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СИСТЕМИ У ДІТЕЙ – МЕШКАНЦІВ РАДІОАКТИВНО 
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Microbiocenosis intestines and the immune system in children – residents contaminated areas
Kondrashova V.G., Vdovenko V. Yu., Kolpakov I.E., Lichenko O.V., Pleskach O.Ya., 
Gritsenko T.V., Stepanova E.I.
SI "National Scientific Centre for Radiation Medicine of Ukraine"
Purpose. Rate condition microbiota intestine (colon) and the immune system in children - residents of radioactively contaminated territories.
Patients and methods. Determined the species and number microbiota intestinal (colon), the indicators of cellular, humoral immunity and func-
tional status of neutrophils in the peripheral blood of 114 children – residents of zones of radioactive contamination and control group 48 chil-
dren aged 7 to 17 years.
Results. Found that the children residents of radioactively contaminated territories, in the absence of any specific complaints with high fre-
quency (89.47%) determined a violation intestinal microbiota and almost with the same frequency immune system disorders (85.71%). 
Violation of intestinal microbiota, both quantitative and qualitative together with a decrease in the number of T-lymphocytes, imbalance of regu-
latory subpopulations, reducing the number of B-lymphocytes, decreased levels of serum IgA and IgG, moderate inhibition of phagocytic func-
tion of neutrophils can be viewed as a process of maladjustment in a child's at incorporation of radionuclides through the food chain.
Conclusion. The results indicate the need for measures to prevent the development of changes in intestinal microbiota and the immune sys-
tem in conditions of chronic intake of radionuclides by the food chain.
Keywords: microbiocenosis intestinal, immunity, children, Chernobyl accident

Микробиоценоз кишечника и состояние иммунной системы у детей — жителей радиоактивно 
загрязненных территорий
Кондрашова В.Г., Вдовенко В.Ю., Колпаков И.Е., Лищенко Е.В.
Плескач О.Я., Гриценко Т.В., Степанова Е.И.
ГУ "Национальный научный центр радиационной медицины АМН Украины"
Цель. Оценить состояние микробиоценоза кишечника (толстой кишки) и иммунной системы у детей – жителей радиоактивно 
загрязненных территорий.
Пациенты и методы. Определен видовой и количественный состав микрофлоры кишечника (толстая кишка), показатели 
клеточного, гуморального звеньев иммунитета и функциональное состояние нейтрофилов периферической крови у 114 детей 
– жителей зон радиоактивного загрязнения и 48 детей контрольной группы в возрасте от 7 до 17 лет.
Результаты. Установлено, что у детей – жителей радиоактивно загрязненных территорий, при отсутствии каких-либо специ-
фических жалоб, с высокой частотой (89,47%) определяются нарушения микробиоценоза кишечника и почти с такой же часто-
той нарушения иммунной системы (85,71%). Нарушение микробиоценоза кишечника, как количественного так и качественного 
характера, в совокупности с уменьшением количества Т-лимфоцитов, дисбалансом их регуляторных субпопуляций, уменьшени-
ем количества В-лимфоцитов, снижением уровня сывороточных IgA и IgG, умеренным угнетением фагоцитарной функции ней-
трофилов можно рассматривать как процесс дезадаптации детского организма в условиях поступления радионуклидов по 
пищевым цепочкам.
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости разработки мер, направленных на предотвраще-
ние развития изменений микробиоценоза кишечника и иммунной системы в условиях хронического поступления радионукли-
дов по пищевым цепочками.
Ключевые слова: микробиоценоз кишечника, иммунитет, дети, Чернобыльская авария
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Кишкова мікрофлора є однією з унікальних систем, 
що підтримує гомеостаз внутрішнього середовища 
макроорганізму. Наявність у кишечнику збалансова-
ного співвідношення й оптимальної кількості аероб-
них і анаеробних мікроорганізмів забезпечує ряд 
найважливіших функцій. Однією із головних функцій 
нормальної мікрофлори кишечника є безпосередня 
участь у формуванні імунної реактивності організму 
[1–5]. Мікроорганізми стимулюють лімфоїдний апа-
рат, синтез імуноглобулінів, збільшують рівень про-
пердину та компліменту, підвищують активність лізо-
циму. Нині достатньо глибоко вивчені питання реалі-
зації імуномодулюючого ефекту кишечної мікрофло-
ри шляхом впливу на диференціювання Т-супресорів 
в пейєрових бляшках [1–5]. Існують переконливі відо-
мості, що підтверджують зв’язки між станом цілісної 
симбіонтної ендоекосистеми організму та антропо-
генною трансформацією навколишнього середови-
ща. При дослідженні мікробіотопів дітей, які мешка-
ють в несприятливій еколого-біогеохімічній зоні, 
встановлено суттєві порушення мікробної колоніза-
ції. Вони проявлялися в зниженні та змінах власти-
востей симбіотичних бактерій, модифікації загально-
го мікробного засівання кишечника і появі умовно-
патогенних мікроорганізмів, що не притаманні дано-
му біотопу. На думку багатьох авторів, порушення 
мікробного гомеостазу мають загальноекологічний 
характер та відображають глобальні екологічні зміни 
зовнішнього середовища [6–8].

