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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 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 (Selye, 1955). У результаті розвитку вчення Сельє про 

неспецифічні адаптаційні реакції організму (НАРО) Гаркаві зі співавторами 

було розроблено їх класифікацію (Гаркаві та співавт., 1998), згодом 

розширену і вдосконалену групою українських науковців, очолюваною 

Радченко (Радченко, 2004). Згідно Сельє і його послідовників перебіг 

захворювання відбувається на тлі усіх типів адаптаційних реакцій, однак 

частота їх виявлення залежить від виду патології (Цодікова та співавт., 2009; 

Філіпюк та співавт., 2010; Дземан, 2012). У хворих із несприятливими 

типами адаптаційних реакцій (стрес, переактивація, неповноцінна адаптація) 

захворювання перебігає важче або з розвитком ускладнень (Крылов и соавт., 

2010; Белякова и соавт., 2010; Масік, 2013). Сприятливі типи адаптаційних 

реакцій (спокійна та підвищена активація) свідчать про збалансованість 

фізіологічних процесів в організмі і є ознакою сприятливого прогнозу для 

хворого (Радченко, 2008; Лучишин, 2010). Визначення типу НАРО 

застосовується вітчизняними і зарубіжними фахівцями для прогнозування 

перебігу захворювання зокрема в отоларингології (Сакович, 2013), 

пульмонології (Оспанова, 2013), а також у гастроентерології (Szabo, 2014).  

 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 (Щербиніна, 2010; Гойда, 2011; Conte 

et al., 2011; Schmidt et al., 2012; Constantinescu et al., 2012). В Україні у 2013 р. 

ЖКХ зареєстрована на рівні 643,7 на 100 тис. дорослого населення (Степанов 

та співавт., 2014). Поширеним ускладненням ЖКХ є гострий холецистит (ГХ) 

(Götzky, 2013; Скирда та співавт., 2014). 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 перебігу ГХ і оцінки 

ефективності його лікування. Результати численних досліджень довели, що 

тип НАРО та її 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 (Попович, 2011; Дикий та співавт., 2013).  

 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  

(Гаркаві та співавт., 1998). Однак функціональний стан цих клітин, 

характерний для різних типів НАРО, залишається дотепер не дослідженим. 

Визначення типу сформованих адаптаційних реакцій та асоційованого з ними 
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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. 

 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. Вивчити 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.  
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 Вперше показано, що неспецифічна адаптаційна реакція організму 

орієнтування у донорів і хворих на ГХ асоціюється з різним станом імунної 

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 

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 виконанні 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 
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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 власних 

досліджень, аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків та 

списку літератури. Список літератури містить 201 джерело, кирилицею - 91, 

латиницею - 110. Текст дисертації ілюстровано 22 таблицями та 15 

рисунками.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

 Огляд літератури представлений трьома основними підрозділами. У 

першому підрозділі наведені характеристика та класифікація НАРО, а також 

охарактеризовано роль імунної системи у структурі адаптаційних реакції 

організму. У другому підрозділі розглянуто роль неспецифічної 

резистентності в адаптаційному процесі. У третьому підрозділі описано 

значення цитокінів в імунопатогенезі, діагностиці та лікуванні гострого 

холециститу. 

 Матеріали та методи досліджень. Для вирішення поставлених завдань 

проведено комплексне клініко-лабораторне обстеження 50 хворих на гострий 

холецистит, з них 42 жінки (середній вік 52,1±2,2) і 8 чоловіків (середній вік 

60,0±5,5). Дослідження показників імунної реактивності проведене до та 

після хірургічного лікування. Отримані лабораторні показники порівнювали 

з показниками контрольної групи, у яку ввійшли 36 практично 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.  

 Під час підбору пацієнтів для участі у дослідженнях використовували 

клінічні та спеціальні інструментальні методи дослідження (УЗД та інші). 

Пацієнти надходили у відділення з ознаками запального процесу, діагноз ГХ 

встановлювали відповідно до протоколу надання медичної допомоги хворим 
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із гострим холециститом (наказ МОЗ України №297 від 02.04.2010 «Про 

затвердження стандартів клінічних протоколів надання медичної допомоги зі 

спеціальністю "Хірургія"»). Визначення показників проводили до початку 

оперативного втручання (1-ша, та 2-га доба розвитку ГХ) та на 2 добу після 

хірургічного лікування. Матеріали дисертаційної 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 

гістології та ембріології Луцик О.Д. З усіма пацієнтами заключена 

проінформована згода на участь у дослідженні.  

