнянні з аналогічним 

показником донорів з реакцією орієнтування (p < 0,05). 

  

 При аналізі функціональних показників циркулюючих нейтрофілів, 

характерних для реакції орієнтування у хворих на ГХ, також було 

встановлено достовірні відмінності у порівнянні з аналогічними показниками 

у донорів. Результати цих досліджень представлені в табл. 4.2.  
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           Таблиця 4.2 

 Показники функціональної активності при реакції орієнтування 

нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові у хворих на гострий 

холецистит, М ± m 

Показник,  

одиниці 

Групи обстежених 

Донори з реакцією 

орієнтування, 

n=25  

Хворі на ГХ з реакцією 

орієнтування, 

n=23 

 

НСТ, % 33,81±1,57 53,88±2,28
* 

НСТ,цхк (у.о.) 51,68±1,86 74,82±2,64
* 

ФІ, % 63,88±1,93 47,35±1,39
*
 

ФЧ  6,99±0,17 3,2±0,2
*
 

КЛБ, % 80,5±1,16 93,85±1,34
*
 

КЛБ,цхк (у.о) 127,65±3,12 192,26±7,85
*
 

БАН 5,1±0,12 15,3±0,9
*
 

Примітки: ФІ – фагоцитарний індекс; ФЧ – фагоцитарне число; НСТ, % - 

відсоток нейтрофілів, що здатні до окисно-відновної активності; НСТ,цхк – 

цитохімічний коефіцієнт даної реакції; КЛБ, % - вміст катіонних 

лізосомальних білків у нейтрофілах; КЛБ,цхк – цитохімічний коефіцієнт 

даної реакції; БАН – бактерицидна активність нейтрофілів; * - достовірність 

відмінності у порівнянні з реакцією орієнтування у донорів (p ˂ 0,05). 

 Слід зазначити, що відсоток НСТ-позитивних нейтрофільних 

гранулоцитів при реакції орієнтування у хворих на ГХ в 1,5 разів 

перевищував аналогічний показник у донорів. Показник цитохімічного 

коефіцієнта цієї реакції у хворих з реакцією орієнтування був також у 

півтори рази вищий за такий у донорів при цьому типі НАРО. Кількість 

фагоцитів, позитивних за катіонними лізосомальними білками, у хворих, 
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була вищою за таку у здорових донорів на 16%, а цитохімічний коефіцієнт 

цієї функції у хворих, на ГХ перевищував показник донорів на 50%. 

Посилення киснезалежної і кисненезалежної цитотоксичності циркулюючих 

нейтрофілів у хворих з реакцією орієнтування було пов’язане зі зниженням 

показників фагоцитарної активності цих клітин. Так, кількість фагоцитуючих 

нейтрофілів у хворих на ГХ була вдвічі нижчою порівняно з такою у 

здорових осіб, а фагоцитарний індекс у обстежених пацієнтів був знижений 

порівняно з аналогічним показником у донорів на 26%. Отримані дані 

вказують на те, що функціональна активність циркулюючих нейтрофілів при 

реакції орієнтування у донорів і хворих на ГХ значно різниться.  

 Для обстежених хворих з цим типом НАРО було зареєстровано зсув 

метаболічного профілю циркулюючих нейтрофілів у бік прозапальної 

активації, про що свідчить посилення оксидативного метаболізму одночасно 

зі зниженням фагоцитарної активності досліджених клітин. 

 Аналіз цитокінового статусу з урахуванням типу НАРО дає можливість 

більш детально проаналізувати гострий запальний процес і є суттєвим 

доповненням у вивченні патогенезу даного захворювання. Задачею цього 

етапу роботи був порівняльний аналіз сироваткових рівнів цитокінів 

прозапальної спрямованості при реакції орієнтування у хворих на ГХ з 

аналогічними показниками у донорів з тим же типом НАРО.  

 Як показали результати аналізу цитокінового статусу у хворих з НАРО 

за типом реакції орієнтування сироваткові рівні досліджуваних цитокінів 

відрізнялися від таких при реакції орієнтування, сформованої у здорових   

осіб (табл. 4.3). 
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Таблиця 4.3 

 Концентрація прозапальних цитокінів у периферичній крові хворих на 

гострий холецистит при реакції орієнтування, М ± m 

Показник, одиниці, 

пг/мл 

Групи обстежених  

Донори з реакцією 

орієнтування,  

n=25  

Хворі на ГХ з реакцією 

орієнтування, 

n=23 

TNF-α  
 

5,3±0,14 7,65±0,5
*
 

IL-6  
 

6,25±0,19 14,21±0,61
* 

IL-8  
 

2,14±0,1 35,6±2,42
*
 

IL-17  
 

1,43±0,11 3,24±0,2
*
 

Примітка: * - достовірність відмінності у порівнянні з аналогічним 

показником у донорів з реакцією орієнтування (р ˂ 0,05). 

 Зокрема, сироватковий рівень TNF-α у хворих на ГХ був майже у 

півтора рази вищий за аналогічний показник у донорів з таким же типом 

НАРО. Концентрація IL-6 та IL-17 у хворих була вдвічі вища за таку у 

здорових донорів, а показник сироваткового рівня IL-8 перевищував 

аналогічний показник у донорів у 16 разів (таб. 4.3). Отримані результати 

вказують на те, що реакція орієнтування (тренування) у донорів і хворих на 

ГХ асоціюється з різним станом імунної реактивності. У хворих нами 

виявлено чіткі ознаки запальної активації циркулюючих клітин імунної 

системи, а також ознаки локального і системного запалення за 

сироватковими рівнями прозапальних цитокінів. Зазначений факт вказує на 

необхідність доповнення характеристики реакції орієнтування додатковими 

критеріями, такими як функціональні показники нейтрофілів та цитокіновий 

профіль периферичної крові, а також доцільність визначення НАРО з 

урахуванням наявності патологічного процесу. 
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4.3. Показники імунної реактивності при реакції спокійної активації у 

хворих на гострий холецистит 

 

 У відповідь на дію комплексного адаптаційного фактора середньої 

сили виникає загальна неспецифічна адаптаційна реакція активації, що 

поділяється на спокійну та підвищену [15]. В результаті багатьох досліджень 

доведено, що реакція спокійної активації є сприятливою для перебігу 

запалення і захворюванняя запальної етіології в цілому [61, 66]. 

 НАРО за типом спокійної активації у хворих на ГХ характеризувалася 

статистично достовірно (в 1,3 і 1,4 рази відповідно, р < 0,05) зниженою 

абсолютною кількістю лейкоцитів і сегментоядерних нейтрофілів порівняно з 

аналогічними показниками у обстежених хворих з НАРО за типом 

орієнтування (рис. 4.3). Слід відмітити, що зазначені показники у хворих на 

ГХ статистично достовірно не відрізнялися від таких у донорів з реакцією 

орієнтування. Абсолютна кількість циркулюючих лімфоцитів у хворих на ГХ 

зі сформованою НАРО за типом спокійної активації була достовірно нижчою 

у порівнянні як з донорами, так і з обстеженими хворими з реакцією 

орієнтування. 
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 Рисунок 4.3. Абсолютна кількість лейкоцитів, сегментоядерних 

нейтрофілів та лімфоцитів при реакції спокійної активації у хворих на 

гострий холецистит 

 Примітки: ДРО – донори з реакцією орієнтування, n=25; PO – хворі на 

ГХ з реакцією орієнтування, n=23; РСА – хворі на ГХ з реакцією спокійної 

активації, n=8; сНф – сегментоядерні нейтрофіли; * - достовірність 

відмінності у порівнянні зі здоровими донорами з реакцією орієнтування (p ˂ 

0,05; # - достовірність відмінності у порівнянні з хворими на ГХ з реакцією 

орієнтування (p ˂ 0,05). 

  

 Детальний аналіз лейкограми (табл. 4.4) виявив, що реакція спокійної 

активації асоційована зі зниженням у циркулюючій крові хворих на ГХ 

кількості моноцитів до рівня показника донорів з реакцією орієнтування. 

Крім того, у хворих з НАРО за типом спокійної активації абсолютна кількість 

сегментоядерних нейтрофілів у периферичній крові не відрізнялася від такої 

у донорів з реакцією орієнтування, показники яких розглядалися як контроль.  
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           Таблиця 4.4 

 Показники лейкограми при реакції спокійної активації у хворих на 

гострий холецистит, М ± m 

Показник,  

одиниці 

 

Групи обстежених 

Донори з 

реакцією 

орієнтування, 

n=25 

Хворі на ГХ з 

реакцією 

орієнтування, 

n=23 

Хворі на ГХ з 

реакцією 

спокійної 

активації, 

n=8 

Еозинофіли, Г/л 0,13±0,01 0,09±0,002 0,24±0,03 

Еозинофіли, % 2,07±0,13 1,17±0,03 3,13±0,2 

Базофіли, Г/л 0,0±0,0 0,04±0,002 0,0±0,0 

Базофіли, % 0,0±0,0 0,30±0,02 0,0±0,0 

Моноцити, Г/л 0,19±0,01 0,37±0,02
*
 0,22±0,02

*,#
 

Моноцити,  % 2,7±0,2 4,04±0,2
*
 3,13±0,2 

пНф, Г/л  0,07±0,001 0,26±0,001
*
 0,22±0,02 

пНф, % 1,07±0,01 2,8±0,1
*
 3,38±0,3

*
 

сНф, Г/л  4,69±0,21 6,19±0,33
*
 4,25±0,39

#
 

сНф, % 68,29±1,83 68,17±1,9 59,75±2,59
*,#

 

Лімфоцити, Г/л 1,8±0,08 2,15±0,13
* 

2,19±0,15
* 

Лімфоцити, % 25,7±1,71 23,73±1,6 31,25±1,1
*,#

 

Лейкоцити, Г/л 6,85±0,25 9,08±0,48
*
 7,09±0,54

#
 

Примітки: пНф – паличкоядерні нейтрофіли; сНф – сегментоядерні 

нейтрофіли; * - достовірність відмінності у порівнянні з аналогічним 

показником донорів з реакцією орієнтування (p ˂ 0,05); # - достовірність 

відмінності у порівнянні з аналогічним показником у хворих на ГХ з 

реакцією орієнтування (p ˂ 0,05). 
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 Однак, показник відносної кількості сегментоядерних нейтрофілів був 

знижений як у порівнянні зі здоровими донорами, так і у порівнянні з 

хворими на ГХ, що було підставою для віднесення типу НАРО до спокійної 

активації. Показники як абсолютної, так і відносної кількості 

паличкоядерних нейтрофілів у хворих на ГХ з реакцією спокійної активації 

свідчать на користь прогресуючого зсуву лейкоцитарної формули вліво. 

Моноцитоз, зареєстрований у хворих на ГХ з реакцією орієнтування, на фоні 

формування реакції спокійної активації був відсутній. 

 Аналіз функціональних показників циркулюючих нейтрофілів у хворих 

на ГХ з реакцією спокійної активації не виявив достовірних відмінностей 

досліджених характеристик у порівнянні з аналогічними показниками у 

пацієнтів з реакцією орієнтування. Тобто зареєстровано посилення 

киснезалежної і кисненезалежної цитотоксичності у поєднанні зі зниженням 

показників фагоцитозу у порівнянні з донорами з реакцією орієнтування 

(табл. 4.5). 

 На відміну від подібності функціонального стану циркулюючих 

гранулоцитів у хворих на ГХ з реакцією орієнтування і спокійної активації, 

результати аналізу сироваткових рівнів прозапальних цитокінів у пацієнтів з 

різними типами НАРО відрізнялися (табл. 4.6). При реакції спокійної 

активації у хворих на ГХ концентрація усіх досліджених цитокінів, крім 

TNF-α, була вірогідно знижена порівняно з аналогічними показниками у 

пацієнтів з реакцією орієнтування. Сироватковий рівень TNF-α, при реакції 

спокійної активації не відрізнявся від такого при реакції орієнтування. При 

цьому сироватковий рівень IL-6 був на рівні показника донорів. 

Концентрація IL-8 у хворих з реакцією спокійної активації була майже вдвічі 

нижчою за таку у пацієнтів з реакцією орієнтування, однак у 9 разів вищою 

за аналогічний показник у донорів. Рівень IL-17 у хворих на ГХ з реакцією 

спокійної активації був нижчим за такий у хворих з реакцією орієнтування 

(на 30%), однак перевищував значення показника донорів у півтори рази. 
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           Таблиця 4.5 

 Показники функціональної активності нейтрофільних гранулоцитів 

периферичної крові у хворих на гострий холецистит при реакції спокійної 

активації, М ± m 

Показник, 

одиниці 

Групи обстежених 

Донори з 

реакцією 

орієнтування, 

n=25 

Хворі на ГХ з 

реакцією 

орієнтування, 

n=23 

Хворі на ГХ з 

реакцією спокійної 

активації, 

n=8 

НСТ, % 33,81±1,57 53,88±2,28 
* 61,25±3,42

* 

НСТ,цхк(у.о.) 51,68±1,86 74,82±2,64
* 73,87±3,81

* 

ФІ, % 63,88±1,93 47,35±1,39
*
 48,25±2,81

* 

ФЧ 6,99±0,17 3,2±0,2
*
 3,6±0,17

* 

КЛБ, % 80,5±1,16 93,85±1,34
*
 96,5±2,65

* 

КЛБ,цхк(у.о) 127,65±3,12 192,26±7,85
*
 186,37±7,27

* 

БАН 5,1±0,12 15,3±0,9
*
 11,37±1,01

*,#
 

Примітки: ФІ – фагоцитарний індекс; ФЧ – фагоцитарне число; НСТ, % - 

відсоток нейтрофілів, що здатні до окисно-відновної активності; НСТ,цхк – 

цитохімічний коефіцієнт даної реакції; КЛБ, % - вміст катіонних 

лізосомальних білків у нейтрофілах; КЛБ,цхк – цитохімічний коефіцієнт 

даної реакції; БАН – бактерицидна активність нейтрофілів; * - достовірність 

відмінності у порівнянні з донорами з реакцією орієнтування (p ˂ 0,05); 
#
 - 

достовірність відмінності у порівнянні з аналогічним показником при реакції 

орієнтування у хворих на ГХ (p ˂ 0,05).  
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           Таблиця 4.6 

 Показники концентрації окремих цитокінів у периферичній крові 

хворих на гострий холецистит при реакції спокійної активації, М ± m 

Показник, одиниці, 

пг/мл 

 

Групи обстежених 

Донори з 

реакцією 

орієнтування, 

n=25 

Хворі на ГХ з 

реакцією 

орієнтування, 

n=23 

Хворі на ГХ з 

реакцією 

спокійної 

активації, 

n=8 

TNF-α  
 

5,3±0,14 7,65±0,5
*
 6,93±0,8*,#

 

IL-6  
 

6,25±0,19 14,21±0,61
* 6,41±0,7 

IL-8  
 

2,14±0,1 35,6±2,42
*
 18,56±2,12*,# 

IL-17  
 

1,43±0,11 3,24±0,2
*
 2,28±0,22

*,# 

Примітки: *- достовірність відмінності у порівнянні з аналогічним 

показником донорів з реакцією орієнтування (р < 0,05); 
#
 - достовірність 

відмінності у порівнянні з реакцією орієнтування у хворих на ГХ (p < 0,05). 

