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Ішемічні ураження кишечника займають третє
місце серед інших форм абдомінальної ішемічної
хвороби та складають 22% випадків. На відміну від
гострих порушень кровообігу в стінці товстої киш
ки хронічні та минущі порушення кровообігу менш
відомі та важкі для діагностики [4].
При ішемічних ураженнях кишечника, частіше
інших відділів (у 80% випадків), до процесу втя
гується селезінковий вигин товстої кишки, що роз
ташований у зоні суміжного кровопостачання ба
сейнів нижньої та верхньої брижових артерій [4].
Нерізко виражені порушення кровообігу в
стінці товстої кишки частіше виявляються в осіб
віком 60-70 років, які страждають на хронічні зах
ворювання серця, при аневризмі брижової артерії
та її атеросклеротичному ураженні. Ці процеси
обумовлюють вихідне зниження кровообігу в усіх
органах травлення, а деякі — вибірково в товстій
кишці [4].
Порушення прохідності судин кишечника відбу
вається внаслідок звуження їх атеросклеротични
ми бляшками, що можуть укриватися виразками та
піддаватися кальцинозу. В області атеросклеротич
них бляшок нерідко утворюються обтураційні
тромби. У розвитку тромбозу брижових судин про
відне місце займають порушення гемодінаміки,
зміни реологічних властивостей крові, системи
згортання крові, морфологічні зміни в стінці су
дин кишечника [4].
А. Магвгоп (1966) розроблена класифікація іше
м і ч н о г о коліту, що б а з у є т ь с я на п р о в і д н и х
клінічних проявах і морфологічних змінах та вклю

чає 3 форми: гангренозну, транзиторну та стриктуруючу [4].
Клінічна картина ішемічного коліту залежить
від ступеня порушення кровообігу в стінці кишки,
локалізації атеросклеротичних бляшок в судинах,
що постачають кров до кишечника.
Для транзиторної форми ішемічного коліту ха
рактерна поява раптового переймоподібного болю
в животі, що супроводжується тенезмами, може
бути діарея з домішкою крові. При цій формі мож
ливі два варіанти: розв 'язання та розвиток стриктури. При розв'язанні в слизовій оболонці товстої
кишки виникають поверхневі некротичні зміни у
вигляді ерозій та дрібних крововиливів, що про
ходять через декілька днів. При поширенні запаль
них змін із зони слизової оболонки товстої кишки
на підслизову та м'язову основу розвивається гра
нуляційна тканина з поступовим рубцюванням та
виникненням сегментарних стриктур.
Артеріальні оклюзії найчастіше обумовлені
тромбозом чи атеросклерозом, що призводить до
облітерації чи звуження просвіту судини.
За останні роки доведено, що провідну роль у па
тогенезі атеросклерозу відіграє порушення функції
судинного ендотелію. Клітини судинного ендотелію
синтезують та вивільняють до мікроциркуляторного
русла біологічно активні субстанції, що контролю
ють їх тонус і зріст вистільної гладком'язової муску
латури судин, а саме вазорелаксатори — оксид азоту
(N0), простациклін, та вазоконстриктори — ангіотензин II, тромбоксан та один із наймогутніх вазо
констрикторів— ендотелін-1 (ЕТ-1) [6].

О с н о в н и м и проявами е н д о т е л і а л ь н о ї дис
функції є зниження секреції N 0 , збільшення рівня
активних форм кисню, підвищення синтезу ЕТ-1,
зниження чутливості гладком'язових клітин до вазодилататорів [3, 6].
Стимуляції атерогенезу сприяє також порушення
процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) — ан
тиоксидантного захисту (АОЗ), що в нормі неспин
но протікають у клітинних біомембранах живих
організмів. У фізіологічних умовах рівень ПОЛ
підтримується завдяки рівновазі системи антиок
сидантів і прооксидантів. Дисбаланс у рівновазі
між процесами ПОЛ і системою АОЗ, що виникає
при гіперпродукції вільних радикалів або при
падінні рівня тканинних антиоксидантів, викликає
лавиноподібну реакцію переокислення, що призво
дить до загибелі клітин [2].
Не менш важливі, ніж оклюзивні, та менше вив
чені неоклюзивні ішемічні коліти (наприклад, шок
будь-якої етіології). Часто клінічну картину ішеміч
ного коліту може викликати спайковий процес у ба
сейні нижньої брижової артерії після перенесених
хірургічних втручань на органах черевної порож
нини. При гемодинамічно значущих стенозах ниж
ньої брижової артерії розвиваються упорні закре
пи, кишкові кровотечі, ознаки часткової кишкової
непрохідності [4].
Виділяють три основних симптоми, що харак
терні для хронічного ішемічного коліту: біль у жи
воті, пов'язаний з прийомом їжі, дисфункція ки
шечника та прогресуюче схуднення [1, 4, 5, 7, 9].
Больовий абдомінальний синдром при хронічно
му ішемічному коліті розвивається, як правило,
після прийому їжі, що пояснюється недостатнім
припливом крові до органів травлення в період акту
перетравлення їжі. Інтенсивність болю залежить від
ступеня порушення вісцерального кровообігу, а та
кож від чутливості органів травлення до ішемії. Ха
рактер болю різний: у початковій стадії захворю
вання біль еквівалентний відчуттю важкості в епігастральній ділянці, потім, з посиленням циркуляторних порушень, з'являється біль ниючого харак
теру, що поступово збільшується за інтенсивністю.
Локалізація болю залежить від розташування зміне
ної судини, що живить ту чи іншу ділянку товстої
кишки. Частіше біль при ішемічному коліті локалі
зується в області пупка, в нижніх відділах живота.
Дисфункція кишечника проявляється порушен
ням секреторної та абсорбційної функцій тонкого
кишечника (метеорізм, нестійкий характер випо
рожнень, часті рідкі випорожнення) та порушен
ням евакуаторної функції товстої кишки з упорни
ми закрепами.