 Імунологічні методи дослідження.   

 Фагоцитарну активність нейтрофілів визначали, використовуючи 

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

результатами реакції визначали відсоток клітин, що містять гранули латексу 

– фагоцитарний індекс (ФІ), а також середню кількість гранул латексу, які 

поглинуті одним активним нейтрофілом – фагоцитарне число (ФЧ). 

 Загальну окисно-відновну активність нейтрофілів визначали в тесті 

відновлення нітросинього тетразолію (НСТ - тест). Виявлення катіонних 

лізосомальних білків нейтрофілів проводили методом Шубіча (1974)

 Бактерицидну активність нейтрофілів (БАН) вираховували за 

формулою Гусєвої (1991). 

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

крові проводили з використанням тест-систем для імуноферментного аналізу 

виробництва «Вектор Бест» (Російська Федерація), визначення концентрації 

s-TNF-R55, TGR-β1 проводили з використанням тест-систем «Diaclone» 

(Франція) згідно інструкцій виробника. 

 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). 

 Тип неспецифічної адаптаційної реакції організму визначали згідно з 

класичною методикою Гаркаві, Квакіної, Уколової (1998) у модифікації 

Радченко (2004).  

 Результати досліджень аналізували методами 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 нормальний 

розподіл за допомогою критерію Шапіро-Уілка. Для перевірки гіпотези про 

відмінність між середніми значеннями, що аналізувалися, використовували 

критерій Ст’юдента (t-критерій). Оцінку кореляційного взаємозв’язку між 

досліджуваними показниками обстежених груп хворих проводили за 

допомогою визначення лінійного коефіціента кореляції Пірсона (r). 
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 Результати досліджень, аналіз та узагальнення отриманих даних. 

 Аналіз показників імунної реактивності у хворих на ГХ без розподілу 

групи обстежених згідно типу НАРО до хірургічного лікування показав 

достовірно підвищену кількість основних клітин запалення – сНф 

(сегментоядерних нейтрофілів) (у 1,4 разів порівняно з показником донорів,  

р < 0,05), і моноцитів (в 1,8 разів порівняно з показником донорів, р < 0,05). 

Кількість пНф (паличкоядерних нейтрофілів) також 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. Проведення хірургічного лікування не впливало на 

абсолютну кількість циркулюючих лімфоцитів у хворих на ГХ. Абсолютна 

кількість сегментоядерних нейтрофілів після 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).  

 При аналізі функціонального стану нейтрофільних гранулоцитів у 

хворих на ГХ до хірургічного лікування встановлено відхилення від норми 

низки функціональних показників цих клітин. ФІ (фагоцитарний індекс) 

нейтрофілів у хворих на ГХ був вірогідно (р < 0,05) нижчий, ніж у здорових 

осіб у 1,4 разів, ФЧ (фагоцитарне число) також було зниженим у 2,3 разів (р 

< 0,05). У той же час встановлено значну активацію внутрішньоклітинних 

мікробоцидних систем нейтрофілів. При проведенні досліджень встановлено 

значне і достовірне (р < 0,05) підвищення активності нейтрофілів у 

спонтанному НСТ-тесті по відношенню до показників донорів. Сумарний 

цитохімічний коефіцієнт НСТ-тесту в групі хворих на ГХ був достовірно 

вищим, ніж у донорів у 1,5 разів (р < 0,05). Встановлено також значно вищу 

відносну кількість КЛБ-вмісних нейтрофілів у 1,2 разів (р < 0,05) та 

підвищений показник ЦХК у 1,6 разів (р < 0,05) у хворих на ГХ у порівнянні 

з аналогічними показниками у 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. 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 сприяє 

індукції Th1-типу адаптивної імунної відповіді, котра характеризується 

синтезом цитокінів прозапальної спрямованості. 

 Після проведеного хірургічного лікування в результаті 

недиференційованого порівняльного аналізу не виявлено змін (р > 0,05) 
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показників фагоцитарної активності циркулючих нейтрофільних 

гранулоцитів у порівнянні з доопераційним періодом. Показники фагоцитозу 

були достовірно нижчими за контрольні значення. Натомість, продукція 

реактивних форм кисню, визначена в НСТ-тесті, достовірно зростала у 

післяопераційному періоді (табл. 1).  