  

 Таким чином, реакція спокійної активації у хворих на ГХ 

супроводжувалася менш виразними змінами досліджених нами показників 

імунної реактивності у порівнянні з реакцією орієнтування, що, на нашу 

думку, має знайти відображення у загальній характеристиці цього типу 

НАРО. 
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4.4. Показники імунної реактивності при стрес-реакції у хворих на 

гострий холецистит  

 

 Чисельні дослідження переконливо свідчать про вплив стресу на 

імунну систему й про те, що зміна активності імунної системи при ньому 

залежить від трьох основних факторів: сили стресорного впливу 

(інтенсивності стрес-реакції), її тривалості (часу дії стресора) і 

резистентності організму й/або його імунної системи до стресорного 

ушкодження [6, 36, 37]. У здорових людей помірна стрес-реакція може 

викликати стимуляцію імунної системи, посилення неспецифічного 

протиінфекційного захисту або незначний транзиторний стан зниженої 

імунореактивності [55] У щурів така реакція супровождується підвищенням 

імунокомпетентності кісткового мозку, здатності Т-лімфоцитів до 

проліферації, зростання кількості макрофагів та їх фагоцитарної активності 

[39]. Важка й тривала стрес-реакція поєднана із тривалим пригніченням 

імунної відповіді аж до розвитку імунодефіцитного стану [19, 83].  

 Розвиток ГХ асоціюється з системною транслокацією 

умовнопатогенної мікрофлори, яка є одним з важливих стресорів [9]. На 

потужну тривалу експозицію стресорів організм відповідає стрес-реакцією, 

тобто адаптивним процесом, спрямованим на відновлення гомеостазу й 

збереження нормальної життєдіяльності [15, 61]. Завданням цього підрозділу 

роботи була порівняльна оцінка показників імунної реактивності у хворих на 

ГХ зі сформованою адаптивною реакцією за типом стресу з аналогічними 

показниками за умов розвитку інших типів НАРО. 

 Порівняльна характеристика кількості лімфоцитів, сегментоядерних 

нейтрофілів та загальної кількості лейкоцитів при реакції орієнтування, 

спокійної активації та стрес-реакції у хворих на ГХ представлена на    

рисунку 4.4. 
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 Рисунок 4.4. Абсолютна кількість лейкоцитів, сегментоядерних 

нейтрофілів та лімфоцитів при реакції орієнтування, спокійної активації та 

стрес-реакції у хворих на гострий холецистит 

 Примітки: ДРО – донори з реакцією орієнтування, n=25; РО – хворі на 

ГКХ з реакцією орієнтування, n=23; РСА – хворі на ГХ з реакцією спокійної 

активації, n=8; СР – хворі на ГХ зі стрес-реакцією, n=17; сНф – 

сегментоядерні нейтрофіли; * - достовірність відмінності з здоровими 

донорами з реакцією орієнтування (p < 0,05); # - достовірність відмінності у 

порівнянні з хворими на ГХ з реакцією орієнтування (p < 0,05). 

 

 Як видно з таблиці 4.7. результати оцінки лейкоцитарного профілю у 

пацієнтів зі стрес-реакцією показали істотні відмінності досліджуваних 

показників порівняно з аналогічними даними у хворих на ГХ при реакції 

орієнтування та спокійної активації.  

 

 

Таблиця 4.7 
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 Показники лейкограми у хворих на гострий холецистит зі стрес-

реакцією, М ± m 

Показник, 

одиниці 

 

Групи обстежених 

Донори з 

реакцією 

орієнтування, 

n=25 

Хворі на ГХ з 

реакцією 

орієнтування, 

n=23 

Хворі на ГХ 

з реакцією 

спокійної 

активації, 

n=8 

Хворі на ГХ зі 

стрес-

реакцією, 

n=17 

Еозинофіли,Г/л 0,13±0,001 0,09±0,002 0,24±0,03 0,03±0,002 

Еозинофіли,% 2,07±0,13 1,17±0,03 3,13±0,2 0,41±0,03
*,^

 

Базофіли,Г/л  0,0±0,0 0,04±0,002 0,0±0,0 0,0±0,0 

Базофіли,% 0,0±0,0 0,30±0,02 0,0±0,0 0,0±0,0 

Моноцити,Г/л 0,19±0,01 0,37±0,02
*
 0,22±0,02

*,#
 0,34±0,03 

Моноцити,% 2,7±0,2 4,04±0,2
*
 3,13±0,2 3,59±0,28 

пНф,Г/л  0,07±0,001 0,26±0,01
*
 0,22±0,02 0,48±0,04

*,#
 

пНф,% 1,07±0,01 2,8±0,1
*
 3,38±0,3* 4,18±0,33

*
 

сНф,Г/л 4,69±0,21 6,19±0,33
*
 4,25±0,39

#
 8,05±0,42

*,#
 

сНф,% 68,29±1,83 68,17±1,9 59,75±2,59
*,#

 78,24±1,61
*,#,^

 

Лімфоцити,Г/л  1,8±0,08 2,15±0,13
* 

2,19±0,15
* 

1,29±0,08
*,#

 

Лімфоцити,% 25,7±1,71 23,73±1,6 31,25±1,1
*,#

 12,82±0,77
*,#,^

 

Лейкоцити,Г/л 6,85±0,25 9,08±0,48
*
 7,09±0,54

#
 10,3±0,53

*,^
 

Примітки: пНф – паличкоядерні нейтрофіли; сНф – сегментоядерні 

нейтрофіли; * - достовірність відмінності у порівнянні з аналогічним 

показником донорів з реакцією орієнтування (p < 0,05); # - достовірність 

відмінності у порівнянні з аналогічним показником у хворих на ГХ з 

реакцією орієнтування (p < 0,05), ^ - достовірність відмінності у порівнянні з 

аналогічним показником у хворих на ГХ з реакцією спокійної активації. 

 

 Розвиток адаптаційної реакції за типом стресу супроводжувався 

незначним збільшенням абсолютної кількості циркулюючих лейкоцитів, 
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достовірним збільшенням кількості сегментоядерних нейтрофілів у 

периферичній крові (8,05 ± 0,42 Г/л проти 6,19 ± 0,33 Г/л, зареєстрованих у 

хворих з реакцією орієнтування) та зниженням кількості циркулюючих 

лімфоцитів в 1,7 разів (р < 0,05) порівняно з аналогічним показником у 

пацієнтів з НАРО за типом орієнтування. 

 У хворих на ГХ з НАРО за типом стресу у периферичній крові не 

виявлялися базофіли. Крім того, найбільшою мірою в цій групі обстежених 

хворих проявлявся зсув лейкоцитарної формули вліво: кількість 

паличкоядерних нейтрофілів перевищувала показник пацієнтів з іншими 

типами НАРО в середньому у два рази. 

 При аналізі функціональних показників циркулюючих нейтрофілів у 

хворих на ГХ також було виявлено характерні особливості при стрес-реакції 

(табл. 4.8). Відсоток НСТ-позитивних нейтрофільних гранулоцитів і 

показник цитохімічного коефіцієнта цієї функції, а також відсоток клітин, 

позитивних за катіонними лізосомальними білками, та цитохімічний 

коефіцієнт кисненезалежної цитотоксичності нейтрофілів при стрес-реакції 

не відрізнялися від аналогічних показників при реакції орієнтування. 

Зареєстровано достовірні відмінності БАН та показників фагоцитарної 

активності в залежності від типу НАРО. У хворих на ГХ зі стрес-реакцією 

показники фагоцитарної активності були вірогідно зниженні у порівнянні з 

аналогічними показниками при реакції орієнтування і реакції спокійної 

активації, що вказує на поглиблення прозапальної метаболічної поляризації 

циркулюючих нейтрофілів. Показник БАН при стрес-реакції перевищував 

аналогічний показник у групі з реакцією орієнтування та спокійної активації 

через підвищену абсолютну кількість циркулюючих лейкоцитів. 

 

 

 

Таблиця 4.8 
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 Показники функціональної активності нейтрофільних гранулоцитів 

периферичної крові у хворих на гострий холецистит зі сформованою стрес-

реакцією, М ± m 

Показник, 

одиниці 

Групи обстежених 

Донори з 

реакцією 

орієнтування, 

n=25 

Хворі на ГХ з 

реакцією 

орієнтування, 

n=23 

Хворі на ГХ з 

реакцією 

спокійної 

активації, 

n=8 

Хворі на ГХ зі 

стрес-

реакцією, 

n=17 

НСТ, % 

 

33,81±1,57 53,88±2,28
* 61,25±3,42

* 54,2±3,51
*
 

НСТ, 

цхк (у.о.) 

51,68±1,86 74,82±2,64
* 73,87±3,81

* 71,85±3,82
*
 

ФІ, % 

 

63,88±1,93 47,35±1,39
*
 48,25±2,81

* 38,08±1,5
*,#,γ

 

ФЧ 

 

6,99±0,17 3,2±0,2
*
 3,6±0,17

* 2,3±0,13
*,#,γ

 

КЛБ, % 80,5±1,16 93,85±1,34
*
 96,5±2,65

* 92,38±1,65
 *

 

КЛБ, 

цхк (у.о) 

127,65±3,12 192,26±7,85
*
 186,37±7,27

* 196,87±10,10
 *

 

БАН 5,1±0,12 15,3±0,9
*
 11,37±1,01

*,#
 19,4±0,78

*,#,γ
 

Примітки: ФІ – фагоцитарний індекс; ФЧ – фагоцитарне число; НСТ, % - 

відсоток нейтрофілів, що здатні до окисно-відновної активності; НСТ,цхк – 

цитохімічний коефіцієнт даної реакції; КЛБ, % - вміст катіонних 

лізосомальних білків у нейтрофілах; КЛБ,цхк – цитохімічний коефіцієнт 

даної реакції; БАН – бактерицидна активність нейтрофілів; * - достовірність 

відмінності у порівнянні у донорів з реакцією орієнтування (p < 0,05); 
#
 - 

достовірність відмінності у порівнянні з аналогічним показником при реакції 

орієнтування у хворих на ГХ (p < 0,05); γ – достовірність відмінності у 

порівнянні з аналогічним показником при реакції спокійної активації. 

 Розвиток стрес-реакції супроводжувався збільшенням сироваткового 

рівня TNF-α в середньому вдвічі порівняно з аналогічними показниками у 
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пацієнтів з іншими типами НАРО, що свідчить на користь наявності гострого 

запального процесу системного характеру. Концентрація в сироватці крові 

IL-17 при стрес-реакції у обстежених пацієнтів також була вищою за 

аналогічний показник при інших адаптаційних реакціях, що вказує на більшу 

виразність локального запального процесу при цьому типі НАРО. 

Сироваткові рівні IL-6 та IL-8 при стрес-реакції у хворих на ГХ не 

відрізнялися вірогідно від аналогічних показників у пацієнтів з реакцією 

орієнтування і перевищували показники донорів (табл. 4.9). 

           Таблиця 4.9 

 Показники концентрації окремих цитокінів у периферичній крові 

хворих на гострий холецистит зі стрес-реакцією, М ± m 

Показник, 

одиниці, пг/мл 

 

Групи обстежених 

Донори з 

реакцією 

орієнтування, 

n=25 

Хворі на ГХ з 

реакцією 

орієнтування, 

n=23 

Хворі на ГХ 

з реакцією 

спокійної 

активації, 

n=8 

Хворі на ГХ 

зі стрес-

реакцією, 

n=17 

TNF-α  
 

5,3±0,14 7,65±0,5
*
 6,93±0,8 15,51±1,1

*,#,γ
  

IL-6  
 

6,25±0,19 14,21±0,61
* 6,41±0,7

*,#
 13,07±0,9

*,γ
 

IL-8  
 

2,14±0,1 35,6±2,12
*
 18,56±2,12*,# 33,85±3,32

*,#,γ
 

IL-17  
 

1,43±0,11 3,24±0,2
*
 2,28±0,22

*,# 4,35±0,3
*,#,γ

 

Примітки: *- достовірність відмінності у порівнянні з аналогічним 

показником у донорів з реакцією орієнтування (р < 0,05); 
#
 - достовірність 

відмінності у порівнянні з реакцією орієнтування у хворих на ГХ (p < 0,05);   

γ - достовірність відмінності у порівнянні з реакцією спокійної активації.  

 

 Підсумовуючи аналіз показників імунної реактивності при стрес-

реакції у хворих на ГХ, слід зазначити, що характерними особливостями 

цього типу НАРО, були поглиблення прозапальної метаболічної поляризації 
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циркулюючих нейтрофілів у сукупності з найбільшим зростанням 

сироваткових рівнів цитокінів-маркерів локального і системного запального 

процесу, що, на нашу думку, необхідно відобразити у загальній 

характеристиці цього типу адаптаційної реакції.  

 

4.5. Кореляційні зв’язки між кількісними і функціональними 

показниками у хворих на гострий холецистит з різними типами 

адаптаційних реакцій 

 

 Як зазначено у розділі 3, порівняльний аналіз існуючих кореляційних 

зв’язків (гомеостатичних) між кількісними і функціональними показниками 

клітин імунної системи у донорів і у хворих на ГХ без градації в залежності 

від типу НАРО виявив лише часткові їх порушення. Більш деталізований 

порівняльний аналіз з урахуванням типу НАРО продемонстрував 

поглиблення відхилень у гомеостатичних зв’язках між показниками 

імунологічної реактивності у хворих по мірі прогресування напруження 

адаптаційних систем організму, а також відмінності у існуючих кореляційних 

зв’язках між донорами і хворими на ГХ з одним і тим же типом НАРО. 

 Аналіз кореляційних взаємозв’язків кількісних і функціональних 

показників імунної реактивності у донорів з найпоширенішим типом НАРО – 

реакцією орієнтування, котру не відносять ні до еустресу ні до дистресу, 

виявив наступне (табл. 4.10). Встановлено сильний негативний зв’язок між 

відносною кількістю лімфоцитів і нейтрофілів (r=-0,57), який відображає 

динаміку залучення цих клітин у запальний процес [33, 98]. Відображенням 

гомеостатичної рівноваги є високий рівень позитивної взаємозалежності для 

відносної кількості циркулюючих моноцитів і показника кисненезалежного 

метаболізму нейтрофілів (r=0,53), зумовлений тісним функціональним 

зв’язком між метаболізмом цих двох типів фагоцитуючих клітин [135]. 

Сильний позитивний кореляційний зв’язок між загальною кількістю 

нейтрофілів і відносною кількістю паличкоядерних форм цих клітин (r=0,76) 
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є також відображенням гомеостатичної рівноваги, за якої у циркулюючій 

крові незрілі форми нейтрофілів відсутні (таб. 4.10) Сильний негативний 

кореляційний зв’язок між сироватковим рівнем IL-8 і відносною кількістю 

циркулюючих сНф (r=-0,80) засвідчує той факт, що гомеостатично низька 

концентрація цього цитокіну асоціюється з перебуванням відносної кількості 

сНф в рамках референтних меж (найбільш представлена популяція 

циркулюючих лейкоцитів). Сильний (функціональний) зв’язок між 

загальною кількістю циркулюючих лейкоцитів і сироватковим рівнем 

розчинної форми рецептора TNF-α (r=0,99) ілюструє гомеостатичне 

функціонування регуляторних механізмів імунної системи, спрямованих на 

гальмування запального процесу. У хворих на ГХ за типом орієнтування 

характер кореляційних зв’язків значно відрізнявся від такого у донорів і 

характеризувався значно меншою кількістю кореляційних взаємозв’язків між 

досліджуваними показниками імунної реактивності. Посилювалися 

кореляційні зв’язки між відносною кількістю циркулюючих лімфоцитів і 

сегментоядерних нейтрофілів (r=-0,75) (зумовлені перерозподілом 

популяційного складу циркулюючих лейкоцитів, викликаного розвитком 

запального процесу), а також між показником кисненезалежного метаболізму 

нейтрофілів і відносною кількістю моноцитів (r=0,70), що вказує на зрушення 

гомеостатичної рівноваги, викликаної розвитком запального процесу (таб. 

