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ПОДРАЗНЕНОГО КИШЕЧНИКА У ДІТЕЙ
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Clinical and laboratory features of chronic postinfectious colitis and irritable bowel syndrome peculiar 
to children
Zhylyak O.
Ivano-Frankivsk State Medical University, Ukraine
Research objective. To study features of a functional condition of intestines at children with chronic colitis and irritable 
bowel syndrome.
Materials and methods. It was surveyed 120 children aged from 4 till 9 years of years with a irritable bowel 
syndrome and the chronic colitis. They were on hospitalization from 2010 to 2012. 
Results. It is established that belly-ache of various character on localization and intensity was noted by all surveyed 
children with a irritable bowel syndrome and chronic post-infectious colitis. At patients was noted the light pink mucous 
membrane (77,8%). This picture is one of the main diagnostic indicators at children with a irritable bowel syndrome at the 
level of specificity. The most frequent among endoscopic symptoms of chronic colitis at children were the hypostasis mucous 
(84,2%), vascular drawing (47,4%), availability of mucilago (84,2%) and dryness mucous (47,4%). Comparing changes 
microscopic structure of faeces at functional and organic diseases of intestines at children creatorrhoea it was shown in 
30,0% of cases, and steatorrhoea and amylorrhea - at 46,7% and 16,7%. At children with chronic post-infectious by colitis 
the creatorrhoea, steatorrhoea and amylorrhea were defined at 53,3%, 60,0% and 43,3% that testifies about deeper 
nature of violation of processes of digestion at children of this group. Analyzing a difference of structure of microbiosis at 
children with a irritable bowel syndrome and chronic post-infectious we determined that by colitis that at a irritable bowel 
syndrome prevailed the disbacteriosis of 1-2 degrees. For children with a chronic colitis the microbal landscapeof bowels 
answered the dysbacteriosis of 2-3 degrees. The changes of biocenosis carried quality character. It testifies to weakening 
of the protective possibilities of microbiosis.
Conclusion. The course of chronic colitisand irritable bowel syndrome for all inspected children is characterized by the 
presence of pain abdominal syndrome. According to microscopic composition of excrement and microbal landscape of 
bowels we can assert about deeper character of violation of processes of digestion and microbiocenosis of bowels exactly 
for children with chronic colitis.
Keywords: children, chronic colitis, irritable bowel syndrome, diagnostician.