Таблиця 1 

 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 аналогічним 

показником до лікування (р < 0,05). 

 

 Аналізуючи цитокіновий профіль сироватки крові у хворих на ГХ без 

їх розподілу згідно сформованої НАРО було встановлено статистично 

достовірне зростання сироваткових рівнів основних прозапальних цитокінів, 

котрі характеризують наявність як локального (у слизових), так і системного 

запального процесу (рис. 1). Концентрація в сироватці крові TNF-α становила 

9,87±0,33 пг/мл, що достовірно (у 1,9 разів (р < 0,05)), перевищувала 

показник в групі донорів - 4,97±0,18 пг/мл. Крім того, встановлено 

компенсаторну активацію регуляторних механізмів імунної системи, 

спрямовану на гальмування запального процесу. Середній рівень s-TNF-R55 

у хворих на ГХ становив 5,06±0,22 нг/мл, що у порівнянні з групою донорів 

(1,20±0,08 нг/мл) достовірно (у 4,2 разів (р < 0,05)) більше. Сироватковий 

рівень TGF-β1 у хворих виявився незначно (у 1,16 разів (р < 0,05)) нижчим, 

ніж у групі контролю (відповідно 15,4±0,3 нг/мл та 17,9±0,71 нг/мл). 

Результати визначення концентрації TNF-α у хворих на ГХ після 

проведеного хірургічного лікування показали, що рівень цього цитокіну 

незначно зростав (11,59±0,5 пг/мл). Встановлено, що концентрація ІL-6 у 

сироватці крові хворих на ГХ становила 12,16±0,51 пг/мл, що достовірно (у 

2,1 разів (р ˂ 0,05)) перевищує показник у групі донорів (5,67±0,19 пг/мл). 
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 Рівень цього цитокіну 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. Рівень ІL-8 становив 32,15±1,3 

пг/мл, що достовірно (у 16 разів (p < 0,001)) вище порівняно з показником у 

групі донорів (2,0±0,04 пг/мл). 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 (рис. 1). 

 

  
 Рис.1. Сироватковий рівень прозапальних цитокінів у хворих на 

гострий холецистит в динаміці хірургічного лікування  

 Примітки: * - достовірність відмінності у порівнянні з відповідним 

показником донорів (p < 0,05); # - достовірність відмінності у порівнянні з 

показником до хірургічного лікування (p < 0,05); n=50. 

 

 Отримані дані є свідченням на користь того, що хірургічне лікування 

при ГХ спричиняє зниження проявів деструктивного запального процесу і 

зміну його характеру. За нашими даними вміст IL-17 у сироватці крові при 

ГХ підвищується у 2,8 разів у порівнянні з показниками донорів (відповідно 

3,4±0,1 пг/мл та 1,2±0,04 пг/мл). Рівень цього цитокіну 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 (рис. 1). 
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 У результаті проведеного аналізу встановлено, що у хворих на ГХ 

розвиваються чотири типи адаптаційних реакцій. Причому у 16% обстежених 

встановлена адаптаційна реакція спокійної активації, яку відносять до реакції 

еустресу, і яка є найсприятливішою для перебігу патологічного процесу. 

Реакцію орієнтування виявлено у 46% випадків. Адаптаційні реакції дистресу 

(стрес – 34% та переактивація – 4%) 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. 

 Групою порівняння у цих дослідженнях були практично здорові особи. 

У 69,4% здорових осіб зареєстровано реакцію орієнтування, у 30,6% - 

реакцію спокійної активації. Ці типи НАРО є фізіологічними для здорового 

організму. 

 Аналіз показників імунітету у хворих залежно від типу НАРО виявив 

відмінності як у кількісних, так і у функціональних показниках у порівнянні з 

донорами. Показники абсолютної кількості лейкоцитів, сегментоядерних 

нейтрофілів та лімфоцитів у хворих на ГХ з реакцією орієнтування 

достовірно відрізнялися (р < 0,05) від таких у групі 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 (табл. 2).  