4.10). Поява сильного кореляційного зв’язку між абсолютною кількістю 

циркулюючих лейкоцитів і сНф вказує на той факт, що лейкоцитоз у хворих 

на ГХ зумовлений збільшенням у циркуляції сНф (r=0,97) (таб. 4.10). Втрата 

гомеостатичного кореляційного зв’язку між кількістю паличкоядерних і 

сегментоядерних форм нейтрофілів є відображенням зсуву лейкоцитарної 

формули вліво, викликаної розвитком запального процесу. Втрата 

кореляційного зв’язку між загальною кількістю циркулюючих лейкоцитів і 

сироватковим рівнем розчинної форми рецептора TNF-α засвідчує розлад 

регуляторних механізмів в імунній системі, імовірно, викликаний гострим 

запальним процесом.  
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          Таблиця 4.10 

 Кореляційні зв’язки між кількісними і функціональними показниками 

клітин імунної системи при реакції орієнтування у хворих на гострий 

холецистит 

Складові компоненти зв’язків Значення показника кореляції 

Хворі на ГХ, 

n=23 

Донори з реакцією 

орієнтування, n=25 

Лімфоцити, % : сНф, %  -0,75 -0,57 

Моноцити, % : КЛБ,цхк 0,70 0,53 

Л, Г/л : сНф, Г/л 0,97 - 

пНф, % : сНф, Г/л - 0,76 

сНф, % : IL-8 - -0,80 

Лімфоцити, Г/л : s-TNF-R55 - 0,99 

Примітки: сНф – сегментоядерні нейтрофіли; пНф – паличкоядерні 

нейтрофіли; КЛБ,цхк – цитохімічний коефіцієнт реакції на визначення 

нейтрофілів, що містять катіонні лізосомальні білки; Л – лейкоцити; s-TNF-

R55 – розчинний рецептор типу І, для фактору некрозу пухлин – α. 

 

 Реакція спокійної активації у донорів (n=11), котра є фізіологічною для 

здорового організму, асоціювалася з наявністю цілої низки гомеостатичних 

позитивних кореляційних зв’язків: між загальною кількістю циркулюючих 

лейкоцитів та відносною кількістю циркулюючих лімфоцитів (r=0,85), між 

відносною кількістю циркулюючих лімфоцитів та кількістю циркулюючих 

нейтрофілів з конститутивно активованим киснезалежним метаболізмом 

(r=0,86), а також між абсолютною кількістю циркулюючих лімфоцитів та 

референтними значеннями сироваткових концентрацій прозапальних 

цитокінів (табл. 4.11). 

                 Таблиця 4.11 
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 Кореляційні зв’язки між кількісними і функціональними показниками 

клітин імунної системи при реакції спокійної активації у хворих на гострий 

холецистит 

Складові компоненти 

зв’язків 

Значення показника кореляції 

Хворі на ГХ, 

 n=8 

Донори з реакцією 

спокійної активації, 

n=11 

Лімфоцити, % : НСТ,цхк 0,92 - 

Еозинофіли, % : IL-8 0,87 - 

сНф, %: КЛБ, % -0,90 - 

сНф, % : IL-17 -0,76 - 

Моноцити, % : TNF-a 0,86 - 

Моноцити, %  : IL-6 -0,89 - 

Лімфоцити, % : Л, Г/л - 0,85 

Лімфоцити, % : НСТ, % - 0,86 

Лімфоцити, Г/л : НСТ,цхк - 0,83 

Лімфоцити, Г/л : IL-8 - 0,90 

Лімфоцити, Г/л : s-TNF-R55 - 0,99 

IL-8 : s-TNF-R55 - 0,90  

Примітки: сНф – сегментоядерні нейтрофіли, КЛБ,цхк – цитохімічний 

коефіцієнт реакції на визначення нейтрофілів, що містять катіонні 

лізосомальні білки; Л – лейкоцити; КЛБ, % - відсоток нейтрофілів, що 

містять катіонні лізосомальні білки; НСТ,цхк – цитохімічний коефіцієнт 

реакції на визначення нейтрофілів, що здатні до окисно-відновної активності; 

НСТ, % - відсоток нейтрофілів, що здатні до окисно-відновної активності. s-

TNF-R55 – розчинний рецептор типу І, для фактору некрозу пухлин – α. 

 У хворих на ГКХ (n=8) з таким же типом НАРО (спокійна активація) 

кореляційні зв’язки, констатовані у донорів, були відсутні, що засвідчує 

втрату гомеостатичної рівноваги (таб. 4.11). Натомість, зареєстровано 
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сильний позитивний кореляційний зв’язок між відносною кількістю 

циркулюючих моноцитів та сироватковим рівнем одного з основних 

прозапальних цитокінів – TNF-α (r=0,86), а також сильний негативний 

зв’язок між відносною кількістю циркулюючих нейтрофілів і відносною 

кількістю клітин у їх пулі з конститутивною продукцією катіонних 

лізосомальних ферментів (r=0,90), (що вказує на патологічний зсув 

метаболізму нейтрофілів). 

 Аналізуючи кореляційні зв’язки між кількісними та функціональними 

показниками імунної реактивності при стрес-реакції у хворих, ми звертаємо 

увагу той факт, що у хворих з цим типом НАРО зареєстровано кореляційні 

взаємозалежності, практично не властиві донорам, що вказує на значний 

ступінь розузгодженості функціонування імунної системи як характерну 

особливість стрес-реакції (таб. 4.12). Були встановлені прямий кореляційний 

зв’язок між абсолютною кількістю лейкоцитів та відносною кількістю 

паличкоядерних нейтрофілів (r=0,77), абсолютною кількістю лейкоцитів та 

абсолютною кількість сегментоядерних нейтрофілів (r=0,88), що доводить 

прозапальну стимуляторну роль гострого стресу. Підсилюється 

кисненезалежний метаболізм як мононуклеарних, так і поліморфонуклеарних 

фагоцитів периферичної крові, що засвідчує зв’язок показника КЛБ,цхк з 

абсолютною кількістю сегментоядерних нейтрофілів (r=0,77), та зв’язок 

моноцити-КЛБ,цхк (r=0,81). Активація кисненезалежної цитотоксичності 

циркулюючих фагоцтів може бути наслідком порушення цілісності 

кишкового бар’єру і системної ендотоксемії, асоційованих з розвитком ГХ 

[136] (таб. 4.12). 

 



87 

 

                  Таблиця 4.12 

 Кореляційні зв’язки у хворих на гострий холецистит при різних типах неспецифічних адаптаційних реакцій 

організму 

Складові компоненти 

зв’язків  

Групи обстежених 

Донори з 

реакцією 

орієнтування, 

n=25  

Хворі на ГХ з 

реакцією 

орієнтування, 

n=23 

Донори з 

реакцією 

спокійної 

активації, n=11 

Хворі на ГХ з 

реакцією 

спокійної 

активації, n=8 

Хворі на ГХ при 

стрес-реакції, 

n=17 

Лімфоцити, % : сНф, %  -0,57 -0,75 - -  

Моноцити, % : КЛБ,цхк 0,53 0,70 - - 0,81 

Л, Г/л : сНф, Г/л - 0,97 - - 0,88 

пНф, % : сНф, Г/л 0,76 - - - - 

сНф, % : IL-8 -0,80 - - - - 

Лімфоцити, Г/л : s-TNF-R55 0,99 - - 0,99  - 

Лімфоцити, % : НСТ,цхк - - - 0,92 - 

Еозинофіли, % : IL-8 - - - 0,87 - 

сНф, %: КЛБ, % - - - -0,90 - 

сНф, % : IL-17 - - - -0,76 - 

Моноцити, %: TNF-a - - - 0,86 - 

Моноцити, % : IL-6 - - - -0,89 - 
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                             Продовження таблиці 4.12 

1 2 3 4 5 6 

Лімфоцити, % : Л, Г/л - - 0,85 - - 

Лімфоцити, % : НСТ, % - - 0,86 - - 

Лімфоцити, Г/л : НСТ,цхк - - 0,83 - - 

Лімфоцити, Г/л : IL-8 - - 0,90 - - 

IL-8 : s-TNF-R55 - - 0,90 - - 

Л, Г/л : пНф, % - - - - 0,77 

КЛБ,цхк : сНф, Г/л - - - - 0,77 

Примітки: сНф – сегментоядерні нейтрофіли; КЛБ,цхк - цитохімічний коефіцієнт реакції на визначення нейтрофілів, що 

містять катіонні лізосомальні білки; Л – лейкоцити; пНф – паличкоядерні нейтрофіли; s-TNF-R55 – розчинний рецептор 

типу І, для фактору некрозу пухлин - α; НСТ,цхк - цитохімічний коефіцієнт реакції на визначення нейтрофілів, що здатні 

до окисно-відновної активності; КЛБ, % - відсоток нейтрофілів, що містять катіонні лізосомальні білки; НСТ, % - 

відсоток нейтрофілів, що здатні до окисно-відновної активності.  
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 Отже, порівняльна оцінка кореляційних взаємозв’язків між 

дослідженими нами кількісними і функціональними показниками імунної 

реактивності у донорів і хворих на ГХ виявила кілька важливих 

особливостей. Кореляційні зв’язки у донорів і хворих на ГХ з одним і тим же 

типом НАРО відрізняються. Це свідчить про те, що наявність патологічного 

процесу змінює загальний характер адаптаційної реакції, надаючи їй нових 

відмітних особливостей. Тип кореляційного зв’язка відрізнявся залежно від 

ступеню напруженості адаптаційних систем організму за кількістю і 

характером кореляційних взаємозалежностей між аналізованими 

показниками імунної реактивності. Найбільшу кількість кореляційних 

зв’язків виявлено у хворих на ГХ з реакцією спокійної активації. Це вказує на 

те, що на початкових стадіях напруженості адаптаційних систем відбувається 

максимальна скоординована мобілізація чинників імунної реактивності. 

Кінцева стадія напруженості адаптаційних систем (стрес-реакція) 

характеризується появою нетипових для донорів кореляційних зв’язків в 

імунній системі, що вказує на розузгодженість її функціонування. 
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РОЗДІЛ 5 

ПОКАЗНИКИ НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ТА 

ЦИТОКІНОВИЙ ПРОФІЛЬ СИРОВАТКИ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ 

ХОЛЕЦИСТИТ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ 

 

5.1. Лейкограма та функціональний стан нейтрофільних гранулоцитів у 

хворих на гострий холецистит після хірургічного лікування 

 

 Хірургічне лікування є прозапальним тригерним чинником для імунної 

системи, дія якого накладається на запальний процес, викликаний розвитком 

хвороби. З іншого боку жовчний міхур – основне джерело розвитку 

запального процесу при ГХ, видалення якого супроводжується елімінацією 

ендогенних прозапальних чинників.  

 На основі проведених клініко-лабораторних досліджень проводились 

консультації фахівців та досліджуваним хворим виконувалась 

лапароскопічна холецистектомія (ЛХЕ). Метод знеболювання – загальний 

ендотрахеальний наркоз. 

 Завданням цього розділу роботи було провести порівняльну оцінку 

показників лейкограми та функціонального стану циркулюючих 

нейтрофільних гранулоцитів у хворих на ГХ до та після хірургічного 

лікування без диференціювання їх за типом адаптаційної реакції.  

Показники абсолютної кількості лейкоцитів, сегментоядерних 

нейтрофілів та лімфоцитів наведено на рисунку 5.1. Як видно з рисунку (рис. 

5.1), збільшення кількості циркулюючих лейкоцитів у хворих на ГХ до 

операції мало тенденцію до нормалізації після видалення жовчного міхура. 

Абсолютна кількість лейкоцитів після проведеного лікування становила     

8,1 ± 0,4 Г/л, та достовірно не відрізнялася з показником до операції         

(9,01 ± 0,03 Г/л), та перевищувала (1,2 разів (р < 0,05)) показник донорів (6,64 

± 0,23 Г/л). Абсолютна кількість сегментоядерних нейтрофілів після 
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проведеного хірургічного лікування становила 5,59 ± 0,37 Г/л, та 

характеризувалася незначною тенденцією до зниження порівняно із 

значенням до операції  (6,36 ± 0,31 Г/л) і перевищувала (у 1,3 разів (р < 0,05)) 

показник донорів (4,42 ± 0,19 Г/л) (рис. 5.1). 

 

 

Рис. 5.1. Абсолютна кількість лейкоцитів, сегментоядерних нейтрофілів 

та лімфоцитів у хворих на гострий холецистит після хірургічного лікування 

(n=50), M ± m 

Примітки: лц – лімфоцити; сНф – сегментоядерні нейтрофіли; Л – 

лейкоцити; * - достовірність відмінності у порівнянні з групою донорів 

(n=50), (p ˂ 0,05).  

 

Абсолютна кількість лімфоцитів у хворих на ГХ після хірургічного 

лікування становила 1,82 ± 0,09 Г/л, що достовірно не відрізняється (р > 0,05) 

від аналогічного показника до операції (1,87 ± 0,09 Г/л) та від абсолютної 

кількості лімфоцитів у групі донорів (1,81 ± 0,07 Г/л). Однак, на рівні 
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тенденції також можна свідчити про нормалізацію цього показника після 

проведеного хірургічного лікування. 

 Більш детальний аналіз лейкограми у післяопераційному періоді у 

хворих на ГХ без диференціювання за типом сформованої НАРО показав 

наступне (табл. 5.1).  

           Таблиця 5.1 

 Показники лейкоцитарної формули у хворих на гострий холецистит в 

динаміці хірургічного лікування, М ± m 

Показник, одиниці Донори, 

n=36 

До лікування, 

n=50 

Після лікування, 

n=50 

Лімфоцити, Г/л  1,81±0,07 1,87±0,09 1,82±0,09 

Лімфоцити, % 27,5±0,80 22,1±0,24 23,76±1,29
*
 

Базофіли, Г/л  0,01±0,001 0,02±0,001 0,01±0,01 

Базофіли, % 0,1±0,007 0,14±0,06 0,08±0,004 

Еозинофіли, Г/л  0,14±0,01 0,10±0,001 0,12±0,02 

Еозинофіли, % 2,3±0,17 1,22±0,5 1,54±0,08 

пНф, Г/л  0,06±0,001 0,32±0,02
*
 0,16±0,02

*,#
 

пНф, % 0,9±0,05 3,26±0,16
*
 1,86±0,09

*,#
 

сНф, Г/л  4,42±0,19 6,36±0,31
*
 5,59±0,37

*,#
 

сНф, % 66,3±1,1 69,38±1,38 68,02±1,50 

Моноцити, Г/л  0,19±0,01 0,34±0,02
*
 0,38±0,03

#
 

Моноцити, % 2,9±0,20 3,84±0,18
*
 4,88±0,17

*
 

Примітки: пНф - паличкоядерні нейтрофіли; сНф - сегментоядерні 

нейтрофіли;* - достовірність відмінності в порівнянні з групою донорів (р < 

0,05); # - достовірність відмінності в порівнянні з аналогічним показником до 

хірургічного лікування (р < 0,05). 

 

 Проведення хірургічного лікування не впливало на абсолютну кількість 

циркулюючих лімфоцитів у хворих на ГХ. Не зареєстровано також 

відмінностей у кількості базофілів і еозинофілів у післяопераційному періоді 
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порівняно з аналогічними показниками до операції і показниками здорових 

осіб. Статистично вірогідні зміни у зв’язку з проведеним хірургічним 

дікуванням виявлені у хворих на ГХ в абсолютній кількості нейтрофілів 

різних субпопуляцій та моноцитів (таб. 5.2). 