Слід взяти до уваги той факт, що нормальна індиген-
на мікрофлора здійснює регуляцію імунної відповіді 
на локальному та системному рівнях, а тому імовірни-
ми наслідками змін мікробіоти можуть бути імунні 
порушення, які сприяють подальшому розвитку кас-
каду патологічних змін в організмі [6–8].

Встановлено, що у віддалений період Чорнобильської 
катастрофи у дітей – мешканців радіоактивно забруд-
нених територій - спостерігаються зміни, що характе-
ризуються зменшенням кількості CD3+19– лімфоцитів, 
зниженням рівня IgA та IgG та скороченням відсотка 
фагоцитуючих клітин [9,10]. 

Мета дослідження: оцінити стан мікробіоценозу 
кишечника (товстої кишки) та імунної системи у дітей 
– мешканців радіоактивно забруднених територій.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження 
мікробіоценозу кишечника (товста кишка) та імун-
ної системи проведено у 114 дітей (52 хлопчики та 
62 дівчинки) віком від 7 до 17 років, які надійшли на 
обстеження та лікування в Клініку ДУ „Національний 
науковий центр радіаційної медицини НАМН 
України”. Пацієнти були обрані методом випадкових 
чисел серед дітей – мешканців 2–3 зон радіоактив-
ного забруднення. Території проживання дітей 
основної групи належать до 2-ї зони (зі щільністю 

забруднення 137Cs понад 555 кБк/м2) та 3-ї зони (зі 
щільністю забруднення ізотопами 137Cs від 185 
кБк/м2 до 555 кБк/м2). Впродовж попередніх 6 
місяців цим дітям не призначалися антибактеріаль-
ні препарати. 

Контрольна група, співставлювана з основною за 
віком та статтю складалася з 48 дітей, які не належали 
до постраждалих внаслідок Чорнобильської аварії 
контингентів.

В структурі патології дітей основної та контрольної 
груп превалювали захворювання шлунково-
кишкового тракту; на 2-му місці за частотою знаходи-
лися хвороби органів дихання і на 3-му – нервової 
системи.

Дослідження мікробіоценозу кишечника включало 
в себе визначення видового та кількісного складу 
мікрофлори. Ідентифікацію виділених мікроорганіз-
мів проводили відповідно до класифікації Bergey. 
Ступінь порушень мікробіоценозу кишечника у дітей 
оцінювали згідно з методичними рекомендаціями 
[11]. Кількісні показники росту мікробних клітин роз-
раховували після підрахунку колоній та переведення 
даних в десятичні логарифми.

