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Вступ. Існує декілька теорій виникнення холециститу одного з найбільш поширених захворювань біліарної системи. Багато вчених основною
причиною його розвитку вважають інфекцію. Аналіз
літератури останніх років свідчить про виявлення в
органах гепатобіліарної системи у хворих на хронічний холецистит бактерій роду Helicobacter [1, 2,
3, 4, 10,]. Розшифровка патогенетичних механізмів
за участю цих мікроорганізмів відкриває перспективу застосування противохелікобактерної терапії
для лікування і профілактики захворювань жовчного
міхура і печінки, а також з метою запобігання бактеріоносійства бактерії в жовчних шляхах і повторної
колонізації слизової оболонки шлунка при закиданні жовчі при жовчному рефлюкс-гастриті. Значна
кіькість зарубіжних учених висувають припущення
щодо існування впливу мікробної бета-глюкоронідази на процес декон’югації диглюкороніду білірубіну,
внаслідок чого відбувається осадження нерозчинного некон’югованого білірубіну, а отже і розвитку
жовчокамяної хвороби [6].
На сьогодні існує безліч традиційних методів
лабораторної діагностики виявлення цього збудника за різними непрямими ознаками, але, на нашу
думку, досить перспективним є ПЛР-аналіз. Це високоспецифічний метод оскільки, безпосередньо
вказує на наявність чи відсутність в досліджуваному
матеріалі специфічної ділянки ДНК збудника хвороби. Виявлення інфекції можливо навіть тоді, коли,
якщо у відібраному у пацієнта матеріалі міститься
лише одна клітина бактерії або вірусу. Чутливість
ПЛР-аналізу – 10-100 клітин у пробі в той час як у
інших імунологічних і мікробіологічних методах 103105 клітин.
Для ПЛР-дослідження можуть бути використані
практично будь-які матеріали, в тому числі недоступні для дослідження іншими методами: слиз,
сеча, кров, сироватка, мокротиння, еякулят, зішкреб епітеліальних клітин – оскільки інфекція
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може міститися в будь-яких біологічних виділеннях
і тканинах.
Унікальність вищенаведеного методу діагностики проявляється також у високій швидкості отримання результату. Висока чутливість методу ПЛР дозволяє діагностувати інфекцію не тільки на гострій
стадії захворювання, а й хронічні інфекції і навіть
наявність поодиноких бактерій або вірусів. У процесі проведення аналізу в досліджуваному матеріалі виділяється фрагмент ДНК, специфічний тільки
конкретному збуднику – певній бактерії або вірусу.
Дана ділянка ДНК унікальна і не характерна для жодної інфекції.
Хоча цей метод діагностики останнім часом набуває поширення, проте, саме для діагностики Нр
він застосовується мало.
Мета дослідження ─ виявлення Нр в жовчі та
зішкребах слизової оболонки жовчного міхура у досліджуваних хворих.
Об’єкт і методи дослідження – жовч та слизова
оболонка жовчного міхура, взяті від хворих під час
операції.
Для проведення дослідження зразки жовчі у
кількості 60 мкл переносили у пластикові пробірки
об’ємом 1,5 мл та додавали до 500 мкл стерильного
фізрозчину. Струшували 1−2 сек та центрифугували
13000 об/хв протягом 10 хв. Після центрифугування
видаляли надосадову рідину, залишаючи у пробірці
близько 50 мкл (осад та рідка фракція).
Зразки стінок жовчного міхура промивали стерильним фізрозчином, після чого пластиковим одноразовим наконечником для автоматичної піпетки
зішкрібали (до 10 мкл) зі слизової оболонки та вносили у 500 мкл стерильного фізрозчину. Струшували
1−2 сек, та центрифугували 13000 об/хв протягом 10
хв. Після центрифугування видаляли надосадову рідину, залишаючи у пробірці близько 50 мкл (осад та
рідка фракція).