 При аналізі функціональних показників циркулюючих нейтрофілів, 

характерних для реакції орієнтування у хворих на ГХ, також було 

встановлено достовірні відмінності їх значень у порівнянні з аналогічними 

показниками у донорів з тим же типом НАРО. Відсоток НСТ-позитивних 

нейтрофільних гранулоцитів при реакції орієнтування у хворих на ГХ в 1,6 

разів (р < 0,05) перевищував аналогічний показник у донорів. Показник 

цитохімічного коефіцієнта цієї реакції у хворих з реакцією орієнтування був 

у 1,5 разів (р < 0,05) вищий за такий у донорів при реакції орієнтування (табл. 

2). Кількість фагоцитів, позитивних за катіонними лізосомальними білками, у 

хворих була вищою (р < 0,05) за таку у донорів у 1,2 разів а цитохімічний 

коефіцієнт цієї функції у хворих на ГХ перевищував (р < 0,05) показник 

донорів у 1,5 разів  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 

була у 2 рази (р < 0,05) нижчою порівняно з такою у здорових осіб, а 

фагоцитарний індекс у обстежених пацієнтів був знижений (р < 0,05) 

порівняно з аналогічним показником у донорів в 1,3 разів.  

 Отримані дані вказують на те, що функціональна активність 

циркулюючих нейтрофілів при реакції орієнтування у донорів і хворих на ГХ 

значно відрізняється. Для обстежених хворих з цим типом НАРО було 
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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 з НАРО за типом реакції орієнтування сироваткові рівні 

прозапальних цитокінів також відрізнялися від таких при реакції 

орієнтування у здорових осіб. Зокрема, сироватковий рівень TNF-α у хворих 

на ГХ був майже у 1,4 разів (р < 0,05) вищий за аналогічний показник у 

донорів з таким же типом НАРО. Концентрація IL-6 та IL-17 у хворих була 

вдвічі вища (р < 0,05) за таку у донорів, а показник сироваткового рівня IL-8 

перевищував (р < 0,05) аналогічний показник у донорів у 16 разів. Отримані 

результати вказують на те, що реакція орієнтування 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 (табл. 2). 

 Порівняльний аналіз досліджених показників при реакції орієнтування 

після лікування не виявив достовірної різниці між абсолютною кількістю 

базофілів та еозинофілів. Натомість виявлено 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 зі вірогідним зменшенням кількості паличкоядерних 

нейтрофілів у 1,6 разів (р < 0,05) порівняно з аналогічним показником, 

властивим реакції орієнтування до проведення хірургічного                

лікування (табл. 2).  

 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 у 

1,3 разів (р < 0,05) одночасно з помірним зниженням показника відносної 

кількості циркулюючих Нф, активованих до кисненезалежної 

цитотоксичності. 

 Реакція орієнтування після проведеного хірургічного лікування 

асоціювалася зі вірогідним зростанням концентрації в сироватці крові TNF-α 

у 1,4 разів (р < 0,05) щодо аналогічного показника при реакції орієнтування 

до проведення операції. Також ми спостерігали статистично вірогідно 

знижену концентрацію IL-8 у 3,7 разів (р < 0,05), тобто відбувалося зниження 

проявів деструктивного запального процесу (табл. 2).  
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Таблиця 2 

 Характеристика імунної реактивності при реакції орієнтування 

Показник, 

одиниці 

 

 

 

Групи обстежених 

 

 