Популяційний і субпопуляційний склад імунокомпе-
тентних клітин периферичної крові визначали мето-
дом проточної цитофлуориметрії. Диференціювання 
та підрахунок клітин здійснювали на проточному 
цитофлюориметрі FACStar Plus фірми "Becton 
Dickinson". 

Концентрацію сироваткових імуноглобулінів А, М, G 
визначали методом простої радіальної імунодифузії в 
агаровому гелі. 

Для оцінки функціонального стану нейтрофілів 
периферичної крові визначали поглинальну здат-
ність гранулоцитів шляхом постановки реакції з час-
тинками латексу, її виражали відсотком нейтрофілів, 
що поглинули латекс (ПФ) і середньою кількістю час-
тинок латексу поглинених одним фагоцитом (ФЧ). 

Статистична обробка отриманих даних здійснювала-
ся за допомогою програмного забезпечення Місrosoft 
® Ехсel 2002, номер продукту 54186–640–2318914–
17698. 

Результати дослідження та їх обговорення.  
Результати проведеного дослідження показали, що 
тільки у 12 (10,53%) дітей основної групи якісний та 
кількісний склад мікрофлори кишечника відповідав 
еубіотичному стану (в контрольній групі у 10 дітей – 
20,83%, p < 0,05). Він характеризувався переважанням 
анаеробної флори [біфідобактерії (8,22 ± 0,16) logКУО/г 
і лактобактерії у кількості (7,31 ± 0,03) logКУО/г] над 
сумою аеробів, що були представлені повноцінними у 
ферментативному відношенні кишковими паличками 
у кількості 7,29 ± 0,29 logКУО/г. Умовно-патогенна 
флора не визначалася (табл. 1).
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В той же час у більшості дітей – мешканців радіоактивно 
забруднених територій (89,47%), за відсутності будь-яких 
специфічних скарг, спостерігалася колонізація товстого 
кишечника гемолізуючою та умовно-патогенною флорою на 
тлі зниження загальної кількості індигенної флори, а саме E. 
coli, Lactobacillus та Bifidobacterium.

Різні ступені порушень мікробіоценозу кишечника у дітей 
основної групи мали таку частоту: дисбактеріоз I ступеня 
виявлявся у 42 осіб (38,18 %), II ступеня – у 30 осіб (27,28 %) та 
III ступеня у 30 осіб (27,28 %). У дітей контрольної групи часто-
та виявлення дизбіозу I та II ст. вірогідно не відрізнялася від 
показників основної групи, відповідно 47,92 та 18,75%. В той 
же час частота виявлення дисбактеріозу III ступеня була 
достовірно нижчою (12,50%, p < 0,05).

Аналіз отриманих результатів показав, що зі збільшенням 
стадії дисбактеріозу кишечника кількісні зміни мікрофлори 
кишечника у дітей – мешканців радіоактивно забруднених 
територій - характеризувалися зменшенням загальної кіль-
кості індигенної мікрофлори, а якісні – зниженням її захисних 

властивостей (атипові форми кишечної палички), збільшен-
ням кількості та змінами спектру умовно-патогенної флори. 
Умовно-патогенна флора була представлена переважно E. coli 
зі зміненими ферментативними властивостями, E. coli лакто-
зонегативною, E. coli гемолітичною, Klebsiella spp., Proteus spp., 
різними видами ентеробактерій. Зі збільшенням ступеня диз-
біозу з високою частотою висівалися різні види стафілококів, 
що мають патогенні властивості (S. aureus та S. epidermidis 
гемолізуючий) та гриби роду Candida. З другого ступеня дис-
бактеріозу в кишечнику виявлялися 3-4-компонентні асоціації 
мікроорганізмів. Родіонов В.П та співавт. [12] вважають девіа-
цію мікробного пейзажу кишечника від норми до дисбактері-
озу I–II ступеня одним із проявів процесів напруження або 
зриву адаптації, що потребують корекції пробіотиками. 