ДНК виділяли за допомогою комерційного набору Проба-ГС виробництва фірми «ДНК-Технология»
(Росія, Москва) згідно з настановою.
Ампліфікацію зразків здійснювали на ампліфікаторі за допомогою комерційного діагностичного
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Рис. Електрофоретична детекція продуктів амплікації.

Рис. Електрофоретична детекція продуктів амплікації.

випадків в зразках міхурової жовчі [5]. У дослідженнях ДНК H. pylori була виділена з жовчі
у 51,5% хворих на калькульозний холецистит
(Італія), при цьому визначалася кореляція між
присутністю H. pylori в жовчі, колонізацією в
слизовій оболонці шлунка і присутністю антигену у фекаліях [3]. У дослідженні тканин жовчного міхура, отриманих від 68 пацієнтів при
холецистоектомії, ДНК H. pylori була виявлена
в 15 зразках (22%), але бактеріологічно ці бактерії не виділені [9]. Водночас у більш ранніх
дослідженнях, проведених у Німеччині та Мексиці, повідомляється про невдалі спроби виявлення хелікобактерної ДНК у жовчі і слизовій
оболонці жовчного міхура при захворюваннях
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бактерій роду Helicobacter. Аналіз опублікованих
Враховуючи високий відсоток позитивних зраздоповідей і результатів, отриманих в даному досліків жовчі у хворих із захворюваннями жовчовивідних
дженні, вказує на необхідність стандартизації метошляхів, можна припустити, що в ґенезі каменеутводів генетичної детекції бактерій роду Helicobacter і
рення певну роль відіграла хелікобактерна інфекція.
розробки комерційних наборів, доступних для пракАналіз опублікованих праць з молекулярної детичних лабораторій.
текції ДНК бактерій роду Helicobacter у жовчному
Узагальнюючи наведені вище дані, можна тверміхурі у хворих на хронічний холецистит свідчить,
дити, що певну роль у формуванні жовчних каменів
що Chen W. з співавт. у зразках жовчі, отриманої при
відіграють окремі види бактерій роду Helicobacter .
холецистоектомії, ДНК бактерію виявили в 50% виПерспективи подальших досліджень. Непадків, при цьому в 56 з 61 позитивних проб ДНК
зважаючи на суперечливість думок, цей напрям є
відповідала H. pylori [6]. За даними досліджень, пронадзвичайно актуальним і перспективним та поведених Monstein HJ в 2002 році, ДНК бактерія була
требує подальших досліджень у цій галузі. В наших
виявлена в 31,3% тканин жовчного міхура і 49,9%
подальших дослідженнях ми маємо намір довести,
у жовчі [7,8], а за даними пізнішого дослідження, у
що бактерій роду Helicobacter є одним із чинників
бразильських хворих на хронічний холецистит ДНК
деструктивних змін стінок жовчного міхура і каменебактерій роду Helicobacter була виявлена в 61,8%
утворення в ньому.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІМЕРАЗНО ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ ХЕЛІКОБАКТЕРНОЇ ІНФЕКЦІЇ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
Грузинський О. В.
Резюме. Обґрунтовано перспективність застосування полімеразно-ланцюгової реакції з метою виявлення бактерій роду Helicobacter при захворюваннях жовчовивідних шляхів. Доведено, що це високоспецифічний метод оскільки безпосередньо вказує на наявність в досліджуваному матеріалі специфічної ділянки
ДНК збудника хвороби.
У нашому дослідженні при використанні однакової методики виділення ДНК із зразків жовчі та слизової
жовчного міхура отримані результати, що вказують на присутність генів бактерії в 42% випадків.
Доведено, що молекулярна біологія нині є надзвичайно цінним інструментом для ідентифікації мікроорганізмів. Полімеразно-ланцюгова реакція може стати «золотим» стандартом детекції бактерій роду
Helicobacter.
Узагальнюючи проаналізовані літературні дані, можна стверджувати, що певну роль у формуванні жовчних каменів відіграють окремі види бактерій роду Helicobacter .