Донори з 

реакцією 

орієнтування, 

n=25 

 Хворі на ГХ 

 До лікування, 

n=23 

Після лікування, 

n=20 

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

Еозинофіли,%  2,07±0,13  1,17±0,03 1,25±0,08 

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* 0,37±0,02* 

Моноцити,%  2,7±0,2  4,04±0,2* 4,65±0,3*  

пНф,Г/л  0,07±0,001  0,26±0,01* 0,16±0,01*
,^
 

пНф,%  1,07±0,01  2,8±0,1
*
 2,05±0,15* 

сНф,Г/л  4,69±0,21  6,19±0,33* 5,41±0,27* 

сНф,%  68,29±1,83  68,17±1,9 68,5±1,15 

Лімфоцити,Г/л  1,8±0,08  2,15±0,13*
 

1,85±0,11 

Лімфоцити,%  25,7±1,71  23,73±1,6 23,3±1,6 

Лейкоцити,Г/л  6,85±0,25  9,08±0,48* 7,90±0,38
^
 

НСТ,%  33,81±1,57  53,88±2,28*
 

72,05±2,23*
,^
 

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

74,9±3,99*
 

ФІ,%  63,88±1,93  47,35±1,39* 46,05±1,4*
 

ФЧ  6,99±0,17  3,2±0,2* 3,15±0,14*
 

КЛБ,%  80,50±1,16  93,85±1,34* 89,75±1,25
 

КЛБ,цхк(у.о)  127,65±3,12  192,26±7,85* 190,45±4,34* 

TNF-α,пг/мл  5,3±0,14  7,65±0,5* 11,17±0,8*
,^ 

IL-6,пг/мл  6,25±0,19  14,21±0,61* 15,14±0,72*
,^
 

IL-8,пг/мл  2,14±0,1  35,6±2,42* 9,69±0,61*
,^
 

IL-17,пг/мл  1,43±0,11  3,24±0,2* 3,3±0,22* 

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; 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 до 

лікування. 

 

 НАРО за типом спокійної активації у хворих на ГХ характеризувалася 

достовірним зниженням абсолютної кількості лейкоцитів і сегментоядерних 
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нейтрофілів (в 1,3 і 1,4 рази відповідно, р < 0,05) порівняно з аналогічними 

показниками у осіб з НАРО за типом орієнтування. Показники як 

абсолютної, так і відносної кількості паличкоядерних нейтрофілів у хворих з 

реакцією спокійної активації свідчать на користь прогресуючого зсуву 

лейкоцитарної формули вліво. Реакція спокійної активації після проведення 

хірургічного лікування 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 (табл. 3).  

 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, одночасно зі зниженням 

показників фагоцитозу у порівнянні із донорами з цим же типом НАРО. 

Функціональна характеристика Нф у хворих після операції з реакцією 

спокійної активації практично не відрізнялася від такої у хворих з реакцією 

орієнтування у післяопераційному періоді. 

 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 при даній реакції 

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 

півтори рази. Після проведення хірургічного лікування при реакції спокійної 

активації виявлено тенденцію до зниження проявів деструктивного 

запального процесу: знижувалася (р < 0,05) концентрація IL-8 у 

післяопераційний період при даній реакції 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 (табл. 3). 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.  
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Таблиця 3 

 Характеристика імунної реактивності при реакції спокійної активації 

Показник, 

одиниці 

 

 

 
Групи обстежених 

 Донори з 

реакцією 

орієнтування, 

n=25 

 Хворі на ГХ 

 До лікування, 

n=8 

Після лікування, 

n=8 

Еозинофіли,Г/л  0,13±0,01  0,24±0,03* 0,02±0,002*
,^
 

Еозинофіли,%  2,07±0,13  3,13±0,2 3,0±0,3 

Базофіли,Г/л  0,0±0,0  0,0±0,0 0,02±0,002 

Базофіли,%  0,0±0,0  0,0±0,0 0,33±0,03 

Моноцити,Г/л  0,19±0,01  0,22±0,02 0,4±0,06*
,^
 

Моноцити,%  2,7±0,2  3,13±0,2 7,33±0,53*
,^
 

пНф,Г/л  0,07±0,001  0,22±0,02* 0,08±0,001
^
 

пНф,%  1,07±0,01  3,38±0,3* 1,33±0,1
^
 

сНф,Г/л  4,69±0,21  4,25±0,39 3,27±0,34*
,^
 

сНф,%  68,29±1,83  59,75±2,59* 60,0±1,57* 

Лімфоцити,Г/л  1,8±0,08  2,19±0,15* 1,68±0,13 

Лімфоцити,%  25,7±1,71  31,25±1,1* 31,01±1,15* 

Лейкоцити,Г/л  6,85±0,25  7,09±0,54 5,46±0,57*
,^
 

НСТ,%  33,81±1,57  61,25±3,42*
 

58,12±2,64*
 

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

75,01±2,38* 

ФІ,%  63,88±1,93  48,25±2,81*
 

42,66±2,3*
 

ФЧ   6,99±0,17  3,6±0,17*
 

2,96±0,3*
,^
 

КЛБ,%  80,50±1,16  96,5±2,65*
 

92,33±2,45* 

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

188,01±6,11*
 
 

TNF-α,пг/мл  5,3±0,14  6,93±0,8* 11,06±1,3 

IL-6,пг/мл  6,25±0,19  6,41±0,7
 

4,46±0,34*
,^ 

IL-8,пг/мл  2,14±0,1  18,56±2,12*
 

5,1±0,42*
,^
 

IL-17,пг/мл  1,43±0,11  2,28±0,22*
 

1,8±0,11
 
 

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; 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 до 

лікування. 