Дослідження показників клітинної ланки імунітету показа-
ло, що у дітей основної групи має місце зниження відносної 
та абсолютної кількості CD3+19– лімфоцитів відповідно до 
(65,61 ± 1,24) % та (1,14 ± 0,05)*109/л, а також CD3–19+ лімфо-
цитів – до (7,79 ± 0,56)% та (0,13 ± 0,01)*109/л (табл. 2). 

Таблиця 1
 Кількісні та якісні показники мікробіоценозу кишечника у дітей груп спостереження (Х ± m)

Таблиця 2
Показники клітинної ланки імунітету у дітей груп спостереження (Х ± m)

Мікроорганізми,
(logКУО/г)

контрольна, 
n=48

основна

вся група, 
n=114

стадії дизбіозу
норма,
n = 12

I ступінь,
n = 42

II ступінь,
n = 30

III ступінь,
n = 30

Загальна кількість
E. Coli

7,84 ± 0,09 7,49 ± 0,07* 7,29 ± 0,29 7,92 ± 0,11# 6,79 ± 0,35* ^ 6,81 ± 
0,32*^

E. Coli зі зміненими ферментативними 
властивостями

0,38 ± 0,21 0,84 ± 0,21 – – 1,47 ± 0,55 1,82 ± 0,55

E. Coli лактозонегативна 0,63 ± 0,27 0,61 ± 0,18 – – 1,42 ± 0,52 1,76 ± 0,55
E. Coli гемолітична 0,43 ± 0,14 0,90 ± 0,18* – – 1,46 ± 0,44* 2,07 ± 0,63*
Lactobacillus 7,38 ± 0,19 6,23 ± 0,07* 7,31 ± 0,03 5,25 ± 0,18# 5,18 ± 0,43*# 5,34 ± 

0,18*#
Bifidobacterium 7,85 ± 0,14 6,14 ± 0,06* 8,22 ± 0,16 5,81 ± 0,44# 6,07 ± 0,12*# 6,14 ± 

0,12*#
Умовно-патогенна мікрофлора 0,31 ± 0, 11 0,44 ± 0,08 – 0,48 ± 0,17 1,92 ± 0,53 2,36 ± 0,46*
Staphylococcus 0,56 ± 0,13 0,99 ± 0,14* – – – 1,72 ±0,39*
Гриби роду Candida 0,76 ± 0,15 1,11 ± 0,17* – – – 4,21 ± 0,23*
E. Coli з патогенними властивостями 0,12 ± 0,07 0,27± 0,18 – – – 0,96 ± 0,62
Інші 0,16 ± 0,08 0,21 ± 0,17 0,15 ± 0,09 0,78 ± 0,45