Ключові слова: жовчокам’яна хвороба полімеразно-ланцюгова реакція, Helicobacter, діагностика.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРАЗНО ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ
ИНФЕКЦИИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
Грузинский А. В.
Резюме. Обосновано перспективность применения полимеразно-цепной реакции с целью выявления
бактерий рода Helicobacter при заболеваниях желчевыводящих путей. Доказано, что это высокоспецифичный
метод поскольку непосредственно указывает на наличие в исследуемом материале специфического участка ДНК возбудителя болезни.
В нашем исследовании при использовании одинаковой методики выделения ДНК из образцов желчи
и слизистой желчного пузыря получены результаты, указывающие на присутствие генов бактерии в 42%
случаев.
Доказано, что молекулярная биология ныне является чрезвычайно ценным инструментом для идентификации микроорганизмов. Полимеразно-цепная реакция может стать «золотым» стандартом детекции
бактерий рода Helicobacter.
Обобщая проанализированы литературные данные, можно утверждать, что определенную роль в формировании желчных камней играют отдельные виды бактерий рода Helicobacter.
Ключевые слова: желчекаменная болезнь, полимеразно-цепная реакция, Helicobacter, диагностика.
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Application of PCR to Detect H. Pylori Infection in Biliary Diseases
Grusinskiy O.
Abstract. The paper give grounds application of polymerase chain reaction to detect bacteria of the genus
Helicobacter in biliary diseases. It has proved to be a highly specific method indicating the presence of DNA specific
section of pathogens in the test material. The infection detection is possible even if the material taken from a patient
contains only one cell of bacteria or virus.
The uniqueness of the abovementioned diagnosis method is also evident with its high speed results. The high
sensitivity of PCR to diagnose infection not only in the acute stage of the disease, but in chronic infection with the
presence of a single bacteria or viruses as well. Under conducting the analysis of the tested material a specific
DNA fragment is released, that is peculiar only to a particular pathogen, i. e. only to a certain bacteria or virus. This
section of DNA is unique and is not typical for any infection.
In our country, this diagnostic method has become widespread lately but it is not widely used for the diagnosis
of H. pylori.
There has studied 84 samples of bile and gallbladder wall obtained intraoperationally in patients with diseases of
the biliary tract. The positive were considered samples in which two – on the level of internal control and the positive
control. Negative were considered samples in which only one amplification product lines was determined on the
level of internal control.
Among the subjects there were 28 patients – 33. 3% males; 56 patients – 66. 7% females.
In 35 patients – 42 % obtained positive result in bile and gallbladder wall under PCR reaction, i. e. positive
Helicobacter .
In 49 patients – 58% negative Helicobacter.
Considering the high percentage of positive samples of Helicobacter of bile in patients with biliary tract disease
it is possible to assume H. pylori infection as the cause of stone forming genesis.
Analysis of the published papers on molecular detection of bacteria of Helicobacter DNA genus in the gallbladder in patients with chronic cholecystitis shows that as early as in 2003, Chen W. et al. in bile samples obtained at
cholecystoectomy, the DNA bacteria was detected in 50 % of cases, while in 56 of the 61 positive samples the DNA
was related to H. pylori. In our study, using identical methods of DNA isolation from samples of gallbladder wall we
got the results that indicate the presence of the bacteria genes in 42 % of cases.
This emphasizes again that molecular modern biology is an extremely valuable tool for the identification of microorganisms. Polymerase chain reaction can become the “gold” standard for detection of bacteria of the genus
Helicobacter. Analysis of the published reports and the results obtained in this study indicates the need for standardization of methods of genetic detection of bacteria of the genus Helicobacter and development of commercial
kits available for practical laboratories.
Summarizing the analyzed literature data, it can be argued that certain types of bacteria of the genus Helicobacter play their role in the formation of gallstones.
Ke ywords: cholelithiasis polymerase chain reaction, Helicobacter, diagnosis.
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