 

 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: 
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кількість паличкоядерних нейтрофілів перевищувала показники пацієнтів з 

іншими типами адаптаційних реакцій в середньому у два рази. 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. Натомість, показники 

фагоцитарної активності при НАРО за типом стрес-реакції були вірогідно 

знижені 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 при реакції орієнтування та 

спокійної активації через підвищену абсолютну кількість циркулюючих 

лейкоцитів (табл. 4).  

 Результати порівняльного аналізу досліджених показників, 

асоційованих з НАРО за типом стрес-реакції після проведеного лікування 

показали наступне. Функціональна характеристика Нф у хворих на ГХ із 

зареєстрованою у післяопераційному періоді стрес-реакцією відрізнялася 

достовірно зниженою кількістю фагоцитуючих клітин порівняно з 

аналогічним показником у хворих у доопераційному періоді з меншим 

напруженням адаптаційних систем та мала незначні відмінності порівняно з 

аналогічним показником при стрес-реакції у хворих до операції (табл. 4). 

 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 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.  

 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-6 (табл. 4). 
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Таблиця 4 

 Характеристика імунної реактивності при стрес-реакції 

Показник, 

одиниці 

 

Групи обстежених 

Донори з реакцією 

орієнтування,  

n=25 

Хворі на ГХ 

До лікування, 

n=17 

Після 

лікування, 

n=19 

Еозинофіли,Г/л 0,13±0,01 0,03±0,002* 0,12±0,01
^
 

Еозинофіли,% 2,07±0,13 0,41±0,03* 1,31±0,1
^
 

Базофіли,Г/л 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 

Базофіли,% 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 

Моноцити,Г/л 0,19±0,01 0,34±0,03* 0,37±0,02* 

Моноцити,% 2,7±0,2 3,59±0,28 4,26±0,33* 

пНф,Г/л 0,07±0,001 0,48±0,04* 0,2±0,01*
,^
 

пНф,% 1,07±0,01 4,18±0,33* 2,05±0,1
^
 

сНф,Г/л 4,69±0,21 8,05±0,42* 7,21±0,5* 

сНф,% 68,29±1,83 78,24±1,61* 76,36±1,21* 

Лімфоцити,Г/л 1,8±0,08 1,29±0,08* 1,5±0,12* 

Лімфоцити,% 25,7±1,71 12,82±0,77* 16,15±0,68*
,^
 

Лейкоцити,Г/л 6,85±0,25 10,3±0,53* 9,43±0,86*
 

НСТ% 33,81±1,57 54,2±3,51* 63,31±3,09*
,^
 

НСТ,цхк (у.о) 51,68±1,86 71,85±3,82
 
* 78,15±3,05* 

ФІ,% 63,88±1,93 38,08±1,52* 40,26±1,56* 

ФЧ 6,99±0,17 2,30±0,13* 2,47±0,10* 

КЛБ, % 80,50±1,16 92,38±1,65* 94,10±1,94* 

КЛБ,цхк (у.о) 127,65±3,12 196,87±10,10* 208,15±5,71* 

TNF-α,пг/мл 5,3±0,14 15,51±1,1* 13,25±0,89* 

IL-6,пг/мл 6,25±0,19 13,07±0,9* 29,12±2,1*
,^
 

IL-8,пг/мл 2,14±0,1 33,85±3,32* 16,8±1,2*
,^
 

IL-17,пг/мл 1,43±0,11 4,35±0,3* 3,7±0,2* 

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; 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 до 

лікування. 

 

 Порівняльний аналіз кореляційних зв’язків між кількісними і 

функціональними показниками імунної реактивності у хворих на ГХ виявив 

незначні порушення гомеостатичних зв’язків, властивих донорам. 
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 Прослідковуючи характер таких 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 якого, 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. У хворих на ГХ після проведеного хірургічного 

лікування спостерігали також відновлення зв’язку між сироватковими 

рівнями IL-6 та IL-17 (r=0,35). 

 Порівняльний аналіз 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 

з’являються нові зв’язки, які свідчать на користь підвищення інтенсивності 

запального процесу. 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. 

 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 НАРО до операції. Загальною закономірність цих 

відмінностей було часткове відновлення гомеостатичних кореляційних 

взаємозалежностей, властивих донорам. 