Таблиця 5.2  

Показники функціональної активності нейтрофільних гранулоцитів 

периферичної крові у хворих на гострий холецистит в динаміці хірургічного 

лікування, М ± m 

Показник, 

одиниці 

Донори, 

n=36 

До лікування, 

n=50 

Після лікування, 

n=50 

ФІ, % 62,94±4,28 44,08±1,17* 44,92±1,18* 

ФЧ 6,88±0,51 3,00±0,16
*
 2,90±0,10* 

НСТ, % 33,25±2,10 54,75±2,09
*
 65,54±1,72

*,#
 

НСТ,цхк у.о. 50,50±2,81 73,66±2,80
*
 75,63±2,13* 

КЛБ, % 78,64±4,42 93,48±1,89
*
 91,28±1,38* 

КЛБ,цхк у.о. 122,18±7,11 191,65±5,08
*
 197,14±5,9* 

БАН 5,70±0,31 15,55±0,75
*
 14,70±0,6

*
 

Примітки: ФІ – фагоцитарний індекс; ФЧ – фагоцитарне число; НСТ, % - 

відсоток нейтрофілів, що здатні до окисно-відновної активності нейтрофілів; 

НСТ,цхк – цитохімічний коефіцієнт даної реакції; КЛБ, % - відсоток 

нейтрофілів, що містять катіонні лізосомальні білки; КЛБ,цхк – цитохімічний 

коефіцієнт даної реакції; * - достовірність відмінності в порівнянні з групою 

донорів (р < 0,05); # - достовірність відмінності в порівнянні з доопераційним 

періодом (р < 0,05). 

 

 До проведення операції кількість паличкоядерних нейтрофілів у хворих 

на ГХ перевищувала аналогічний показник у донорів майже у 5 разів. Після 

проведення хірургічного лікування показник знижувався майже вдвічі, хоча і 

не досягав рівня здорових осіб. Збільшена до операції кількість 
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сегментоядерних нейтрофілів також знижувалася після проведеного 

хірургічного лікування. Абсолютна кількість циркулюючих моноцитів у 

хворих на ГХ до операції була збільшена порівняно з показником норми 

майже вдвічі. Проведення хірургічного лікування супроводжувалося 

подальшим зростанням значення цього показника. Однак, мононуклеарні 

фагоцити є ефекторними клітинами запалення не лише деструктивного, а й 

репаративного характеру. Зважаючи на це, збільшення їх кількості після 

проведеного хірургічного видалення основного джерела запалення 

деструктивного характеру може бути свідченням активації відновних 

процесів. За результатами дослідження встановлено, що функціональний 

профіль циркулюючих нейтрофілів у хворих на ГХ після операційного 

лікування характеризувався наступними особливостями.  

Показники фагоцитарної активності після проведеного хірургічного 

лікування не відрізнялися від аналогічних даних до операції і були нижчими 

за контрольні значення. Натомість, продукція реактивних форм кисню, 

визначена в НСТ-тесті, достовірно зростала у післяопераційному періоді 

(табл. 5.2). Відомо, що оксидативний метаболізм фагоцитів забезпечує не 

лише цитотоксичну активність цих клітин [33]. Реактивні форми кисню, 

котрі є продуктом цього типу метаболічних реакцій, виконують важливу 

сигнальну функцію і регулюють численні процеси у клітинах і тканинах, у 

тому числі стимулюють клітинну проліферацію і активують міграцію 

стовбурових тканинних клітин, сприяють ангіогенезу і репаративним 

процесам [139]. З огляду на це, посилення киснезалежного метаболізму 

нейтрофілів у післяопераційному періоді можна розглядати як ознаку 

активації репаративних процесів, що узгоджується з даними щодо змін у  

популяційному складі циркулюючих лейкоцитів. Додатковим свідченням на 

користь висловленого припущення є незначне зниження продукції 

нейтрофілами КЛБ після проведеного хірургічного лікування у хворих на ГХ 

порівняно з показником до операції. З літератури відомо, що саме катіонні 

лізосомальні білки відповідальні за деструктивні процеси у тканинах, 
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опосередковані нейтрофільними гранулоцитами. Зниження їх вмісту може 

вказувати на перехід запального процесу з деструктивної до репаративної 

форми [148]. 

 Інтегральний показник БАН у післяопераційному періоді у хворих на 

ГХ становив 14,70 ± 0,6, що у 2,6 разів більше (р < 0,05) у порівнянні з 

групою донорів (5,70 ± 0,31 у.о. відповідно), та в 1,1 разів менше (р > 0,05), 

ніж у групі доопераційних осіб (15,55 ± 0,75 у.о. відповідно). Отримані 

результати свідчать, що мікробоцидна активність в нейтрофілах 

периферичної крові зберігається після хірургічного лікування  

 

5.2. Цитокіновий профіль сироватки у хворих на гострий холецистит 

після хірургічного лікування 

 

 Виконання операцій лапароскопічними способом спричиняє достовірно 

менш виразну адаптаційно-стресорну реакцію в порівнянні з лапаротомним 

втручаннями [11, 34]. 

 Застосування малоінвазивних методів санації жовчних шляхів при 

ускладнених формах жовчнокам’яної хвороби скорочує виникнення 

післяопераційних ускладнень [200]. Однак, будь-яка травма при операції 

призводить до запуску ферментно-цитокінового каскаду та розвитку місцевої  

і системної запальної відповіді [125, 136, 182]. 

 Тяжкість загального стану хворого в ранньому післяопераційному 

періоді, яка зумовлена перенесеним оперативним втручанням, катаболічні 

процеси в організмі, психологічний стрес відображуються у тому числі й на 

профілі продукованих клітинами імунної системи комунікативних біологічно 

активних медіаторів таких, як цитокіни. Характер зміни цитокінового 

профілю сироватки крові є інформативним показником для характеристики 

активації імунної системи [59, 177].  
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 Для оцінки цитокінового профілю периферичної крові у 

післяопераційному періоді у хворих на ГХ проводили визначення 

сироваткових рівнів TNF-α, ІL-6, ІL-8, ІL-17. 

Результати визначення концентрації TNF-α у хворих на ГХ після 

проведеного хірургічного лікування показали, що рівень цього цитокіну 

незначно зростав (рис. 5.2), що вказує на триваючий запальний процес 

системного характеру.  

 

   

 Рис. 5.2. Концентрація TNF-α в сироватці крові хворих на гострий 

холецистит після проведення хірургічного лікування (n=50), М ± m 

 Примітка: * - достовірність відмінності у порівнянні з групою донорів 

(n=50), (p ˂ 0,05). 

  

Рівень ІL-6 в сироватці крові хворих на ГХ після операції становив 19,82 

± 0,51 пг/мл, що вірогідно (в 1,6 разів, p < 0,05) перевищує аналогічний 

показник до операції і достовірно (у 3,5 разів, p < 0,05) вище аналогічного 

показника у групі донорів (рис. 5.3).   

Згідно даних літератури сироватковий рівень IL-6 зростає при запальних 

процесах різного характеру: інфекційних і стерильних, деструктивних і 
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репаративних [90]. Зважаючи на це підвищення сироваткової концентрації 

цього цитокіну у післяопераційному періоді можна розглядати лише як 

маркер триваючого запального процесу. Зареєстроване нами посилення 

оксидативного метаболізму нейтрофілів може бути одним з наслідків 

підвищеного рівня IL-6. 

 

  

 Рис.5.3. Концентрація IL-6 в сироватці крові хворих на гострий 

холецистит після проведення хірургічного лікування (n=50), М ± m 

 Примітки: * - достовірність відмінності у порівнянні з групою здорових 

донорів (n=50), (p < 0,05); # - відмінності у порівнянні з групою до 

хірургічного лікування (p < 0,05).   

 

Як було відмічено раніше, ІL-8 є потужними хемоатрактантом для 

нейтрофілів [33, 90], але in vitro ІL-8 також сприяє виділенню лізосомальних 

ферментів, генерації супероксиду і біоліпідів та посиленню експресії молекул 

адгезії на нейтрофілах [33, 133]. Внутрішньопечінкова експресія ІL-8 при 

хронічному гепатиті С підвищена, та корелює з активністю запального 

процесу і ступенем фіброзу [90]. Результати визначення концентрації IL-8 у 

хворих на ГХ після проведеного хірургічного лікування представлені на 
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рисунку 5.4. При дослідженні вмісту ІL-8 у сироватці крові хворих на ГХ 

після операції було встановлено, що його рівень зменшився порівняно з 

передопераційним періодом майже в три рази, хоча і залишався значно 

вищим за показник контролю. Отримані дані є ще одним свідченням на 

користь того, що хірургічне лікування при ГХ спричиняє зниження проявів 

деструктивного запального процесу і зміні його характеру. 

 

  

 Рис. 5.4. Концентрація IL-8 в сироватці крові хворих на гострий 

холецистит після проведення хірургічного лікування (n=50), М ± m 

 Примітки: * - достовірність відмінності у порівнянні з групою здорових 

донорів (n=50), (p < 0,05); # - відмінність у порівнянні з групою до 

хірургічного лікування (p < 0,05). 

  

Результати визначення концентрації IL-17 у хворих на ГХ після 

проведеного хірургічного лікування представлені на рисунку 5.5. Рівень      

IL-17 у післяопераційному періоді становив 3,2 ± 0,1 пг/мл, що у 2,6 разів 

вище по відношенню до контролю і практично не відрізняється від показника 

до операції. IL-17 – цитокін, залучений у розвиток адаптивної імунної 

відповіді в межах органів травного тракту [144, 163, 191]. Триваючий 
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запальний процес у післяопераційному періоді відбувається із залученням 

ефекторів специфічного імунітету, наслідком чого є достатньо високий 

ситемний рівень IL-17.  

 

  

 Рис. 5.5. Концентрація IL-17 в сироватці крові хворих на гострий 

холецистит після проведення хірургічного лікування (n=50), М ± m  

 Примітка: * - достовірність відмінності у порівнянні з групою донорів 

(n=50), (p ˂ 0,05). 

 

Таким чином, результати порівняльного аналізу сироваткового рівня 

прозапальних цитокінів у хворих на ГХ в динаміці лікування показали, що 

проведення хірургічного видалення жовчного міхура супроводжується 

триваючим запальним процесом, про що свідчать підвищені рівні TNF-α та 

IL-6. Однак, зниження сироваткової концентрації IL-8 та незначне зниження 

сироваткового рівня IL-17 свідчать на користь того, що у післяопераційному 

періоді змінюється характер запального процесу.  
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5.3. Кореляційні зв’язки між кількісними і функціональними 

показниками імунної реактивності у хворих на гострий холецистит після 

хірургічного лікування  

 

 Проведення хірургічного лікування неминуче викликає зміни у 

взаємозв’язках між винниками імунної реактивності, зумовлені видаленням 

основного тригерного чинника запальної активації імунної системи у хворих 

на ГХ. Отримані нами дані порівняльного аналізу кореляційних зв’язків у 

хворих після операції у порівнянні з таким у доопераційному періоді також 

засвідчили цей феномен (табл. 5.3).  

           Таблиця 5.3  

Кореляційні взаємозв’язки між кількісними і функціональними 

показниками клітин імунної системи у хворих на гострий холецистит в 

динаміці лікування 

Складові компоненти 

зв’язків 

Донори, 

n=36 

До лікування, 

n=50 

Після 

лікування, 

n=50 

Лімфоцити, % : сНФ, % -0,77 -0,86 -0,95 

Лімфоцити, % : КЛБ,цхк -0,73 - - 

Лімфоцити, % : TNF-α -0,72 -0,52 -0,40 

пНф, % : сНф, Г/л 0,8 - - 

TNF-α : сНф, % 0,72 0,35 0,38 

IL-6 : IL-17 0,48 - 0,35 

Примітки: сНф – сегментоядерні нейтрофіли; пНф – паличкоядерні 

нейтрофіли; КЛБ,цхк – цитохімічний коефіцієнт реакції на визначення 

нейтрофілів, що містять катіонні лізосомальні білки; TNF-α – фактор некрозу 

пухлин – α. 
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 Прослідковуючи характер кореляційних зв’язків між показниками у 

хворих на гострий холецистит після лікування без диференціювання групи 

залежно від типу адаптаційної реакції ми виявили зміни, які вказують на 

триваючий запальний процес, на користь чого, у першу чергу, свідчить 

посилення кореляційної взаємозалежності між відносною кількістю 

циркулюючих лімфоцитів і нейтрофілів (r=-0,95). Однак, реєструються також 

ознаки зміни характеру запального процесу. З огляду на те, що CD4+ 

лімфоцити є одним з джерел TNF-α у процесі запалення послаблення 

кореляційного зв’язку між концентрацією цього цитокіну у сироватці крові і 

відносною кількістю циркулюючих лімфоцитів (r=-0,40) свідчить на користь 

зменшення продукції ними медіаторів запалення (табл.  5.3). 

 Позитивною ознакою у зміні кореляційних зв’язків між дослідженими 

показниками імунної реактивності у хворих на ГХ після проведеного 

хірургічного лікування є також відновлення кореляційного зв’язку між 

сироватковими рівнями IL-6 та IL-17 (r=0,35), що вказує на відновлення 

координації між локальною і системною запальною реакцією (табл. 5.3). 
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РОЗДІЛ 6 

ПОКАЗНИКИ ІМУННОЇ РЕАКТИВНОСТІ ПРИ РІЗНИХ ТИПАХ 

НЕСПЕЦИФІЧНИХ АДАПТАЦІЙНИХ РЕАКЦІЇ ОРГАНІЗМУ У 

ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ХОЛЕЦИСТИТ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО 

ЛІКУВАННЯ 

  

6.1. Адаптаційні реакцій після хірургічного лікування у хворих на 

гострий холецистит 

 

 Будь-яке хірургічне втручання є агресією для організму, відтак 

спричиняє низку адаптаційно-стресорних реакцій [34, 183]. У пацієнтів на 

гострий холецистит, оперованих лапароскопічном методом, ініціація стресу 

настає вже в момент розгортання запального процесу, іноді задовго перед 

виконанням операції [182]. Стрес є типовою, сформованою в процесі 

еволюції людини адаптаційною реакцією організму на вплив несприятливих 

чинників навколишнього середовища [83]. Його визначають як сукупність 

неспецифічних реакцій організму на вплив стресового чинника [83]. 

Адаптаційно-стресорна реакція організму має передусім захисний характер, 

супроводжується експресією нейропептидів: кортикотропіну, аргініну, 

вазопресину [99]. У разі виникнення стресу відбувається мобілізація всіх 

ресурсів організму [103].  

 Аналіз НАРО у групі хворх на ГХ після проведення хірургічного 

лікування показав, що проведена маніпуляція викликала лише незначне 

посилення напруги адаптаційних механізмів (табл. 6.1). Несприятливі типи 

стрес-реакцій (стрес, переактивація, неповноцінна адаптація) виявили у 44% 

пацієнтів, у той час як до операції цей тип НАРО реєструвався у 38% 

пацієнтів. Реакції еустресу (спокійна активація) спостерігали у 16% 

обстежених у післяопераційному періоді, так само, як і до операції. Змінився 

лише розподіл всередині групи хворих з цим типом НАРО – зменшилося 

число хворих зі спокійною активацією адаптаційних систем і збільшилося – з 
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підвищеною. Дещо зменшилося число осіб з адаптаційною реакцією 

орієнтування.  

