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     Останніми роками спостерігається  значне зрос-
тання кількості хворих на запальні захворювання 
жовчовивідних шляхів, пов’язані , насамперед, з жо-
вчнокам’яною хворобою, калькульозним холецисти-
том , папілярним стенозом . Ці захворювання скла-
дають від 14 % до 17% усіх захворювань, що потре-
бують хірургічного лікування  [ 1,2 ].  На сьогодні ,   
навіть за умов широкого використання сучасних ан-
тисептиків, імунокорегуючих, гемостатичних препа-
ратів, якісного шовного матеріалу, частота гнійно-
септичних процесів після відкритої холецистектомії 
складає 3,9 – 14,8 %, після лапароскопічної холецис-
тектомії цей показник коливається від 0,8 до 4,2%  
[3,4,5]. Причому  1,2 – 3,8 %   лапаротомних  та  0,7 
% лапароскопічних  операцій  на жовчних шляхах 
супроводжується  развитком тяжких внутрішньоче-
ревних  ускладнень  у вигляді  над- і підпечінкових 
абсцесів [ 6].  Деякі дослідники [ 7,8 ] вважають, що 
ризик розвитку післяопераційних гнійних усклад-
нень зростає за умов бактеріальної контамінації жов-
чі , і  для ефективного проведення антибіотикотерапії 
необхідно мати чіткі уявлення щодо видового складу 
біліарної мікрофлори.  
     Тому ціллю нашої роботи  стало вивчення складу 
мікрофлори жовчі у пацієнтів  з запальними захво-
рюваннями гепетобіліарної системи, що потребували 

хірургічного лікування, а також визначення  чутли-
вості виділених мікробів до антибіотиків. 
 
Матеріали та методи дослідження 

Обстежено 104 хворих з хірургічною патологією 
жовчних шляхів, які знаходились на стаціонарному 
лікуванні в міських клінічних лікарнях м. Харкова в 
2005-2006 роках. Хронічний холецистит було діаг-
ностовано у  65 ( 62,5%) пацієнтів, гострий 
холецистит – у 39 (37,5%)  пацієнтів, з них катараль-
на форма гострого холециститу  складала  41 %, фле-
гмонозна форма – 52,6 %, гангренозна – 6,4 %. У 93 
обстежених пацієнтів запалення жовчного   міхура    
супроводжувалось   розвитком   гнійно-запальних ( 
холангіт, перивезикальний інфільтрат, 
холецистохоледохова нориця, емпієма стінки міхура, 
підпечінковий  абсцес, жовчний перитоніт) та 
обтураційних  (холедохо- і холецистолітіаз,  водянка 
міхура) ускладнень. За медичними показаннями  
хворим проводилось хірургічне лікування методом 
лапаротомного     ( у 34 пацієнтів )    або 
лапароскопічного     втручання ( у  70 пацієнтів ). 

 Проведено бактеріологічне дослідження 104 
проб жовчі, відібраних інтраопераційно. Відбір, 
транспортування зразків клінічного матеріалу, виді-
лення та ідентифікацію збудників, вивчення їх анти-
біотикочутливості проводили згідно з нормативними 
документами та методичними рекомендаціями  
( 9,10). 
 
 Результати та обговорення   

Бактеріологічними дослідженнями  виявлена  
наявність мікрофлори в жовчі у 91,3 % пацієнтів з 
запаленням жовчного міхура та жовчних проток  
( табл. 1 ). Встановлено, що  найчастіше в пробах 
жовчі виділялись монокультури мікроорганізмів. 
Серед них домінували ентеробактерії, що фіксува-
лись у 44,2 % проб, причому, з 37,5 % проб жовчі 
висівалась культура E.coli. 

 

Таблиця 1  -  Склад мікрофлори жовчі,  виділеної у пацієнтів з запальними захворюваннями жовчних 
шляхів  

Штами мікроорганізмів, виділених 
з проб жовчі ( п=104 ) 

 
 

Види мікроорганізмів абсолютна кількість 
 

% від дослід жених 
проб 

%  від виділених  
штамів 

мікроорганізмів 
 

1 2 3 4 
  

Аеробна та факультативно-анаеробна мікрофлора 
S. aureus 5 4,8 5,1 

Streptococcus spp. 4 3,8 4,0 
Enterococcus spp. 3 2,9 3,1 
E. coli 38 37,5 38,4 
Klebsiella spp. 2 1,9 2,0 
Citrobacter spp. 1 0,96 1,0 
Enterobacter spp. 5 4,8 5,1 
Candida spp. 3 2,9 3,1 
Aнаеробна     мікрофлора 
C. perfringens 2 1,9 2,0 
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1 2 3 4 
Bacteroides spp. 32 30,7 32,3 
Peptostreptococcus spp. 4 3,9 4,0 