Клинико-параклинические особенности течения хронического постинфекционного колита и син-
дрома раздраженного кишечника у детей
Жиляк А.В.
Ивано-Франковский национальный медицинский университет, Украина
Цель исследования. Изучить клинико-параклинические особенности функционального состояния кишечника у 
детей с хроническим постинфекционным колитом и синдромом раздраженного кишечника.
Материал и методы. Обследовано 120 детей в возрасте от 4 до 9 лет с синдромом раздраженного кишеч-
ника и хроническим постинфекционным колитом, находившихся на стационарном лечении в ОДКБ г. Ивано-
Франковска с 2010 по 2012 годы. Проведен комплекс обследований, который включал копрограмму, кал на дис-
биоз, ирригографию, эндоскопическое исследование кишечника.
Результаты. Установлено, что боль в животе различного характера по локализации и интенсивности отмечали 
все обследуемые дети с синдромом раздраженного кишечника и хроническим постинфекционным колитом. При 
ректороманоскопии у подавляющего большинства больных с синдромом раздраженного кишечника отмечалась 
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бледно-розовая слизистая оболочка (77,8% случаев), с хорошо видимой сеткой сосудов подслизистого слоя. Эта 
картина является одним из основных диагностических показателей у детей с синдромом раздраженного кишечника 
на уровне специфичности. Наиболее частыми среди эндоскопических признаков хронического колита у детей 
были отек слизистой (84,2% случаев), резко выраженный сосудистый рисунок (47,4% случаев), наличие слизи 
(84,2% случаев) и сухость слизистой (47,4% случаев ). Сравнивая изменения микроскопического состава кала при 
функциональных и органических заболеваниях кишечника у детей с синдромом раздраженного кишечника креато-
рея проявлялась в 30,0% случаев, а стеаторея и амилорея - у 46,7% и 16,7% случаев соответственно. У детей с 
хроническим постинфекционным колитом креаторея, стеаторея и амилорея определялись в 53,3%, 60,0% и 43,3% 
случаев соответственно, что свидетельствует о более глубоком характере нарушения процессов пищеварения у 
детей данной группы. Анализируя разницу состава микрофлоры у детей с синдромом раздраженного кишечника и 
хронического постинфекционного колита, мы определили, что при синдроме раздраженного кишечника преобла-
дал дисбактериоз 1-2 ст. Зато у детей с хроническим колитом микробный пейзаж кишечника отвечали дисбактери-
оз у 2-3 степени. Причем изменения биоценоза носили не столько количественный, сколько качественный харак-
тер, что заключалось в появлении в кале условно-патогенной флоры (золотистый и гемолизирующий стафилококк, 
грибы рода Кандида, протей). Это свидетельствует об ослаблении защитных возможностей индогенной 
анаэробной микрофлоры.
Вывод. Течение хронического постинфекционного колита и синдрома раздраженного кишечника у всех 
обследуемых детей характеризуется наличием болевого абдоминального синдрома. По данным микроскопическо-
го состава кала и микробного пейзажа кишечника можно утверждать о более глубоком характере нарушения 
процессов пищеварения и микробиоценоза кишечника именно у детей с хроническим постинфекционным колитом.
Ключевые слова: дети, хронический постинфекционный колит, синдром раздраженного кишечника, диагностика.
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За поширеністю захворювання органів травлення 
займають друге місце після захворювань органів дихан-
ня, тому стає очевидною не тільки медична, але й соці-
альна значимість цієї проблеми [2,3,6]. Серед хронічних 
захворювань травної системи у дітей істотне місце 
займають захворювання кишечника, причому, поряд із 
захворюваннями тонкої кишки, все більше місця займа-
ють захворювання товстої кишки, як функціональні – 
синдром подразненого кишечника, так і органічні – 
хронічний коліт [1,2]. Серед етіологічних факторів функ-
ціональних та органічних захворювань кишечника про-
відна роль належить перенесеним кишковим інфекці-
ям. Підтвердженням ролі мікробної флори є наявність 
дисбактеріозу кишечника практично у всіх хворих з 
хронічним колітом і синдромом подразненого кишеч-
ника [5]. В основі патогенезу хронічного постінфекцій-
ного коліту лежить безпосередня дія інфекційного і 
паразитарного факторів на слизову оболонку кишеч-
ника з розвитком дисбактеріозу, запального процесу і 
наступним порушенням моторики [1,2,4].

Матеріал та методи дослідження. Комплексно 
обстежено 120 дітей віком від 4 до 9 років з синдромом 
подразненого кишечника (СПК) та хронічним постін-
фекційним колітом (ХПК), які перебували на стаціонар-
ному лікуванні в ОДКЛ м. Івано-Франківська з 2010 по 
2012 роки. В анамнезі всіх обстежених дітей була пере-
несена гостра кишкова інфекція, яка передувала почат-
ку захворювання. Це дало нам підставу говорити про 
постінфекційний характер зазначених нозологій. 
Проведений комплекс обстежень, який відповідає 
сучасним протоколам, затвердженим МОЗ України, в 
тому числі: копрограма, кал на дисбіоз, ірригографія, 
ендоскопічне дослідження кишечника (попередньо 
взятий дозвіл на проведення процедур та маніпуляцій 
у батьків). 

Слід також відмітити, що, у зв'язку з необхідністю про-
водити ректороманоскопію у дітей молодшого шкіль-
ного і дошкільного віку під загальною анастезією, а 
також – через відмову батьків, ректороманоскопію ми 
провели 28 пацієнтам з СПК та ХПК. Біопсія, через від-
сутність письмового дозволу батьків, таким дітям не 
проводилась.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Розподіл дітей за статтю показав, що серед дітей з СПК 
з однаковою частотою зустрічалися хлопчики і дівчата 
- по 30 дітей (50,0%). Натомість серед дітей з хронічним 
постінфекційним колітом частіше зустрічалися хлопчи-
ки – 38 дітей (63,3%).