           Таблиця 6.1 

 Розподіл групи хворих на гострий холецистит згідно виявлених 

неспецифічних адаптаційних реакцій після хірургічного лікування (%) 

Тип НАРО До лікування Після лікування 

Стрес 34 % 38 % 

Орієнтування 46 % 40 % 

Спокійна активація 16 % 16 % 

Переактивація 4 % 4 % 

Неповноцінна адаптація - 2 % 

Примітка: НАРО – неспецифічні адаптаційні реакції організму 

 

 Дискретність показників лейкограми дозволила прослідкувати перехід 

одного типу адаптаційної реакції в інший. Тому ми вивчили як змінюється 

тип загальної неспецифічної реакції після проведеного лікування.  

 Враховуючи клінічний стан хворих визначення типів НАРО після 

проведеного оперативного втручання проводилося на другу добу, оскільки в 

цей час відбувається перехід стадії тривоги реакції «стрес», яка триває 24-48 

годин, у стадію резистентності [175]. Аналіз НАРО після хірургічного 

лікування показав: стрес-реакція переважно залишилася незмінною (у 70,6% 

випадків зберігалася вихідна стрес-реакція). Найчастіше стрес-реакція 

змінювалася реакцією орієнтування (23,5% випадків), та рідко - 

неповноцінною адаптацією (5,9% випадків). Такі результати спостережень 

вказують на позитивний вплив хірургічного видалення основного тригерного 

чинника запальної реакції імунної системи на стан адаптаційних систем 

організму. 

 За результатами більш детального аналізу встановлено, що реакція 

орієнтування, присутня у хворих на ГХ до операції у 52,2% випадків 
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залишалася незмінною після проведеного хірургічного лікування або 

переходила у стрес-реакцію (у 30,4% випадків). За рівнем лімфоцитів у бік 

зростання найближча до реакції орієнтування є реакція спокійної активації, 

проте вона формувалася після проведення операції у 17,4% осіб з вихідною 

реакцією орієнтування, ще рідше реєструвалася реакція підвищеної активації. 

(табл.6.1).  

 Реакція спокійної активації в процесі лікування виявилась нестійкою з 

різноспрямованим переходом після проведеного хірургічного лікування: у 

50% випадків вона змінювалася реакцією орієнтування (видалення 

тригерного чинника запалення спричиняло нормалізацію адаптаційних 

систем), у 25% випадків - у спокійнe активацію (помірне напруження 

адаптаційних систем), та у 25% випадків - у реакцію переактивації 

(посилення напруженості адаптаційних систем). Тобто в процесі лікування, 

на другу добу після проведеного оперативного втручання, реакція спокійної 

активації зберігається лише у 25% випадків та змінюється як в бік 

зменшення, так і в бік зростання кількості лімфоцитів) (табл. 6.1).  

 Реакція переактивації, (яка була лише у 4% хворих) виявилася 

найбільш нестійкою і у 100% випадків переходила в реакцію підвищеної 

активації. Тобто, відбувався перехід до зменшення кількості лімфоцитів і 

зменшення напруженості адаптаційних систем організму) (табл. 6.1).  

 

6.2. Особливості лейкограми та функціонального стану циркулюючих 

нейтрофільних гранулоцитів у хворих на гострий холецистит з різними 

типами адаптаційних реакцій після хірургічного лікування 

 

 Аналіз лейкоцитарної формули у хворих на ГХ з різними типами 

адаптаційних реакцій у післяопераційний період виявив деякі загальні 

закономірності (табл. 6.2). Абсолютна кількість еозинофілів і базофілів не 

зазнавала істотних змін при зміні типу адаптаційної реакції і після 

проведення хірургічного лікування.  
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 Реакція орієнтування після проведеного хірургічного лікування 

асоціювалася зі вірогідним зменшенням кількості паличкоядерних 

нейтрофілів у 1,6 разів (р ˂ 0,05) порівняно з аналогічним показником, 

властивим реакції орієнтування до проведення хірургічного лікування. 

Натомість виявлено достовірну різницю між абсолютною кількістю 

моноцитів, паличкоядерних нейтрофілів у хворих при реакції орієнтування у 

післяопераційний період щодо показників при реакції орієнтування у донорів 

(таб. 6.2). 

 Реакція спокійної активації після проведення хірургічного видалення 

тригерного чинника запальної активації імунної системи супроводжувалася 

достовірним зростанням кількості циркулюючих моноцитів одночасно зі 

зменшенням кількості паличкоядерних і сегментоядерних форм 

нейтрофільних гранулоцитів, порівняно з аналогічними показниками, 

зареєстрованими у хворих з цим типом НАРО до проведення хірургічного 

лікування (таб. 6.2).  

 Відмітною особливістю лейкограми у хворих зі стрес-реакцією після 

хірургічного лікування було вірогідне зменшення кількості незрілих форм 

нейтрофільних гранулоцитів (табл. 6.2).                       .     



106 

 

      Таблиця 6.2 

 Показники лейкоцитарної формули хворих на гострий холецистит з різними типами неспецифічних 

адаптаційних реакцій після проведення хірургічного лікування, M ± m 

Показник, 

одиниці 

Групи обстежених 

Донори з 

реакцією 

орієнтування, 

n=25 

Хворі на гострий холецистит 

Орієнтування  Спокійна активація Стрес  

До лікування, 

n=23 

Після 

лікування, 

n=20 

До лікування, 

n=8 

Після 

лікування, 

n=8 

До лікування, 

n=17 

Після 

лікування, 

n=19 

Еозинофіли, Г/л 0,13±0,01 0,09±0,002 0,09±0,002 0,24±0,03
*
 0,2±0,002

*,#
 0,03±0,002

*,#
 0,12±0,01 

Еозинофіли, % 2,07±0,13 1,17±0,03 1,25±0,08 3,13±0,2 3,0±0,03 0,41±0,03
*
 1,31±0,1

^
 

Базофіли, Г/л 0,0±0,0 0,04±0,002 0,0±0,0 0,0±0,0 0,02±0,002 0,0±0,0 0,0±0,0 

Базофіли, % 0,0±0,0 0,30±0,02 0,0±0,0 0,0±0,0 0,33±0,03 0,0±0,0 0,0±0,0 

Моноцити, Г/л 0,19±0,01 0,37±0,05
*
 0,37±0,02

*
 0,22±0,02 0,4±0,06

*,^
 0,34±0,03

*
 0,37±0,02

*
 

Моноцити, % 2,7±0,2 4,04±0,2
*
 4,65±0,3  3,13±0,2 7,33±0,53

*,#,^
 3,59±0,28 4,26±0,33

*
 

пНф, Г/л 0,07±0,01 0,26±0,04
*
 0,16±0,01

*,^
 0,22±0,02

*
 0,08±0,001

#,^
 0,48±0,04

*,#
 0,2±0,01

*,^
 

пНф, % 1,07±0,25 2,8±0,1
*
 2,05±0,15 3,38±0,3

*
 1,33±0,1

^
 4,18±1,33

*
 2,05±0,1

^
 

сНф, Г/л 4,69±0,21 6,19±0,33
*
 5,41±0,27 4,25±0,39

#
 3,27±0,34

*,#,^
 8,05±0,42

*,#
 7,21±0,5

*,#
 

сНф, % 68,29±1,83 68,17±1,9 68,5±1,15 59,75±2,59
*,#

 60,0±1,57
*,#

 78,24±1,61
*,#

 76,36±0,99
*,#,^

 

Лімфоцити, Г/л 1,8±0,08 2,15±0,13 1,85±0,11 2,19±0,15
*
 1,68±0,13 1,29±0,08

*,#
 1,5±1,12

*
 

Лімфоцити ,% 25,7±1,78 23,73±1,6 23,3±1,6 31,25±1,1
*,#

 31,01±1,15
*,#

 12,82±0,77
*,#

 16,15±0,68
*,#,^
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 Продовження таблиці 6.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лейкоцити, Г/л 6,85±0,25 9,08±0,48
*
 7,90±0,38

^
 7,09±0,54

#
 5,46±0,57

*,#,^
 10,3±0,53

*,#
 9,43±0,86*

,# 

Примітки: пНф – паличкоядерні нейтрофіли; сНф – сегментоядерні нейтрофіли; *- достовірність відмінності у 

порівнянні з аналогічним показником у донорів з реакцією орієнтування, (р ˂ 0,05); # - достовірність відмінності у 

порівнянні з аналогічним показником у хворих на ГХ з реакцією орієнтування, (р ˂ 0,05); ^ - достовірність 

відмінності у порівнянні з аналогічним показником до лікування (р ˂ 0,05). 
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 Таким чином, загальною закономірністю зміни лейкограми у 

післяопераційному періоді у хворих на ГХ з різними типами НАРО було 

зменшення зсуву лейкоцитарної формули вліво, що свідчить про позитивний 

вплив проведеного видалення основного тригерного чинника запальної 

активації імунної системи на імунну реактивність (табл. 6.2). 

 Проведення хірургічного лікування позначалося на кількісних і 

функціональних характеристиках циркулюючих нейтрофілів у хворих на ГХ 

з різними типами НАРО (табл. 6.3). Функціональна активність Нф у хворих 

після операції з реакцією орієнтування значно відрізнялася від такої у 

донорів і мала незначні відмінності порівняно з такою у хворих до операції: 

відсоток НСТ-позитивних нейтрофільних гранулоцитів достовірно (р < 0,05) 

перевищував аналогічний показник до операції, відсоток КЛБ-вмісних 

нейтрофілів виявився помірно нижчим ніж показник до операції (табл. 6.3). 

Біологічна роль реактивних форми кисню, продукованих Нф, не обмежується 

участю у знешкодженні інфекційних агентів. Реактивні форми кисню – 

важливі сигнальні молекули, залучені в активації ангіогенезу, реконструкції 

тканин та інших проявах репаративного процесу. Збільшення кількості 

циркулючих Нф, активованих до киснезалежного метаболізму, може 

розглядатися як ознака посилення запальної активації цих клітин зі зміною 

спрямованості запального процесу. Функціональна характеристика Нф у 

хворих після операції з реакцією спокійної активації практично не 

відрізнялая від такої у хворих з реакцією орієнтування у післяопераційному 

періоді (табл. 6.3). Реакція підвищеної активації у хворих на ГХ у 

післяопераційному періоді характеризувалась збільшенням кількості 

фагоцитуючих Нф, імовірно залучених у процеси реконструкції тканин, при 

незмінній кількості клітин, активованих до киснезалежного метаболізму, що 

також свідчить на користь зміни спрямованості запального процесу.  
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                  Таблиця 6.3  

 Показники функціонального стану нейтрофільних гранулоцитів у хворих на гострий холецистит з різними 

типами адаптаційних реакцій після проведення хірургічного лікування, M ± m 

Показник, 

одиниці 

Групи обстежених 

Донори з 

реакцією 

орієнтування, 

n=25 

Хворі на гострий холецистит 

Орієнтування  Спокійна активація Стрес  

До 

лікування, 

n=23 

Після 

лікування, 

n=20 

До  

лікування, 

n=8 

Після 

лікування, 

n=8 

До  

лікування, 

n=17 

Після 

лікування, 

n=19 

НСТ,% 33,81±1,57 53,88±2,28
* 

72,05±2,23
*,^  61,25±3,42

* 
58,12±2,64

*# 
54,2±3,51

* 63,31±3,09
*,# 

НСТ,цхк (у.о) 51,68±1,86 74,82±2,64
* 

74,9±3,99
* 

73,87±3,81
* 

75,01±2,38* 71,85±3,82
 * 78,15±3,05

* 

ФІ, % 63,88±1,93 47,35±1,39
* 46,05±1,4

* 
48,25±2,81

* 
42,66±2,3

* 
38,08±1,52

*,# 40,26±1,56
*,# 

ФЧ 6,99±0,17 3,2±0,2
* 3,15±0,14

* 
3,6±0,17

* 
2,96±0,03

*, ^ 2,30±0,13
* 2,47±0,10

*,# 

КЛБ, % 80,50±1,16 93,85±1,34
* 89,75±1,25

*,^ 
96,5±2,65

* 
92,33±2,45

* 92,38±1,65
 * 94,10±1,94

*,# 

КЛБ,цхк (у.о) 127,65±3,12 192,26±7,85
* 190,45±4,34

* 186,37±7,27
* 

188,01±6,11
*  196,87±10,10

* 208,15±5,71
*,# 

Примітки: ФІ – фагоцитарний індекс; ФЧ – фагоцитарне число; НСТ, % - відсоток нейтрофілів, що здатні до окисно-

відновної активності; НСТ,цхк – цитохімічний коефіцієнт даної реакції; КЛБ, % - вміст катіонних лізосомальних білків 

у нейтрофілах; КЛБ,цхк – цитохімічний коефіцієнт даної реакції; * - достовірність відмінності у порівнянні з 

аналогічним показником у донорів з реакцією орієнтування, (р ˂ 0,05); # - достовірність відмінності у порівнянні з 

аналогічним показником у хворих на ГХ з реакцією орієнтування,  (р ˂ 0,05); ^ - достовірність відмінності у порівнянні 

з аналогічним показником до лікування (р ˂ 0,05). 
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 Функціональна характеристика нейтрофільних гранулоцитів у хворих 

на ГХ із зареєстрованою у післяопераційному періоді стрес-реакцією 

вирізнялася достовірно зниженою кількістю фагоцитуючих клітин,  

порівняно з аналогічним показником у хворих у післяопераційному періоду з 

меншим напруженням адаптаційних систем (табл. 6.3). 

 Підводячи підсумок порівняльній оцінці показників функціональної 

активності циркулюючих нейтрофілів при розвитку різних типів НАРО до 

операції і після хірургічного видалення основного тригерного чинника 

запальної реакції імунної системи у хворих на ГХ слід зазначити, що 

видалення жовчного міхура не впливало істотно на аналізовані 

хараткеристики фагоцитів, притаманні певному типу адаптаційної реакції 

організму.  

 

6.3. Особливості цитокінового профілю сироватки у хворих на гострий 

холецистит з різними типами адаптаційних реакцій після хірургічного 

лікування 

 

 У хворих на ГХ з різними типами НАРО у післяопераційному періоді 

було зареєстровано значні відмінності у сироваткових рівнях прозапальних 

цитокінів у порівнянні з аналогічними показниками у доопераційному 

періоді за умов формування того ж типу адаптаційної реакції (табл. 6.4).  

 Реакція орієнтування після проведеного хірургічного лікування 

асоціювалася з вірогідним зростання концентрації в сироватці крові TNF-α, 

щодо аналогічного показника при реакції орієнтування до проведення 

хірургічного лікування. Як вказувалось у розділі 3, TNF-α бере активну 

участь у здійсненні цитоцидної функції NK і LAK-клітин, стимулює 

кандидоцидну активність поліморфно-ядерних лейкоцитів, є одним з 

чинників прозапальної поляризації мононуклеарних та поліморфонуклеарних 

фагоцитів. Однак, існують літературні дані згідно яких цей цитокін – 

активний учасник запального процесу репаративної спрямованості [140]. У 
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цій же групі пацієнтів також ми спостерігали вірогідне зниження 

концентрації IL-8, котре, імовірно, стало однією з причин зниження 

абсолютної кількості незрілих форм нейтрофільних гранулоцитів, 

зареєстрованого нами у цій групі обстежених пацієнтів (див. розділ 6.2). 

Присутність IL-8 є необхідною і в запальних процесах репаративного 

характеру, оскільки відома його здатність стимулювати формотворчі 

процеси, такі як ангіогенез [90]. Сироваткові рівні IL-6 та IL-17 у хворих 

після проведеного хірургічного лікування статистично не відрізнялися щодо 

аналогічного показника при реакції орієнтування до проведення хірургічного 

лікування (табл. 6.4). 