Показник
контрольна, 

n=48

основна
вся група, 

n=114
стадії дизбіозу

норма,
n = 12

I ступінь,
n = 42

II ступінь,
n = 30

III ступінь,
n = 30

Лімфоцити, 109/л 1,94 ± 0,08   1,75 ± 0,07   1,77 ± 0,08   1,76 ± 0,10   1,74 ± 0,09   1,72 ± 0,09
СD3+19– клітини, % 69,43 ± 1,47 65,61 ± 1,44* 67,43 ± 2,13 67,05 ± 2,12 64,50 ± 1,90* 63,10 ± 3,27*
СD3+19– клітини, 109/л 1,35 ± 0,06   1,14 ± 0,05*   1,19 ± 0,09   1,18 ± 0,08   1,12 ± 0,09*   1,08 ± 0,07*
СD4+8– клітини, % 36,98 ± 1,26 35,08 ± 1,49 40,20 ± 2,53 37,01 ± 2,04 35,10 ± 2,20 30,13 ± 2,70*
СD4+8– клітини, 109/л 0,72 ± 0,05   0,61 ± 0,05   0,71 ± 0,06   0,63 ± 0,07   0,62 ± 0,07   0,51 ± 0,04*
СD4–8+клітини, % 28,89 ± 1,17 29,50 ± 1,56 27,47 ± 4,14 28,11 ± 1,69 31,15 ± 0,15 31,89 ± 4,05
СD4–8+клітини, 109/л 0,55 ± 0,04   0,52 ± 0,05   0,49 ± 0,06   0,52 ± 0,06   0,54 ± 0,05   0,54 ± 0,06
СD3–19+клітини, % 12,76 ± 0,45   7,79 ± 0,56*   7,30 ± 0,46*   8,73 ± 1,01*   9,75 ± 2,45   6,10 ± 0,40*
СD3–19+клітини, 109/л 0,23 ± 0,02   0,13 ± 0,01*   0,12 ± 0,01*   0,16 ± 0,02*   0,18 ± 0,03   0,11 ± 0,01*
СD3–56+клітини, % 9,88 ± 0,97 11,41 ± 1,16 12,03 ± 1,67 12,31 ± 1,88 14,45 ± 1,15*   8,11 ± 1,83
СD3–56+клітини, 109/л 0,20 ± 0,04   0,20 ± 0,03   0,23 ± 0,04   0,22 ± 0,04   0,26 ± 0,03   0,13 ± 0,04
СD3+56+клітини, % 3,21 ± 0,46   4,33 ± 0,76   5,67 ± 2,40   4,75 ± 1,20   1,25 ± 0,05*   4,06 ± 1,34
СD3+56+клітини, 109/л 0,07 ± 0,01   0,07 ± 0,01   0,09 ± 0,02   0,08 ± 0,02   0,02 ± 0,01*   0,06 ± 0,01
СD4+8–/ СD4–8+клітини 1,28 ± 0,05   1,26 ±0,08   1,55 ± 0,28   1,37 ± 0,12   1,13 ± 0,08   1,00 ± 0,09*

Примітки: * – достовірність різниці з показниками дітей контрольної групи, р<0,05;
                  # – достовірність різниці з показниками дітей із нормальним мікробіоценозом, р<0,05;
                  ^ – достовірність різниці з показниками дітей із I ступенем порушень мікробіоценозу, р<0,05. 

Примітка. * – вірогідність різниці р<0,05. 
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Нормальному мікробіоценозу кишечника та I ступеню 
дизбіозу у дітей основної групи притаманним було достовір-
не зниження відносної та абсолютної кількості CD3–19+ лім-
фоцитів та тенденція до збільшення імунорегуляторного 
індексу. Для II ступеня притаманним було помірне зменшен-
ня популяції CD3+19– клітин, суттєве зменшення кількості 
CD3+56+ лімфоцитів при збільшенні відсотка CD3–56+ лім-
фоцитів. У дітей, які мали III ступінь порушень мікробіоцено-
зу кишечника, визначалися найбільш виразні зміни показни-
ків клітинної ланки імунітету, а саме: зниження відносної та 
абсолютної кількості CD3+19– лімфоцитів, розбалансування 
їх імунорегуляторних субпопуляцій зі зниженням кількості 
CD4+8– лімфоцитів та імунорегуляторного індексу до 1,00 ± 
0,09, а також скорочення популяції CD3–19+ клітин (табл. 2). 

При аналізі показників гуморальної ланки імунітету у 
дітей основної групи встановлено зниження концентрації 
сироваткових імуноглобулінів класу A – до (1,63 ± 0,07) г/л, в 
контрольній групі (1,86 ± 0,04) г/л, р<0,05, та імуноглобулінів 
класу G – до (10,26 ± 0,34) г/л, в контрольній групі (12,12 ± 
0,29) г/л, р<0,05. Водночас вірогідних розбіжностей рівня 
імуноглобуліну М у дітей основної (1,00 ± 0,03) г/л та конт-
рольної груп (1,01 ± 0,03) г/л не встановлено. 