Серед хлопчиків переважала форма СПК із закрепами 
(15 дітей – 50,0%). Співвідношення діарейної та змішаної 
форм захворювання склало 30,0% та 20,0% відповідно. У 
дівчаток переважав змішаний варіант СПК (12 дітей – 
40%). З однаковою частотою (по 30%) зустрічались діа-
рейна форма і варіант СПК з закрепами.

Біль в черевній порожнині різного характеру за лока-
лізацією і інтенсивністю відмічали всі обстежувані діти з 
синдромом подразненого кишечника та хронічним 
постінфекційним колітом (табл.1.)

Як видно з даних, представлених в таблиці 1, у групі 
хворих з перевагою закрепів переважав біль з локалі-
зацією навколо пупка – у 20 (83,3%) пацієнтів і в лівій 
клубовій ділянці живота – у 11 (45,8%) хворих. Біль у 
більшості дітей був помірним, виникав у другій поло-
вині дня, проходив після випорожнення та мав трива-
лий, ниючий характер.

У групі дітей, хворих на СПК з переважанням діареї, 
біль носив переважно нападоподібний характер, 
інтенсивний, частіше в першій половині дня, з локалі-
зацією переважно в лівій клубовій ділянці та навколо 
пупка – у 6 (33,3%) пацієнтів. 

Характерний для хворих зі змішаним варіантом СПК 
абдомінальний біль локалізувався переважно навко-
ло пупка – у 10 (55,5%) та в правій клубовій ділянці – у 
8 (44,4%) дітей однаковою частотою констатовано 
нападоподібний і ниючий біль. Найбільш інтенсивним 
біль був через 1-1,5 години після прийому їжі. Більшість 
дітей відмічали зв'язок больового абдомінального 
синдрому з актом дефекації.

Що стосується характеристики больового синдрому 
у дітей з хронічним постінфекційним колітом, то у 
таких пацієнтів нами визначено біль спастичного, 
переймоподібного характеру з локалізацією переваж-
но в лівій і правій клубових ділянках у 35 (58,3%) і 30 
(50,0%) дітей відповідно. Нерідко такий біль виникав 
перед випорожненням кишечника. Полегшували стан 
хворих дітей відходження газів та дефекація. Інколи 
біль носив розпираючий, тягнучий чи переймоподіб-
ний характер.

Зміни слизової оболонки кишечника, за результата-
ми ректороманоскопії, представлені в табл.2.

Таблиця 1
Локалізація больового абдомінального 

синдрому у дітей з СПК та ХПК залежно від 
клінічної форми захворювання

Локалізація 
больового 
синдрому

Клінічні форми СПК

Хронічний 
коліт (п=60)

СПК з 
закрепа-
ми (п=24)

СПК з 
діареєю 

(п=18)

СПК змі-
шаний 
варіант 
(п=18)

абс. % абс. % абс. % абс %
Ліва клубова 

ділянка
11 45,8 6 33,3 3 16,6 35 58,3

Права  клубова 
ділянка

3 12,5 - - 8 44,4 30 50,0

Навколо пупка 20 83,3 6 33,3 10 55,5 22 36.6
Праве 

підребер’я
2 11,1 2 11,1 2 11,1 5 8,3

Ліве підребер’я 7 29,1 4 22,2 6 33,3 12 20.0
Епігастрій 2 11,1 - - 2 11,1 5 8,3
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При ректороманоскопії у переважної більшості хворих з 
СПК відмічалася блідо-рожева слизова оболонка (77,8% 
випадків), з добре видимою сіткою судин підслизового шару. 
Ця картина є одним з основних діагностичних показників у 
дітей з СПК на рівні специфічності [5,6]. У 33,3% випадків 
мали місце візуально збільшені вени підслизового шару, 
поверхнева вогнищева гіперемія і гіперсекреція прозорого 
слизу (у 22,2% випадків), що свідчить про секреторні розла-
ди у дітей з СПК.

Найбільш частими серед ендоскопічних ознак хронічного 
коліту у дітей були набряк слизової (84,2% випадків), різко 
виражений судинний малюнок (47,4% випадків), наявність 
слизу (84,2% випадків) і сухість слизової (47,4% випадків).