Позитивні зміни у цитокіновому профілі сироватки крові зареєстровано 

нами у хворих з реакцією спокійної активації після проведення хірургічного 

лікування (табл. 6.4). У післяопераційний період при реакції спокійної 

активації виявлено тенденцію до зниження проявів деструктивного 

запального процесу. Подібно до пацієнтів з реакцією орієнтування у 

обстежених осіб цієї групи вірогідно знижувалася концентрація IL-8 (р ˂ 

0,05) щодо показника у доопераційному періоді. Крім того, після видалення 

жовчного міхура у хворих з реакцією спокійної активації знижувалися 

сироваткові рівні IL-17, що вказує на зниження проявів локального 

запалення, що особливо важливо зважаючи на локалізацію запального 

процесу у хворих на ГХ (табл. 6.4). 

Незначні позитивні зміни профілю прозапальних цитокінів були 

виявлені і в групі пацієнтів зі сформованою у післяопераційному періоді 

стрес-реакцією, порівняно з аналогічними показниками у хворих з цим же 

типом НАРО до проведення хірургічного лікування (табл. 6.4). 

 Зокрема, статистично вірогідно знижувалася концентрація IL-8. 

Тенденцію до зниження зареєстровано для TNF-α та IL-17. При цьому 

показник концентрації IL-17 перевищував аналогічний, зареєстрований у 

хворих з цим же типом НАРО до операції. Особливо виразним було 

збільшення концентрації у сироватці крові хворих цієї групи IL-6 (р ˂ 0,05). 
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 Слід зазначити, що стрес-реакція у післяопераційному періоді у хворих 

на ГХ характеризувалася значно підвищеними показниками сироваткового 

рівня усіх досліджених прозапальних цитокінів порівняно з аналогічними 

показниками у хворих  після хірургічного лікування з іншими типами НАРО 

(табл. 6.4).  
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                 Таблиця 6.4  

 Показники концентрації окремих цитокінів у периферичній крові хворих на гострий холецистит з різними 

типами адаптаційних реакцій після проведення хірургічного лікування, M ± m 

Показник, 

одиниці, пг/мл 

Групи обстежених 

Донори з 

реакцією 

орієнтування, 

n=25 

Хворі на гострий холецистит 

Орієнтування  Спокійна активація Стрес  

До  

лікування, 

n=23 

Після 

лікування, 

n=20 

До  

лікування, 

n=8 

Після 

лікування, 

n=8 

До 

лікування, 

n=17 

Після 

лікування, 

n=19 

TNF-α  

 
5,3±0,14 7,65±0,5

* 11,17±0,8
*,^ 6,93±0,8

* 11,06±1,3
*
 15,51±1,1

*,# 13,25±0,89
* 

IL-6  

 
6,25±0,19 14,21±0,61

* 15,14±0,72
* 6,41±0,7

*,# 
4,46±0,34

# 13,07±0,9
* 29,12±2,1

*,#,^ 

IL-8  

 
2,14±0,1 35,6±2,42

* 9,69±0,61
*,^ 18,56±2,12

*,# 
5,1±0,42

*,#,^ 33,85±3,32
* 16,8±1,2

*,#,^ 

IL-17  

 
1,43±0,11 3,24±0,2

* 3,3±0,22
*  2,28±0,22

*,# 
1,8±0,11

#  4,35±0,3
*,# 3,7±0,2

*,# 

Примітки: * - достовірність відмінності у порівнянні з аналогічним показником у донорів з реакцією орієнтування, (р 

< 0,05); # - достовірність відмінності у порівнянні з аналогічним показником у хворих на ГХ з реакцією орієнтування, 

(р < 0,05); ^ - достовірність відмінності у порівнянні з аналогічним показником до лікування (р < 0,05).
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 Таким чином, проведення хірургічного видалення основного тригера 

запальної реакції імунної системи у хворих на ГХ з різними типами НАРО 

супроводжувалося позитивними змінами у профілі прозапальних цитокінів. 

Особливо виразні позитивні зміни виявлені у сироватковому рівні IL-8, 

хемоатрактанта для основних ефекторних клітин деструктивного запального 

процесу – нейтрофілів. 

 

6.4. Кореляційні зв’язки між досліджуваними показниками у хворих на 

гострий холецистит з різними типами адаптаційних реакцій після 

хірургічного лікування  

 

 Кореляційні зв’язки між кількісними і функціональними показниками 

імунної реактивності у хворих на ГХ з різними типами НАРО у 

післяопераційному періоді дещо відрізнялися від таких у хворих з такими ж 

типами адаптаційних реакції до операції (табл. 6.5). 

 Аналізуючи кореляційні взаємозв’язки кількісних і функціональних 

показників імунної реактивності при реакції орієнтування у 

післяопераційний період ми спостерігали послаблення зв’язку між відносною 

кількістю лімфоцитів і нейтрофілів (r=-0,60), котрий відображає динаміку 

залученя цих клітин у запальний процес [33, 98]), щодо аналогічного 

показника у доопераційний період, та наближення його до такого у донорів 

(r=-0,57), (табл. 6.5) Кореляційний зв’язок між відносною кількістю 

циркулюючих моноцитів і показником кисненезалежного метаболізму 

циркулюючих нейтрофілів (r=0,70), котрий відображає компенсаторниі 

механізми вродженого імунітету і був властивий цьому типу НАРО у хворих 

на ГХ у доопераційному періоді, після проведеного хірургічного видалення 

жовчного міхура не виявився у пацієнтів з цим же типом адаптаційної 

реакції. Після проведеної операції зберігається сильний кореляційний зв’язок 

між абсолютною кількістю циркулюючих лімфоцитів і сегментоядерних 

нейтрофілів, притаманний реакції орієнтування за наявності запального 
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процесу (r=0,97). Гомеостатичні зв’язки між кількістю циркулюючих зрілих і 

незрілих форм нейтрофілів, а також сироватковим рівнем розчинної форми 

рецептора TNF-α (r=0,97) (котрий є антагоністом одного з основних 

апоптогенних чинників лімфоцитів TNF-α) та кількістю циркулюючих 

лімфоцитів, властиві реакції орієнтування у здорових осіб і відсутні у хворих 

на ГХ з цим же типом адаптаційної реакції, після проведеного хірургічного 

видалення основного тригерного чинника запалення у цих хворих не 

відновилися (табл. 6.5). Це пояснюється насамперед терміном проведених 

досліджень (на другу добу після хірургічного лікування), оскільки 

функціональні зв’язки між чинникми імунітету встановлюються більш 

тривалий час. Кореляційні зв’язки між показниками імунної реактивності у 

хворих на ГХ з реакцією спокійної активації у післяопераційному періоді 

характеризувалися значною індивідуальною варіабельністю, що не дозволило 

провести їх статистичний аналіз, зважаючи на невелику чисельність цієї 

підгрупи обстежених пацієнтів.  

Слід звернути увагу на кореляційні зв’язки при стрес-реакції у хворих у 

після операційний період (табл. 6.5). Після проведення хірургічного 

видалення тригерного чинника запальної активації імунної системи 

спостерігали виникнення кореляційного зв’язку між відносною кількістю 

лімфоцитів і нейтрофілів (r=-0,65), який не був встановлений у 

доопераційний період, та спостерігається у здорових донорів (r=-0,57). Це 

свідчить на користь позитивної динаміки запального процесу. Також 

спостерігали посилення корелятивного зв’язку між абсолютною кількістю 

циркулюючих лейкоцитів і сНф (r=0,99), що вказує на той факт, що 

лейкоцитоз у хворих на ГХ, зумовлений збільшенням у циркуляції основних 

ефекторних клітин запалення - сНф, зберігається (табл. 6.5). 



116 

 

                     Таблиця 6.5 

 Кореляційні зв’язки у хворих на гострий холецистит з різними типами адаптаційних реакцій після проведення 

хірургічного лікування 

Складові компоненти 

зв’язків  

Групи обстежених 

Хворі на гострий холецистит 

Донори з 

реакцією 

орієнтування, 

n=25  

Орієнтування Стрес 

До  

лікування, 

n=23 

Після  

лікування, 

n=20  

До  

лікування, 

n=17 

Після  

лікування 

n=19 

Лімфоцити, % : сНф,%  -0,57 -0,75 -0,60 - -0,65 

Моноцити, % : КЛБ,цхк 0,53 0,70 - 0,81 - 

Л, Г/л : сНф, Г/л - 0,97 0,97 0,88 0,99 

пНф, % : сНф, Г/л 0,76 - - - - 

сНф, % : IL-8 -0,80 - - - - 

Лц, Г/л : s-TNF-R55 0,99 - - - - 

Примітки: сНф – сегментоядерні нейтрофіли; КЛБ,цхк - цитохімічний коефіцієнт реакції на визначення нейтрофілів, що 

містять катіонні лізосомальні білки; Л – лейкоцити; пНф – паличкоядерні нейтрофіли; s-TNF-R55 – розчинний рецептор 

типу І, для фактору некрозу пухлин – α. 
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 Таким чином, у результаті порівняльного аналізу кореляційних 

взаємозв’язків між кількісними і функціональними показниками імунної 

реактивності у хворих на гострий холецистит з різними типами адаптаційних 

реакцій до і після проведення хірургічного лікування ми спостерігали 

відновлення кореляційнної взаємозалежності, що свідчить на користь 

позитивної ролі видалення тригерного чинника запального процесу на 

гомеостаз імунної системи і ступінь напруженості адаптаційних систем 

організму. Отримані дані ще раз засвідчують необхідність доповнення 

переліку характеристик різних типів адаптаційних реакцій залежно від 

наявності запального процесу і, можливо, доцільність введення субтипів 

різних НАРО для їх використання у прогнозуванні перебігу захворювань 

запальної етіології, зокрема ГХ. Крім того, слід зазначити, що оцінка стану 

імунної системи у хворих на ГХ з урахуванням типу НАРО є значно більш 

інформативною, оскільки дозволяє диференціювати загальний стан організму 

і створює основи для індивідуалізованого прогнозування перебігу 

захворювання і підбору стратегії лікування у хворих з цією патологією.  
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Перебіг кожної хвороби суттєво залежить від стану макроорганізму, 

який, власне, і зумовлює відповідь на сукупність патогенних чинників. Для 

оцінки стану хворого дуже важливе значення мають інтегральні показники, 

які не вимагають тривалого обстеження, не збільшують його обсяг і є 

максимально інформативними для прогнозування перебігу патологічного 

процесу та планування адекватного ефективного лікування. Такими 

інтегральними показниками стану макроорганізму у цілому та 

функціонування його регуляторних систем (імунної, ендокринної, нервової) 

можуть бути неспецифічні адаптаційні реакції організму: стресу, 

орієнтування, спокійної та підвищеної активації, неповноцінної адаптації [15, 

61]. Зважаючи на виключну роль імунної системи у формуванні НАРО 

організму, одним з основних критеріїв їх класифікації є відносна кількість 

циркулюючих лімфоцитів і нейтрофілів [15]. Однак, функціональний стан 

цих клітин при різних типах НАРО, який значною мірою визначає стан 

імунної реактивності в цілому і розвиток адаптаційної реакції організму, 

залишається практично недослідженим.  

 З огляду на це, метою роботи було встановити особливості стану 

імунної реактивності в залежності від типу сформованих неспецифічних 

адаптаційних реакцій організму у хворих на гострий холецистит в динаміці 

хірургічного лікування. Для оцінки стану імунної реактивності організму при 

різних типах НАРО нами було обрано кількісні і функціональні показники, 

які характеризують як нейтрофіли (абсолютна та відносна кількість, 

киснезалежний і кисненезалежний метаболізм, фагоцитарна активність), так і 

лімфоцити (абсолютна та відносна кількість, сироватковий рівень 

прозапальних цитокінів). Аналізували також кореляційні зв’язки між 

кількісними і функціональними показниками цих клітин. Окремим завданням 

роботи була оцінка впливу хірургічного лікування, спрямованого на 
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видалення основного чинника активації адаптаційних систем, на імунну 

реактивність при різних типах НАРО. 

 Аналіз показників імунної реактивності у хворих на ГХ без розподілу 

групи обстежених згідно типу НАРО до хірургічного лікування у порівнянні 

з донорами виявив збільшення абсолютної кількості лейкоцитів, моноцитів, 

сНф у супроводі зсуву лейкоцитарної формули вліво. Загалом, результат 

недиференційованого аналізу лейкоцитарної формули у хворих на ГХ вказує 

на наявність гострого запального процесу, який, як правило, 

супроводжується зміною кількісних і функціональних показників 

нейтрофілів як основних ефекторних клітин гострої фази запального процесу. 

За результатами дослідження особливостей функціонального стану 

нейтрофільних гранулоцитів у хворих на ГХ встановлено відхилення від 

норми низки функціональних показників цих клітин. ФІ нейтрофілів у 

хворих на ГХ був достовірно (p < 0,05) нижчий, ніж у здорових осіб, ФЧ 

також було зниженим (p < 0,001). У той же час встановлено значну активацію 

внутрішньоклітинних мікробоцидних систем нейтрофілів. При проведенні 

досліджень встановлено значне і достовірне (р < 0,001) підвищення 

активності нейтрофілів у спонтанному НСТ-тесті по відношенню до 

показників здорових осіб. Сумарний цитохімічний коефіцієнт НСТ-тесту в 

групі хворих на ГХ був достовірно вищим, ніж у здорових осіб (р < 0,05). 

Встановлено також значно вищий відсоток КЛБ-вмісних нейтрофілів та 

підвищений показник ЦХК у хворих на ГХ у порівнянні з аналогічними 

показниками донорів.  

 З літератури відомо, що зниження фагоцитарної (ендоцитарної) 

активності фагоцитів одночасно з посиленням їх киснезалежного 

метаболізму є ознакою прозапальної (у випадку нейтрофілів N1) класичної 

активації цих клітин [60, 95]. Відповідно до Th1/Th2 дихотомії імунної 

відповіді є принаймні два способи профілювання функції фагоцитів: 

класичний (М1 для макрофагів і N1 для нейтрофілів) і альтернативний (М2 

для макрофагів і N2 для нейтрофілів). Нейтрофіли прозапальної 
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функціональної спрямованості (N1) сприяють активації CD8+ клітин і 

характеризуються синтезом прозапальних медіаторів. При класичній 

активації нейтрофілів зростає продукція ними реактивних форм кисню та 

оксиду азоту. У сукупності така активація нейтрофілів приводить до 

розвитку запального процесу і сприяє індукції Th1-типу адаптивної імунної 

відповіді, яка характеризується синтезом цитокінів прозапальної 

спрямованості [118, 167]. 

 Аналізуючи цитокіновий профіль сироватки крові у хворих на ГХ, було 

встановлено достовірне зростання сироваткових рівнів основних 

прозапальних цитокінів, які характеризують наявність як локального (у 

слизових), так і системного запального процесу [90]. Так, концентрація в 

сироватці крові TNF-α достовірно (у 1,9 разів (р ˂ 0,05)) перевищувала 

показники в групі донорів, а середній рівень s-TNF-R55 у хворих на ГХ у 

порівнянні з групою контролю достовірно (у 4,2 разів (р < 0,05)) виявився 

більшим. Відомо, що розвиток місцевої запальної реакції пов’язаний з 

секрецією тканинними макрофагами TNF-α [114, 132]. TNF-α бере активну 

участь у здійсненні цитоцидної функції NK і LAK-клітин, стимулює 

кандидоцидну активність поліморфно-ядерних лейкоцитів і є одним з 

чинників прозапальної поляризації мононуклеарних та поліморфонуклеарних 

фагоцитів [33, 118]. Крім того, встановлено компенсаторну активацію 

регуляторних механізмів імунної системи, спрямовану на гальмування 

запального процесу. s-TNF-R55 - природний антагоніст TNF-α, який здатен 

пригнічувати його цитотоксичну активність [10, 89, 140]. Тобто, у відповідь 

на місцеву прозапальну дію TNF-α включається регуляторний механізм 

запального процесу: у циркулюючу кров компенсаторно виділяється значна 

кількість розчинного рецептора s-TNF-R55, щоб зв'язати максимальну 

кількість молекул TNF-α і, відповідно, послабити його дію на клітини мішені 

[89]. Сироватковий рівень TGF-β1 у хворих виявився незначно нижчим (у 

1,16 разів), ніж у групі контролю. Зниження сироваткового рівня цього 
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цитокіну може бути однією з причин зниження фагоцитарної активності 

нейтрофілів, зареєстрованого у нашій роботі.  