 Таким чином, різні типи НАРО, сформовані у хворих на ГХ, 

характеризуються різним профілем імунної реактивності: наявністю або 

відсутністю змін у популяційному складі циркулюючих лейкоцитів різних 

популяцій та функціональному стані і метаболічній поляризації 

циркулюючих нейтрофілів, цитокіновим профілем сироватки крові. Це 

зумовлює необхідність індивідуалізованого підходу до прогнозування 

перебігу ГХ з урахуванням типу НАРО та асоційованого з різними типами 

адаптаційних реакцій стану імунної реактивності.  
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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 

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), рівні прозапальних функціональний стан циркулюючих 
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нейтрофілів характеризується зниженням фагоцитарного числа втричі і 

фагоцитарного індексу в 1,7 разів (р < 0,05), сироваткові 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: зв’язок 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.  

 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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АНОТАЦІЯ 

 

 Луців Н.З. Особливості імунної реактивності при різних типах 

адаптаційних реакцій у хворих на гострий холецистит - Рукопис.  

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук 

за спеціальністю 03.00.09 – імунологія. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2015. 

 Дисертаційна робота присвячена характеристиці показників імунної 

реактивності, властивих різним типам неспецифічних адаптаційних реакцій 

організму у хворих на гострий холецистит.  

 Виявлено типи неспецифічних адаптаційних реакцій організму, що 

формуються при гострому холециститі, та охарактеризовано популяційний 

склад лейкоцитів периферичної крові, функціональний стан циркулюючих 

нейтрофілів та цитокіновий профіль сироватки крові, характерні для різних 

типів адаптаційної реакції організму .  

 Вперше показано, що тип неспецифічної адаптаційної реакції організму 

орієнтування у донорів і хворих на гострий холецистит асоціюється з різним 

станом імунної реактивності. Отримані нові дані про порушення 

кореляційних зв’язків між показниками імунної реактивності при формуванні 

несприятливого типу неспецифічної адаптаційної реакцій організму – стрес-

реакції. Доповнено наукові дані стосовно позитивного впливу хірургічного 

лікування на імунну реактивність у хворих на гострий холецистит з різними 

типами неспецифічних адаптаційних реакцій організму. Вперше показано, 

що сприятливі типи неспецифічних адаптаційних реакцій організму 

формуються у відсутності метаболічних змін циркулюючих нейтрофілів. 

Натомість формування стрес-реакції адаптації супроводжується виразною 

прозапальною поляризацією цих клітин. 

 Визначені в роботі показники популяційного складу лейкоцитів 

периферичної крові (абсолютний та відносний вміст клітинних елементів), 

функціональні показники циркулюючих нейтрофілів (ФІ (фагоцитарний 

індекс), ФЧ (фагоцитарне число), НСТ% (відсоток нейтрофілів, що здатні до 

окисно-відновної активності), КЛБ% (відсоток нейтрофілів, що містять 

катіонні лізосомальні білки) та сироваткові рівні прозапальних цитокінів 

(TNF-α, IL-6, IL-8, IL-17), які характеризують стан імунної системи з 

урахуванням типу неспецифічних адаптаційних реакцій організму, можуть 

бути рекомендовані як додаткові маркери для персоналізації прогнозування 

перебігу гострого холециститу та ефективності його хірургічного лікування.  

 Ключові слова: неспецифічні адаптаційні реакції організму, гострий 

холецистит, імунна реактивність. 
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АННОТАЦИЯ 

 

 Луцив Н.З. Особенности иммунной реактивности при различных 

типах адаптационных реакций у больных острым холециститом - 

Рукопись.  

 Диссертация на соискание учёной степени кандидата биологических 

наук по специальности 03.00.09 - иммунология. - Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2015. 

 Диссертационная работа посвящена характеристике показателей 

иммунной реактивности, свойственных разным типам неспецифических 

адаптационных реакций организма у больных с острым холециститом.  

 Выявлено типы неспецифических адаптационных реакций организма, 

формирующиеся при остром холецистите, и охарактеризовано 

популяционный состав лейкоцитов периферической крови, функциональное 

состояние циркулирующих нейтрофилов и цитокиновый профиль сыворотки 

крови, свойственные разным типам неспецифических адаптационных 

реакций организма.  