 
 Досить високою була контамінація жовчі 

також бактероїдами, що складали третю частину від 
виділених  білікультур  мікроорганізмів Слід зазна-
чити, що бактероїди та пептострептококи виділялись 
з жовчі у  всіх  хворих з клінічними ознаками  гній-
ного холангіту. Цей факт дозволяє зробити припу-
щення щодо етіологічного значення  неспороутво-
рюючих анаеробів в виникненні тяжких форм холан-
гіогенної інфекції. Аналіз посівів жовчі виявив  не-
значну долю дрожжоподібних грибів  (3,1 %) серед 
мікроорганізмів, колонізуючих  жовчні шляхи у хво-
рих з патологією гепатобіліарної системи.                                                                                                                                                                                                             

Вивчення антибіотикочутливості  виділених 
штамів білікультур  дозволило встановити, що еше-
ріхії та клебсієли   найчастіше виявляли резистент-
ність до пеніцилінів, цефалоспоринів  І-П покоління,  
макролідів,  тетрациклінів,  ріфампіцину,  лінкозамі-
дів  69,7 %  ідентифікованих ентеробактерій були 
полірезистентними, тобто виявляли стійкість до ан-
тибіотиків 3-х та більше груп. 

 Більшість виділених з клінічного матеріалу 
бактероїдів не виявляла чутливості  до бензілпеніци-
ліну, полусинтетичних пеніцилінів , всіх груп цефа-
лоспоринів. Відмічена  висока питома вага бактерої-
дів, резистентних до тетрацикліну (81,3 % ), макролі-
дів (52,9 % ), а також до препаратів, що використо-
вуються в хірургічній практиці для лікування та 
профілактики  змішаних аеробно-анаеробних інфек-
цій  –  лінкоміцину (68,8 % ),  кліндаміцину (31,2 % ).  
Проте, звертала на себе увагу високоефективна  про-
тимікробна дія по відношенню до анаеробних бакте-
рій  захищених пеніцилінів, метронідазолу,  карбапе-
немів, фторхінолону моксіфлоксацину. 
 
Висновки     

Результати проведеного дослідження  свід-
чать про те, що  у 91,3 % пацієнтів з  гострими та 
хронічними запальними захворюваннями жовчних 
шляхів відбувається бактеріальна  контамінація жов-
чі. Видовий спектр біліарної  мікрофлори, представ-
лений переважно ентеробактеріями та неспороутво-
рюючими анаеробними бактеріями,  підтверджує 
припущення деяких авторів (7) , що інфікування сте-
рильної в фізіологічних умовах жовчі відбувається  
завдяки транслокації мікрофлори кишечнику  через 
порушення функціонування сфінктеру Оді, або гема-
тогенним шляхом .  
     Значна частина виділених  з жовчі мікроорганіз-
мів  виявляла резистентність до антибіотиків, що 
традиційно використовуються  для лікування та про-
філактики інфекційних ускладнень в хірургічній 
практиці. Отримані дані свідчать про необхідність 
проведення у хворих з хірургічною патологією  жов-
чних шляхів клініко-мікробіологічного моніторингу  
з метою  подальшого уточнення схем використання 
протимікробних препаратів.  
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Бактеріологічними дослідженнями виявлена бак-
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рими та хронічними запальними захворюваннями 
жовчних шляхів. Видовий склад біліарної мікро-
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профілактики інфекційних ускладнень. 
     Ключові слова: холецистит, холангіт, холецисте-
ктомія, бактеріохолія, антибіотикорезистентність. 
 
УДК 616.361 – 089.168.1:616.36 – 008.8 
ВИДОВОЙ СОСТАВ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
К АНТИБИОТИКАМ  МИКРОФЛОРЫ ЖЕЛЧИ 
У БОЛЬНЫХ С ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПАТО-
ЛОГИЕЙ ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ                                                                                                                                                       
Дяченко В.Ф., Марющенко А.М., Артемов Ю.В., 
Ягнюк Ю.А., Бакуменко А.В., Ягнюк А.И.,  
Пятаков А.В. 
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