 Порівняльний аналіз кореляційних зв’язків між кількісними і 

функціональними показниками імунної реактивності у хворих на ГХ виявив 

незначні порушення гомеостатичних зв’язків, властивих донорам [106]. 

 На наступному етапі роботи було встановлено, що у хворих на ГХ 

розвиваються чотири типи НАРО. Сприятливою для протікання запалення 

вважається реакція спокійної активації, яку відносять до реакції еустресу. 

Цей тип реакції встановили у 16% обстежених. Реакція спокійної активації 

характеризується мінімальним відхиленням показників імунної реактивності 

від норми, активним функціонуванням усіх складових імунної системи [61]. 

Такий функціональний стан організму створює сприятливий фон для 

протікання патологічного процесу Адаптаційні реакції дистресу (стрес – 

34%, та переактивація – 4%) визначено у 38% хворих. Для неї притаманне 

виразне пригнічення імунної системи, підвищення секреції 

глюкокортикоїдів, адреналіну [61]. Тобто, адаптаційні реакції, які мають 

несприятливий потенціал для протікання захворювання, виявлялися в 2,4 

разів частіше, ніж адаптаційні реакції із сприятливим потенціалом. 

Найчастіше спостерігалася при ГХ реакція орієнтування – у 46% обстежених. 

Цю реакцію не відносять ні до сприятливих, ні до несприятливих 

адаптаційних реакцій організму [15]. При реакції орієнтування показники 

відносної кількості нейтрофільних гранулоцитів, лімфоцитів, моноцитів у 

лейкоформулі перебували в проміжному положенні між стрес-реакцією та 

реакцією спокійної активації [15]. 

 Таким чином, більше половини (46%+16%) хворих на ГХ 

характеризувалися типами НАРО, характерними для здорового організму. Це 

свідчить про те, що перебіг ГХ може відбуватися як у відсутності зриву 

адаптації організму, так і на фоні розвитку стрес-реакції.  
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 Вивчаючи показники імунітету у хворих залежно від типу НАРО 

виявив відмінності як у кількісних, так і у функціональних показниках у 

порівнянні з донорами.  

 Зважаючи на те, що у переважної більшості донорів зареєстровано 

НАРО за типом орієнтування, порівняння НАРО хворих на ГХ проводили 

відносно цього типу адаптаційної реакції. 

 При НАРО за типом орієнтування показники абсолютної кількісті 

лейкоцитів, сегментоядерних нейтрофілів та лімфоцитів у хворих на гострий 

калькульозний холецистит достовірно відрізнялися (р < 0,05) від таких у 

групи донорів з тим же типом НАРО. Абсолютна кількість лімфоцитів у 

хворих була 2,15 ± 0,13 Г/л проти 1,8 ± 0,08 Г/л у донорів; абсолютна 

кількість сНф у хворих складала 6,19 ± 0,32 Г/л проти 4,69 ± 0,21 Г/л у 

донорів; абсолютна кількість циркулюючих лейкоцитів у хворих в 1,3 разів 

перевищувала аналогічний показник донорів.  

 При аналізі функціональних показників циркулюючих нейтрофілів, 

характерних для реакції орієнтування у хворих на ГХ, також було 

встановлено достовірні відмінності у порівнянні з донорами. Відсоток НСТ-

позитивних нейтрофільних гранулоцитів при реакції орієнтування у хворих 

на ГХ в 1,5 разів перевищував аналогічний показник у донорів. Показник 

цитохімічного коефіцієнта цієї функції у хворих з реакцією орієнтування був 

також у півтора рази вищий за такий у донорів з тим же типом НАРО. 

Кількість фагоцитів позитивних за катіонними лізосомальними білками у 

хворих була вищою за таку у донорів на 16%, а цитохімічний коефіцієнт цієї 

функції у хворих на ГХ перевищував показник донорів на 50%. Цитохімічний 

коефіцієнт кисненезалежної цитотоксичності нейтрофілів у хворих також 

достовірно різнився (р < 0,05) від аналогічного показника при реакції 

орієнтування у донорів. Посилення киснезалежної і кисненезалежної 

цитотоксичності циркулюючих нейтрофілів у хворих з реакцією 

орієнтування було пов’язане зі зниженням показників фагоцитарної 

активності цих клітин. Кількість фагоцитуючих нейтрофілів у хворих на ГХ 
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була вдвічі нижчою порівняно з такою у здорових осіб, а фагоцитарний 

індекс у обстежених пацієнтів був знижений порівняно з аналогічним 

показником у донорів на 26%. Отримані дані вказують на те, що 

функціональна активність циркулюючих нейтрофілів при реакції 

орієнтування у донорів і хворих на ГХ значно різниться (див.розд.4). Для 

обстежених хворих з цим типом НАРО було зареєстровано зсув 

метаболічного профілю циркулюючих нейтрофілів у бік прозапальної 

активації, про що свідчить посилення оксидативного метаболізму одночасно 

зі зниженням фагоцитарної активності досліджених клітин.  

 У хворих за типом реакції орієнтування сироваткові рівні 

досліджуваних цитокінів також відрізнялися від таких при реакції 

орієнтування у здорових осіб. Зокрема, сироватковий рівень TNF-α у хворих 

на ГХ був майже у півтора рази вищий за аналогічний показник у донорів з 

таким же типом НАРО. Концентрація IL-6 та IL-17 у хворих була вдвічі вища 

за таку у донорів, а показник сироваткового рівня IL-8 перевищував 

аналогічний показник у донорів у 16 разів. Отримані результати вказують на 

те, що реакція орієнтування донорів і хворих на ГХ асоціюється з різним 

станом імунної реактивності. У хворих нами виявлено чіткі ознаки запальної 

активації циркулюючих клітин імунної системи, а також ознаки локального і 

системного запалення за сироватковими рівнями прозапальних цитокінів. 

Зазначений факт вказує на необхідність доповнення характеристики реакції 

орієнтування додатковими критеріями, такими як функціональні показники 

нейтрофілів та цитокіновий профіль периферичної крові, а також уточнення 

класифікації НАРО з урахуванням наявності патологічного процесу.  

 НАРО за типом спокійної активації характеризувалася достовірним (в 

1,3 і 1,4 разів відповідно, р ˂ 0,05) зниженням абсолютної кількості 

лейкоцитів і сегментоядерних нейтрофілів порівняно з аналогічними 

показниками у осіб зі НАРО за типом орієнтування. Кількість циркулюючих 

лімфоцитів у обстежених хворих на ГХ зі спокійною активацією достовірно 

не відрізнялася від такої у донорів з реакцією орієнтування, але була 
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достовірно нижчою за таку у пацієнтів з реакцією орієнтування. У хворих зі 

НАРО за типом спокійної активації абсолютна кількість сегментоядерних 

нейтрофілів у периферичній крові не відрізнялася від такої у донорів з 

реакцією орієнтування, показники яких розглядалися як контроль. Показники 

як абсолютної, так і відносної кількості паличкоядерних нейтрофілів у 

хворих на ГХ з реакцією спокійної активації свідчать на користь 

прогресуючого зсуву лейкоцитарної формули вліво. Моноцитоз, 

зареєстрований у хворих на ГХ з реакцією орієнтування, на фоні формування 

реакції спокійної активації був відсутній. 

 Аналіз функціональних показників циркулюючих нейтрофілів у хворих 

на ГХ з реакцією спокійної активації не виявив достовірних відмінностей 

досліджених характеристик у порівнянні з аналогічними показниками у 

пацієнтів з реакцією орієнтування. Тобто, зареєстровано посилення 

киснезалежної і кисненезалежної цитотоксичності у поєднанні зі зниженням 

показників фагоцитозу у порівнянні з донорами з реакцією орієнтування. При 

реакції спокійної активації у хворих на ГХ концентрація усіх досліджених 

цитокінів, крім TNF-α була достовірно знижена порівняно з аналогічними 

показниками у пацієнтів з реакцією орієнтування. Сироватковий рівень TNF-

α, при реакції спокійної активації не відрізнявся від такого при реакції 

орієнтування. При цьому сироватковий рівень IL-6 був на рівні показника 

донорів. Концентрація IL-8 у хворих з реакцією спокійної активації була 

майже вдвічі нижчою за таку у пацієнтів з реакцією орієнтування, однак у 8 

разів вищою за аналогічний показник у донорів. Рівень IL-17 у хворих на ГХ 

з реакцією спокійної активації був нижчим за такий у хворих з реакцією 

орієнтування (на 30%), однак перевищував значення показника донорів у 

півтора рази. 

 Таким чином, реакція спокійної активації у хворих на ГХ 

супроводжувалася менш виразними змінами досліджених нами показників 

імунної реактивності у порівнянні з реакцією орієнтування, що, на нашу 



125 
 

думку, має знайти відображення у загальній характеристиці цього типу 

НАРО. 

 НАРО за типом стрес-реакції були властиві найбільш істотні 

відмінності досліджуваних показників у порівнянні з контролем. При цьому 

типі НАРО найбільш виразно проявлявся зсув лейкоцитарної формули вліво: 

кількість паличкоядерних нейтрофілів перевищувала показник пацієнтів з 

іншими типами НАРО в середньому у два рази. Відсоток НСТ-позитивних 

нейтрофільних гранулоцитів і показник цитохімічного коефіцієнта, а також 

відсоток клітин, позитивних за катіонними лізосомальними білками та 

цитохімічний коефіцієнт кисненезалежної цитотоксичності нейтрофілів при 

стрес-реакції, не відрізнялися від аналогічних показників при реакції 

орієнтування. Натомість, показники фагоцитарної активності при НАРО за 

типом стрес-реакції були вірогідно нижчі порівняно з аналогічними 

показниками при реакції орієнтування і реакції спокійної активації, що 

вказує на поглиблення прозапальної метаболічної поляризації циркулюючих 

нейтрофілів. Показник БАН при стрес-реакції перевищував аналогічний 

показник у порівнянні з іншими групами через підвищену абсолютну 

кількість циркулюючих лейкоцитів. Розвиток стрес-реакції супроводжувався 

збільшенням сироваткового рівня TNF-α в середньому вдвічі порівняно з 

аналогічними показниками у пацієнтів з іншими типами НАРО, що свідчить 

на користь наявності гострого запального процесу системного характеру. 

Концентрація в сироватці крові IL-17 при стрес-реакції також була вищою за 

аналогічний показник при інших адаптаційних реакціях, що вказує на більшу 

виразність локального запального процесу при цьому типі НАРО. 

Сироваткові рівні IL-6 та IL-8 при стрес-реакції у хворих на ГХ не 

відрізнялися вірогідно від аналогічних показників у пацієнтів з реакцією 

орієнтування і перевищували показники донорів. Відмітними особливостіми 

цього типу НАРО були поглиблення прозапальної метаболічної поляризації 

циркулюючих нейтрофілів у сукупності з найбільш виразним збільшенням 
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сироваткових рівнів цитокінів-маркерів локального і системного запального 

процесу. 

 Порівняльний аналіз кореляційних зв’язків (сукупності кореляційних 

зв’язків, зареєстрованих між кількісними і функціональними показниками 

імунної реактивності) у хворих на ГХ з різними типами НАРО виявив 

наступні закономірності: по мірі зростання напруженості адаптаційних 

систем організму зростає кількість порушень гомеостатичних зв’язків між 

показниками імунної реактивності і характерна поява нових зв’язків, які 

характеризують інтенсивність запального процесу [33, 98]. Так, якщо при 

реакції орієнтування виявлено лише часткове порушення кореляційних 

зв’язків, то при реакції спокійної активації втрачаються всі кореляційні 

зв’язки, властиві донорам і натомість з’являються нові, характерні для 

патологічного запального процесу. 

 Після хірургічного видалення джерела запального процесу - основного 

тригерного чинника активації адаптаційних систем - змінювалися й 

показники імунної реактивності. Недиференційований аналіз лейкограми 

показав, що проведення хірургічного лікування не вплинуло на абсолютну 

кількість циркулюючих лімфоцитів. Не зареєстровано також відмінностей у 

кількості базофілів і еозинофілів у післяопераційному періоді порівняно з 

аналогічними показниками до операції і показниками здорових осіб. 

Достовірні зміни у зв’язку з проведеним хірургічним лікуванням виявлені у 

хворих на ГХ в абсолютній кількості нейтрофілів різних субпопуляцій 

(кількість паличкоядерних нейтрофілів знижувалася майже вдвічі, хоча і не 

досягала значень, властивих здоровим особам) та моноцитів. Збільшена до 

операції кількість сегментоядерних нейтрофілів знижувалася після видалення 

жовчного міхура. Абсолютна кількість циркулюючих моноцитів, яка була 

підвищена порівняно з нормою у доопераційному періоді, характеризувалася 

подальшим зростанням після проведеного хірургічного лікування. Імовірною 

причиною посилення моноцитозу після проведеного хірургічного лікування 

можна вважати залучення цих клітин до репаративних процесів [92]. 
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 Після проведеного хірургічного лікування в результаті 

недиференційованого порівняльного аналізу не виявлено достовірних змін 

показників функціональної активності циркулючих нейтрофільних 

гранулоцитів. Натомість, результати недиференційованого порівняльного 

аналізу сироваткового рівня прозапальних цитокінів у хворих на ГХ в 

динаміці лікування показали, що проведення хірургічного видалення 

жовчного міхура супроводжується триваючим запальним процесом, про що 

свідчать підвищені рівні TNF-α та IL-6. Однак, зниження сироваткової 

концентрації IL-8 та незначне зниження сироваткового рівня IL-17 свідчать 

на користь того, що у післяопераційному періоді змінюється характер 

запального процесу.  

Ряд авторів досліджуючи цитокіновий профіль у хворих на ГХ наводять 

результати досліджень з аналізу локального цитокінового профілю у хворих 

на ГХ [94]. За результатами їх аналізу переважаючими прозапальними 

цитокінами, вміст яких у тканині стінки жовчного міхура при розвитку ГХ 

достовірно зростає, є IL-1α, IL-6, і TNF-α. Збільшення концентрації цих же 

цитокінів автори реєструють і в циркулюючій крові, звертаючи увагу на 

важливість визначення їх системного рівня для прогнозування перебігу 

захворювання. Згідно спостережень авторів цієї роботи сироватковий рівень 

TNF-α відображує перебіг патологічного запального процесу, більшою мірою 

при гострій формі захворювання [108]. У своїх дослідженнях Гаджієв Дж.Н. 

вказує на те, що рівень прозапальних цитокінів залежить від форми 

запалення жовчного міхура, відмічено різноспрямовані зміни концентрації в 

сироватці та жовчі IL-6 [13, 187], що свідчить про те, що компенсаторні 

механізми на місцевому та системному рівні різняться і оцінка прогностичної 

значимості цих цитокінів потребує подальших досліджень і ретельного 

аналізу.  