 Впервые показано, что тип неспецифической адаптационной реакций 

организма ориентирования у доноров и больных с острым холециститом 

ассоциируется с разлычным состоянием иммунной реактивности. Получены 

новые данные, касающиеся нарушения корреляционных связей между 

показателями иммунной реактивности при формировании неблагоприятного 

типа неспецифической адаптационной реакций организма – стрес-реакции. 

Показатели иммунной реактивности при стресс-реакции у больных острым 

холециститом в наибольшей степени отклонены от нормы: количество 

циркулирующих незрелых форм нейтрофилов превышает показатель 

контроля в 7 раз (р < 0,05), функциональное состояние циркулирующих 

нейтрофилов характеризируются снижением фагоцитарного числа втрое и 

фагоцитарного индекса в 1,7 раз (р < 0,05), сывороточные уровни 

провоспалительных цитокинов достоверно выше аналогичных показателей у 

здоровых лиц.  Дополнены научные данные относительно положительного 

влияния хирургического лечения на иммунную реактивность у больных 

острым холециститом с разлычным типами неспецифических адаптационных 

реакций организма. Впервые показано, что благоприятные типы 

неспецифических адаптационных реакций организма формируются в 

отсутствие метаболических изменений циркулирующих нейтрофилов. 

Формирование стресс-реакции адаптации сопровождается выраженной 

провоспалительной поляризацией этих клеток. 

 Определенные в работе показатели популяционного состава 

лейкоцитов периферической крови (абсолютное и относительное содержание 

клеточных элементов), функциональные показатели циркулирующих 

нейтрофилов (ФИ (фагоцитарный индекс), ФЧ (фагоцитарное число), НСТ% 

(процент нейтрофилов, способных к окислительно-восстановительной 

активности), КЛБ% (процент нейтрофилов, содержащих катионные 
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лизосомальные белки) и сывороточные уровни провоспалительных 

цитокинов (TNF-α, IL-6, IL-8, IL-17), которые характеризуют состояние 

иммунной системы с учетом типа неспецифических адаптационных реакций 

организма, могут быть рекомендованы как дополнительные маркеры для 

персонализации прогнозирования течения острого холецистита и 

эффективности его хирургического лечения.  

 Ключевые слова: неспецифические адаптационные реакции организма, 

острый холецистит, иммунная реактивность. 

 

ABSTRACT 

 

 Lutsiv N.Z. Features of immune reactivity under different types of 

adaptive reactions of patients with acute cholecystitis - Manuscript. 

 Thesis for the degree of Candidate of Biological Sciences in specialty 

03.00.09 - immunology. - Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministri 

of Education and Siance of Ukraine, Kyiv, 2015. 

 The thesis is dedicated to new, additional characteristics of nonspecific 

adaptive reactions (NRO) of accute cholecystitis (AC) patients. 

 NRO formed under AC are found, the population composition of peripheral 

blood leukocytes, functional state of circulating neutrophils and cytokine profile of 

blood serum, appropriate for different types of adaptive reactions are characterised. 

For the first time it is shown that the type of NRO (orientation) in healthy donors 

and patients with AC is associated with different immune reactivity. The new data 

about the loss of correlative relationships between indices of immune reactivity in 

the process of unfavorable types of NRO formation are obtained. Scientific data of 

positive impact of surgery on immune reactivity of patients with various types of 

AC are updated. Firstly it is shown that the favorable types of NRO are formed in 

the absence of metabolic changes in circulating neutrophils. Whereas, formation of 

stress reaction is accompanied by significant proinflammatory polarization of these 

cells. 

 Identified indices of the population composition of peripheral blood 

leukocytes, functional profile of circulating neutrophils (phagocytic activity, 

oxidative metabolism and oxygen-independent microbicidal mechanisms) and 

serum levels of inflammatory cytokines (TNF-α, IL-6, IL-8, IL-17) that 

characterize the immune system state associated with different type of NRO, can 

be recommended as an additional markers for personalized prognosis of AC and 

estimation of the efficacy of its surgical treatment. 

 Key words: nonspecific adaptive reactions, acute cholecystitis, immune 

reactivity. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

БАН - бактерицидна активність нейтрофілів 

ГХ - гострий холецистит 

КЛБ –  катіонні лізосомальні білки  

НАРО –  неспецифічні адаптаційні реакції організму 

НСТ – нітросиній тетразолій  

ФІ - фогоцитарний 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   

 

 

 

 

 

 

 

 