З боку фагоцитарної функції нейтрофілів виявлено при-
гнічення їх поглинаючої здатності. Так, відсоток клітин, що 
поглинули частинки латексу, у дітей основної групи стано-
вив (63,89 ± 2,56)%, у дітей контрольної групи – (71,18 ± 
2,12)%, р<0,001, а фагоцитарне число дорівнювало відповід-
но (4,44 ± 0,26) та (6,88 ± 0,37), р<0,001.

При нормальному мікробіоценозі показники гумораль-
ної ланки імунітету та фагоцитарної функції нейтрофілів не 
мали відмінностей від показників контрольної групи.

При всіх ступенях порушень мікробіоценозу кишечника у 
дітей основної групи встановлено прогресивне зниження 
концентрації сироваткових імуноглобулінів класу A та класу 

G зі збільшенням стадії дизбіозу. Рівні імуноглобуліну М не 
мали відмінностей в порівнянні з контролем. 

З боку фагоцитарної функції нейтрофілів виявлено при-
гнічення їх поглинаючої здатності при II та III стадіях дизбіо-
зу, а при I стадії тільки достовірне зниження фагоцитарного 
числа. 

Узагальнюючи дані лабораторного імунологічного обсте-
ження, встановлено, що у 21,93% дітей основної групи 
визначався активаційний та у 28,95% – депресивний тип 
імунологічних порушень. Недиференційований тип вияв-
лявся у 35,96% дітей основної групи. У 13,16% дітей усі 
показники, що вивчались, знаходилися у межах вікової 
норми. У дітей контрольної групи активаційний та депре-
сивний типи імунологічних порушень виявлялися з одна-
ковою частотою (12,50%), порушення за недиференційова-
ним типом складали 39,58%. У 35,42% дітей всі показники, 
що вивчалися, були в межах норми (рис. 1).

Встановлено, що зрушення імунологічних показників у 
дітей, які мешкають на радіоактивно забруднених територі-
ях, характеризуються зменшенням кількості Т-лімфоцитів, 
розбалансуванням їх регуляторних субпопуляцій, змен-
шенням кількості В-лімфоцитів, зниженням концентрації 
сироваткових імуноглобулінів A та G, помірним пригнічен-
ням фагоцитарної функції нейтрофільних гранулоцитів, що 
підсилюються із збільшенням стадії порушень мікробіоце-
нозу кишечника.

Таким чином, у дітей-мешканців радіоактивно забрудне-
них територій, спостерігаються порушення мікробіоценозу 
кишечника та імунної системи, що можуть виступати під-
ґрунтям змін адаптаційно-пристосувальних механізмів та 
можуть бути розцінені як прояви процесів напруження або 
зриву адаптації в умовах постійного проживання на терито-
ріях радіоактивного забруднення, які потребують прове-
дення заходів щодо зниження їх частоти. 

Рис.1. Частота різних типів імунологічних порушень у дітей груп спостереження
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Висновки
1. У дітей – мешканців радіоактивно забруднених 

територій, за відсутності будь-яких специфічних 
скарг, з високою частотою (89,47%) визначаються 
порушення мікробіоценозу кишечника та майже з 
такою ж частотою порушення імунної системи     
(85,71%).

2. Порушення мікробіоценозу кишечника, як 
кількісного так і якісного характеру, у сукупності зі 
зменшенням кількості Т-лімфоцитів, 
розбалансуванням їх регуляторних субпопуляцій, 
зменшенням кількості В-лімфоцитів, зниженням рівня 
сироваткових IgA та IgG, помірним пригніченням 
фагоцитарної функції нейтрофільних гранулоцитів 
можна розглядати як процес дезадаптації дитячого 
організму в умовах надходження радіонуклідів за 
харчовими ланцюжками.

3. Отримані результати свідчать про необхідність 
розробки заходів, спрямованих на запобігання 
розвитку змін мікробіоценозу кишечника та імунної 
системи за умов хронічного надходження 
радіонуклідів за харчовими ланцюжками. 
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