 Дискретність показників лейкограми дозволила прослідкувати перехід 

одного типу адаптаційної реакції в інший [61]. Тому ми вивчили як 

змінюється тип НАРО після видалення основного чинника напруження 
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адаптаційних систем організму на другу добу, оскільки в цей час 

відбувається перехід стадії тривоги реакції «стрес», яка триває 24-48 годин, у 

стадію резистентності [175]. Загалом, серед обстежених хворих в результаті 

лікування стійкою виявилась стрес-реакція, яка не змінювалась впродовж 

спостереження у 70,6% випадків, а якщо і переходила, то в реакцію 

орієнтування (23,5% випадків). Також, виявилась стійкою і реакція 

орієнтування (52,7% випадків). Реакція спокійної активації, в процесі 

лікування, збереглася у 25% випадків(у 75% випадів хворих спостерігався 

перехід в інші типи адаптаційних реакцій). Із зростанням кількості 

лімфоцитів (при реакціях активації) зменшується стабільність типу реакції на 

другу добу.  

Хірургічне лікування позначилосяся на профілі імунної реактивності, 

властивому різним типам НАРО. 

Порівняльний аналіз досліджених показників при одному і тому ж типі 

НАРО до і після лікування показав наступне. При реакції орієнтування після 

проведеного лікування достовірної різниці між абсолютною кількістю 

базофілів, та еозинофілів при тому ж типі НАРО до лікування не виявлено. 

Натомість вивлено достовірну різницю між абсолютною кількістю 

моноцитів, паличкоядерних нейтрофілів та сегментоядерних нейтрофілів у 

хворих при реакції орієнтування у післяопераційний період щодо показників 

при реакції орієнтування у донорів. Реакція орієнтування після проведеного 

хірургічного лікування асоціювалася з вірогідним зменшенням кількості 

паличкоядерних нейтрофілів порівняно з аналогічним  показником, 

властивим реакції орієнтування до проведення хірургічного лікування. 

Функціональна активність Нф у хворих з реакцією орієнтування після 

операції значно відрізнялася від такої у донорів і мала незначні відмінності 

порівняно з такою у хворих до операції: зареєстровано достовірне 

збільшення кількості клітин, активованих до киснезалежного метаболізму 

одночасно з помірним зниженням показника відносної кількості 

циркулюючих Нф, активованих до кисненезалежної цитотоксичності. Реакція 
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орієнтування після проведеного хірургічного лікування асоціювалася зі 

вірогідним зростання концентрації в сироватці крові TNF-α, щодо 

аналогічного показника при реакції орієнтування до проведення хірургічного 

лікування. Також спостерігали вірогідно знижену концентрацію IL-8, тобто 

відбувається зниження проявів деструктивного запального процесу саме при 

реакції орієнтування.  

Порівняльний аналіз досліджених показників, асоційованих з одним і 

тим же типом НАРО – спокійної активації - після проведеного лікування у 

порівнянні з імунним профілем цієї ж реакції до лікування також показав 

відсутність достовірної різниці між абсолютною кількістю базофілів, та 

еозинофілів.  

Функціональна характеристика Нф у хворих після операції з реакцією 

спокійної активації практично не відрізнялая від такої у хворих з реакцією 

орієнтування у післяопераційному періоді. Після проведення хірургічного 

лікування при реакції спокійної активації виявлено тенденцію до зниження 

проявів деструктивного запального процесу: вірогідно знижувалася 

концентрація IL-8 у післяопераційний період при даній реакції щодо 

показника у доопераційний період. Крім того, після видалення жовчного 

міхура у хворих з реакцією спокійної активації знижувася сироватковий 

рівень IL-17, що вказує на зниження проявів локального запалення [120].    

Таким чином, реакція спокійної активації у хворих на ГХ супроводжувалася 

менш виразними змінами досліджених показників імунної реактивності у 

порівнянні з реакцією орієнтування, що, на нашу думку має знайти 

відображення у загальній характеристиці цього типу НАРО. 

Результати порівняльного аналізу досліджених показників, асоційованих 

зі НАРО за типом стрес-реакції до і після проведеного лікування показав 

наступне. Функціональна характеристика Нф у хворих на ГХ із 

зареєстрованою у післяопераційному періоді стрес-реакцією вирізнялася 

достовірно зниженою кількістю фагоцитуючих клітин порівняно з 

аналогічним показником у хворих у післяопераційному періоді з меншим 
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напруженням адаптаційних систем. Стрес-реакція у післяопераційному 

періоді у хворих на ГХ характеризувалася значно підвищеними показниками 

сироваткового рівня усіх досліджених прозапальних цитокінів порівняно з 

аналогічними показниками у хворих після хірургічного лікування з іншими 

типами НАРО. Особливо виразним було збільшення концентрації у сироватці 

крові хворих цієї групи IL-8 та IL-6. 

Відмітними особливостями цього типу НАРО були поглиблення 

прозапальної метаболічної поляризації циркулюючих нейтрофілів у 

сукупності з найбільш виразним збільшенням сироваткових рівнів цитокінів-

маркерів локального і системного запального процесу. 

Таким чином, видалення основного чинника активації адаптаційної 

реакції організму після проведеного хірургічного лікування 

супроводжувалося незначною зміною показників імунної реактивності, 

асоційованих з різними типами НАРО. Практично незмінним залишався 

лише профіль імунної реактивності, асоційований з реакцією спокійної 

активації.  

З трьох груп досліджених показників імунної реактивності 

(популяційний склад циркулюючих лейкоцитів, визначений за 

лейкоформулою, функціональні показники циркулюючих нейтрофілів і 

цитокіновий профіль сироватки крові) найменших змін зазнавала після 

проведеного хірургічного лікування функціональна активність циркулюючих 

нейтрофілів. Загальною закономірністю зміни лейкограми у 

післяопераційному періоді у хворих з одним і тим же типом НАРО було 

зменшення зсуву лейкоцитарної формули вліво.  

Усі досліджені типи НАРО (орієнтування, спокійної активації і стрес-

реакція) у післяопераційному періоді вирізнялися зниженням сироваткового 

рівня IL-8, яке можна розглядати як одну з основних причин зменшення 

проявів зсуву лейкоцитарної формули вліво, зважаючи на те, що зазначений 

цитокін є хемоатрактантом нейтрофільних гранулоцитів [90, 129]. 
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 Кореляційні зв’язки між кількісними і функціональними показниками 

імунної реактивності у хворих на ГХ з різними типами НАРО у 

післяопераційному періоді також дещо відрізнялися від таких у хворих з 

аналогічними типами реакцій до операції.  

 Аналізуючи кореляційні взаємозв’язки кількісних і функціональних 

показників імунологічної реактивності при реакції орієнтування у 

післяопераційний період ми спостерігали послаблення зв’язку між відносною 

кількістю лімфоцитів і нейтрофілів (r=-0,60), (котрий відображає динаміку 

залучення цих клітин у запальний процес [33, 98]), щодо аналогічного 

показника у доопераційний період, та наближення його до такого у донорів 

(r=-0,57). Проте кореляційний зв’язок між відносною кількостю 

циркулюючих моноцитів і показником кисненезалежного метаболізму, який 

був зареєстрований до хірургічного лікування у хворих на ГХ, у 

післяопераційному періоді при даній НАРО не встановлено. Після 

проведеного хірургічного лікування зберігається сильний кореляційний 

зв’язок між відносною кількістю циркулюючих лімфоцитів і 

сегментоядерних нейтрофілів аналогічний такому у доопераційниму періоді 

при цій реакції (r=0,97).  

Отже, встановлені до операції кореляційні зв’язки між показниками 

імунної реактивності при реакції орієнтування у післяопераційний період 

зазнавали лише незначних змін.  

Кореляційні зв’язки між показниками імунної реактивності при стрес-

реакції у хворих у післяопераційному періоді свідчить на користь позитивної 

динаміки запального процесу. Нами зареєстровано виникнення 

кореляційного зв’язку між відносною кількістю лімфоцитів і нейтрофілів  

(r=-0,65), який не був встановлений у доопераційний період, та 

спостерігається у донорів. Крім того, спостерігали посилення кореляційного 

зв’язку між абсолютною кількістю циркулюючих лейкоцитів і сНф (r=0,88), 

порівняно з аналогічним показником до операції при тому ж типі НАРО.   
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 Таким чином, в результаті проведеної роботи ми встановили, що у 

хворих на ГХ розвиваються чотири типи НАРО: спокійна активація, яку 

відносять до реакції еустресу - у 16% обстежених; стрес – 34%, та 

переактивація – 4% (адаптаційні реакції дистресу визначено у 38% хворих). 

Тобто адаптаційні реакції, які мають несприятливий прогноз для протікання 

захворювання, виявлялися в 2,4 разів частіше ніж адаптаційні реакції із 

сприятливим прогнозом. Найчастіше спостерігалася при ГХ реакція 

орієнтування – у 46% обстежених.  

Дискретність показників лейкограми дозволила прослідкувати перехід 

одного типу адаптаційної реакції в інший після хірургічного видалення 

основного чинника напруження адаптаційних систем організму у хворих з 

цією патологією – жовчного міхура. Серед обстежених хворих в результаті 

лікування стійкою виявилась стрес-реакція, яка не змінювалась впродовж 

спостереження у 70,6% випадків, а якщо і переходила, то в реакцію 

орієнтування (23,5% випадків). Також, виявилась стійкою і реакція 

орієнтування (52,7% випадків). Реакція спокійної активації, в поцесі 

лікування, зберігалася у 25% випадків (у 75% випадів хворих спостерігався 

перехід в інші типи адаптаційних реакцій). Із зростанням кількості 

лімфоцитів (при реакціях активації) зменшується стабільність типу реакції на 

другу добу.  

Різні типи НАРО характеризувалися різним станом імунної 

реактивності, у тому числі й функціонального стану клітин, які визначають 

тип адаптаційної реакції – нейтрофілів. Один і той же тип НАРО у здорових 

осіб і осіб з наявним патологічним процесом із запальною компонентою 

характеризувався різним станом імунної реактивності. Це, можливо, вказує 

на потребу ввести до класифікації адаптаційних реакцій підтипи різних 

НАРО для більш об’єктивного їх використання у прогнозуванні перебігу 

захворювання. Видалення основного тригерного чинника запальної патології 

щадним методом (таким як лапароскопія) викликало позитивні зміни у 

показниках імунної реактивності, властивих різним типам НАРО, що також, 
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на нашу думку, має знайти відображення у класифікації адаптаційних 

реакцій, оскільки створення такої більш детальної класифікації НАРО 

дозволить використовувати її для персоналізації прогнозування захворювань 

запальної етіології. 
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ВИСНОВКИ 

 Визначення типу неспецифічних адаптаційних реакцій організму за 

співвідношенням відносної кількості циркулюючих лімфоцитів і нейтрофілів 

застосовується у медичній практиці для прогнозування перебігу 

захворювань, асоційованих з запальною реакцією імунної системи. При 

цьому функціональний стан цих клітин, властивий різним типам 

адаптаційних реакцій, не охарактеризований. За результатами дисертаційної 

роботи виявлено типи адаптаційних реакцій, що формуються при гострому 

холециститі. Охарактеризовано популяційний склад циркулюючих 

лейкоцитів, функціональний стан нейтрофілів та цитокіновий профіль 

сироватки крові, властиві різним типам адаптаційних реакцій. Визначення 

типу сформованих адаптаційних реакцій та асоційованого з ними стану 

імунної реактивності при перебігу ГХ дозволить охарактеризувати різні типи 

неспецифічних адаптаційних реакцій організму більш повно і надати 

необхідну інформацію для прогнозування перебігу захворювання.   

 1. У хворих на гострий холецистит виявляються чотири типи 

неспецифічних адаптаційних реакцій організму: орієнтування – у 46%, 

спокійної активації у 16%, переактивації у 4% та стресу у 34%. Проведення 

хірургічного лікування викликає зміну типу адаптаційних реакцій: реакція 

орієнтування виявляється у 40% осіб, спокійна активація – у 16%, 

переактивація – у 4%, неповноцінна адаптація – у 2% , стрес – у 38% 

пацієнтів. 

 2. Неспецифічна адаптаційна реакція організму орієнтування у донорів 

і хворих на ГХ асоціюється з різним станом імунної реактивності: у хворих 

характеризується збільшенням абсолютної кількості нейтрофілів в 1,3 рази 

порівняно з показником донорів, посиленням киснезалежного (збільшення 

цитохімічного коефіцієнту в 1,5 разів (р < 0,05)) та кисненезалежного 

(збільшення цитохімічного коефіцієнту в 1,5 разів (р < 0,05)) метаболізму 

одночасно з пригніченням фагоцитарної активності (зменшення 
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фагоцитарного числа вдвічі і зниженням фагоцитарного індексу в 1,3 разів (р 

< 0,05)), достовірним підвищенням сироваткового рівня прозапальних 

цитокінів - TNF-α – в 1,4 разів (р < 0,05), IL-6 та IL-17 – в 2 рази (р < 0,05), 

IL-8 – в 16 разів (р < 0,05). 

 3. Показники популяційного складу лейкоцитів периферичної крові та 

функціональні показники циркулюючих нейтрофілів при неспецифічній 

адаптаційній реакції спокійної активації у хворих на гострий холецистит не 

відрізняються від аналогічних показників при реакції орієнтування. 

Сироваткові рівні прозапальних цитокінів, за виключенням IL-8, достовірно 

не відрізняються від аналогічних показників у донорів. Концентрація IL-8 

збільшується  порівняно з показником норми у 9 разів (р < 0,05). 

 4. Показники імунної реактивності при стрес-реакції у хворих на 

гострий холецистит найбільшою мірою відхилені від норми: кількість 

циркулюючих незрілих форм нейтрофілів перевищує показник контролю у 7 

разів (р < 0,05), функціональний стан циркулюючих нейтрофілів 

характеризується зниженням фагоцитарного числа втричі і фагоцитарного 

індексу в 1,7 разів (р < 0,05), сироваткові рівні прозапальних цитокінів 

вірогідно вищі за аналогічні показники у здорових осіб (TNF-α – у 3 рази (р < 

0,05), IL-6 – у 2,1 разів (р < 0,05), та IL-17 – в 3 рази (р < 0,05), IL-8 – у 15,5 

разів (р < 0,05). 

 5. У хворих на гострий холецистит встановлені порушення 

кореляційних взаємозв’язків між показниками імунної реактивності. Ступінь 

порушення кореляційних взаємозалежностей пропорційний напруженню 

адаптаційних систем: звязок між відносною кількістю лімфоцитів і 

нейтрофілів (реакція орієнтування у здорових донорів r=-0,57, реакція 

орієнтування у хворих r=-0,75) втрачається зв’язок між кількістю 

поліморфноядерних і сегментноядерних нейтрофілів, кількістю 

сегментоядерних нейтрофілів та сироватковим рівнем IL-8.  
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 6. Проведення хірургічного лікування супроводжується зменшенням 

кількості паличкоядерних нейтрофілів (при реакції орієнтування у 1,6 разів (р 

< 0,05), при реакції спокійної активації у 2,8 разів (р < 0,05), при стрес-реакції 

у 2,4 разів (р < 0,05), посиленням киснезалежного метаболізму (при реакції 

орієнтування у 1,3 разів (р < 0,05), зниженням сироваткового рівня IL-8 (при 

реакції орієнтування у 3,7 разів (р < 0,05), при реакції спокійної активації у 

3,6 разів (р < 0,05), при стрес-реакції у 2 рази (р < 0,05). 
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