Усім дітям з синдромом подразненого кишечника і хроніч-
ним постінфекційним колітом проводилась ірригографія 
(табл. 3). 

Найчастішими змінами на ірригограмах обстежуваних 
дітей з СПК були нерівномірність заповнення товстого 
кишечника – у 56 (93,3%) дітей та спастичні явища в нис-
хідному відділі товстої кишки – у 47 (78,3%) хворих.

Характерними для хронічного коліту ірригографічни-
ми змінами були симптом «подвійного контуру» - у 52 
дітей (86,7%), поздовжні чи безпорядково розміщені 
складки слизової – у 48 (80,0%) і наявність слизу в про-
світі кишки – у 58 (96,7%) хворих.

Відомо, що одним із проявів СПК та ХПК є порушення 
формування випорожнень [2,4]. Це підтверджує необхід-
ність проведення мікроскопічного дослідження калу 
(копрограма) у дітей з синдромом подразненого кишеч-
ника і хронічним постінфекційним колітом, результати 
якого наведені в таблиці 4.

При вивченні копрограм дітей з СПК неперетравлені 
м’язові волокна (креаторея) у помірній кількості вияв-
ляють у 30,0% випадків, а в значній – у 6,7% випадків. 
Наявність краплин нейтрального жиру (стеаторея) у 
помірній кількості верифікована у 46,7% випадків, а у 
значній – у 10,0% випадків з синдромом подразненого 
кишечника. У значній кількості мала місце неперетрав-
лена (46,7% випадків) і перетравлена клітковина (30,0% 
випадків). Стеаторея за рахунок жирних кислот визна-
чалася у 16,7% випадків з СПК. 

Що стосується копрологічних змін у дітей з хроніч-
ним колітом, то неперетравлена клітковина визначала-
ся у 70,0% випадків, перетравлена – у 40,0% випадків, 
стеаторея за рахунок жирних кислот визначалася у 
43,3% випадків. Неперетравлені м’язові волокна у 
помірній кількості виявляють у 53,3% випадків з ХК, а в 
значній – у 16,7% випадків. У 60,0% випадків визначали-
ся краплини нейтрального жиру у помірній кількості, у 
значній кількості – у 30,0% випадків з хронічним постін-
фекційним колітом. У 46,7% та 30,0% випадків даної 
групи в копрограмах мали місце помірна кількість 
слизу і йодофільна флора.

Як відомо, особливістю перебігу СПК і ХПК є дисбактері-
оз товстої кишки та надмірний бактеріальний ріст у тонкій 
кишці, що може призводити до порушення рухової, секре-
торної та інших функцій кишечника. Тому всім дітям про-

Таблиця 2
Характер ендоскопічних змін у дітей

з СПК та ХПК

Таблиця 4
Показники мікроскопічного дослідження 

калу у дітей з СПК та ХПК

Таблиця 3
Особливості ірригографічних змін у дітей

з СПК і ХПК

Ендоскопічні 
ознаки

Хворі на СПК  (п=9) Хворі з хронічним 
колітом (п=19)

Абсол. % Абсол. %
Слизова оболонка 
без змін

7 77,8 - -

Сухість слизової - - 9 47,4
Набряк слизової 1 11,1 16 84,2
Колір слизової:
• блідо-рожевий 7 77,8 2 10,5
• блідий - - 10 52,6
• рожево-червоний 2 22,2 6 31,6
• сірий - - 1 5,3
Судинний малюнок:
• різко виражений - - 9 47,4
• виражений 3 33,3 4 21,0
• стертий - - 6 31,6
Наявність слизу 2 22,2 16 84,2
Наявність петехій - - 2 10,5
Ерозії - - 4 21,0

Зміни на ірригограмах Хворі на СПК, 
п=60

Хворі на ХК, 
п=60

Абсол. % Абсол. %
Нерівномірність заповнення 
кишки

56 93,3 9 15,0

Спастичні явища в нисхідному 
відділі товстої кишки

47 78,3 11 18,3

Симптом «подвійного контура» - - 52 86,7
Поздовжні чи безпорядково 
розміщені складки слизової

- - 48 80,0

Наявність слизу в просвіті 
кишки

6 10,0 58 96,7

Ділянки сегментації 31 51,7 35 58,3
Глибока, прискорена гаустрація 27 45,0 9 15,0
Аномалія розвитку товстого 
кишечника

11 18,3 15 25,0

Показники копрограми Кількість Діти з 
СПК(п=60)

Діти з 
хронічним 

колітом 
(п=60)

Абс. % Абс. %

Неперетравлені м'язові 
волокна

Помірна
Значна

18
4

30,0
6,7

32
10

53,3
16,7

Нейтральний жир Помірна
Значна

28
6

46,7
10,0

36
18

60,0
30,0

Жирні кислоти Помірна 10 16,7 26 43,3

Клітковина перетравлена Помірна 18 30,0 24 40,0

Клітковина неперетравлена Помірна 28 46,7 42 70,0

Слиз Помірна 6 10,0 28 46,7

Йодофільна флора Помірна 8 13,3 18 30,0
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водили бактеріологічне дослідження випорожнень. 
Кількісний та якісний склад мікрофлори товстого кишеч-
ника дітей обох дослідних груп представлені в таблиці 5.

Аналіз даних таблиці 5 вказує на те, що у всіх дітей мають 
місце порушення кишкового біоценозу різного ступеня. 
Аналізуючи різницю складу мікрофлори у дітей з СПК і 
ХПК ми визначили, що при синдромі подразненого кишеч-
ника переважав дисбактеріоз 1-2ст. Натомість, у дітей з 
хронічним колітом мікробний пейзаж кишечника відпо-
відав дисбактеріозу 2-3 ступеня. Причому зміни біоценозу 
носили не стільки кількісний, скільки якісний характер, 
що виражалося в появі в калі умовно-патогенної флори 
(золотистий і гемолізуючий стафілокок, гриби роду 
Кандіда, протей). Це свідчить про послаблення захисних 
можливостей індогенної анаеробної мікрофлори

Висновки
1. Перебіг хронічного постінфекційного коліту і 

синдрому подразненого кишечника у всіх 
обстежуваних дітей характеризується наявністю 
больового абдомінального синдрому. 

2. Порівнюючи зміни мікроскопічного складу калу при 
функціональних (СПК) та органічних (ХК) 
захворюваннях кишечника у дітей з СПК креаторея 
виявлялась у 30,0% випадків, а стеаторея і 
амілорея – у 46,7% і 16,7% випадків відповідно. У 
дітей з хронічним постінфекційним колітом 
креаторея, стеаторея і амілорея визначалися у 
53,3%, 60,0% і 43,3% випадків відповідно, що 
свідчить про більш глибокий характер порушення 
процесів травлення у дітей даної групи.

3. У всіх обстежених дітей із СПК і ХПК мають місце 
порушення кишкового біоценозу різного ступеня. 
Аналіз різниці складу мікрофлори у дітей з СПК і ХК 

дає підставу відмітити, що при синдромі подразненого 
кишечника домінує дисбактеріоз 1-2 ст. Натомість, у 
дітей з хронічним колітом мікробний пейзаж 
кишечника відповідає дисбактеріозу 2-3 ступеня.
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Таблиця 5
Кількісний та якісний склад мікрофлори 
товстого кишечника у дітей з синдромом 

подразненого кишечника та хронічним колітом

Характер 
мікрофлори

Здорові 
діти (п=30)

Діти з 
СПК 
(п=60)

Діти з хроніч-
ним колітом 
(п-60)

Біфідобактерії 108 і вище <107 <105

Лактобактерії 108 і вище <107 <105

Золотистий і гемолі-
зуючий стафілокок

102 - 103 >104 >106

Загальна кількість 
кишкової палички

106 -  108 >106 103  - 104

Гемолізуюча кишко-
ва паличка

до 10% 15% 20-25%

Гриби роду Кандіда _ 103 - 104 104  - 105

Протеї _ 104  - 105 104  - 105

Отримана: 29.12.2012    Прийнята до друку: 6.02.2013 