Прогресуюче схуднення пов'язане як з відмов
ленням хворих від прийому їжі у зв'язку з болями,
так і з порушенням секреторної та абсорбційної
функції тонкої кишки, що особливо проявляється
в пізній стадії захворювання.
Численні методи лікування хронічного ішеміч
ного коліту, поява нових лікарських препаратів не
зовсім задовольняють клініцистів, оскільки вони
не вирішують проблем профілактики загострень
захворювання та досягнення стійкої ремісії. У
зв'язку з наявністю ендотеліальної дисфункції, по
рушеннями процесів ПОЛ — АОЗ до терапії хрон
ічного ішемічного коліту доцільно включати пре
парати, що відновлюють функцію судинного ендо
телію, мають антиоксидантний ефект, а саме фолі
єву кислоту та препарати цинку. Фолієва кислота
позитивно впливає на ендотеліальну функцію [6].
Цинк, що входить до складу препарату цинктерал, є структурним компонентом біологічних мем
бран, клітинних рецепторів, входить до складу ан
тиоксидантного ферменту супероксиддисмутази
(СОД) [8].
Оскільки одним із проявів ендотеліальної дис
функції є підвищення рівня активних форм кисню
[3], фолієва кислота, що поліпшує функцію судин
ного ендотелію, позитивно впливає на процеси
ПОЛ — АОЗ.
Метою дослідження стало вивчення впливу ком
плексної терапії з включенням препаратів цинктералу та фолієвої кислоти на клінічний перебіг хро
нічного ішемічного коліту, показники ЕТ-1 та про
цесів ПОЛ — АОЗ.

Матеріали та методи дослідження
Обстежені 86 хворих: 64 жінки (74,4%), 22 чо
ловіки (25,6%) віком від 55 до 70 років. Контрольну
групу склали 18 практично здорових осіб.
Діагноз верифіковано за допомогою клініко-лабораторних, інструментальних та гістологічних ме
тодів дослідження. Вміст ЕТ-1 у плазмі крові виз
начали за допомогою набору реактивів Endothelin-1
ELISA SYSTEM (code RPN 228), продуктів ПОЛ —
АОЗ (МДА, каталази та СОД в плазмі крові) — спек
трофотометричним методом.

Результати та їх обговорення
У клінічній картині захворювання 84% хворих
на хронічний ішемічний коліт мали больовий син
дром різного ступеня виразності та локалізації, що
відмічався переважно після їжі. 6 1 % хворих мали
постійний, помірно виразний ниючий біль у жи
воті, в 2 3 % хворих відмічався періодичний перей
моподібний виразний біль. У 70% хворих відмічав-

ся констипаційний синдром, у 20% — нестійкий
характер випорожнень, тобто чергування закрепів
і проносів, у 10% — проноси. При об'єктивному
огляді живіт був болісний при пальпації у 80% хво
рих. 45% хворих відмічали схуднення за останні
декілька років на 10-15 кг.
У хворих на хронічний ішемічний коліт був ви
явлений вірогідно підвищений порівняно з групою
контролю рівень ЕТ — 4,7 ± 0,3 мг/л (р < 0,01).
Отримані дані свідчать про порушення функції су
динного ендотелію з переважанням вазоконстрикторних механізмів, що призводить до судинного
спазму й порушення мікроциркуляції в кишковій
стінці.
Порушення в системі ПОЛ — АОЗ проявлялися
вірогідно підвищеним в порівнянні з групою контро
лю рівнем МДА — 12,9 ± 1,0 нм/г білка (р < 0,05),
зниженим рівнем каталази — 3,3 ± 0,13 од.акт/хв • г
білка (р < 0,05) та СОД — 10,7 ± 0,79 нг/г білка
(р < 0,05) в плазмі крові.
Для оцінки ефективності запропонованої терапії
хворі на хронічний ішемічний коліт були поділені
на дві групи. Перша група — 60 (70%) хворих —
на фоні стандартної терапії (прокінетики, пробіотики, спазмолітичні та проносні засоби) одержу
вала додатково фолієву кислоту по 0,001 г 3 рази
на добу та цинктерал по 0,124 г 3 рази на добу про
тягом 3 тижнів. Друга група — 26 (30%) хворих —
одержувала стандартну терапію.
Після проведеної терапії больовий синдром зник
у 76,9% хворих першої групи, при об'єктивному
дослідженні у 59,7% хворих живіт став безболіс
ним при пальпації по ходу товстої кишки. У другій
групі больовий синдром повністю зник у 50% хво
рих, при об'єктивному дослідженні безболісність
при пальпації по ходу товстої кишки відмічалася у
25,8% хворих.
У хворих першої групи відмічалися відновлен
ня ендотеліальної функції у вигляді вірогідного
з н и ж е н н я р і в н я ЕТ-1 до 2,0 ± 0,1 п м о л ь / л
(р < 0,001). У хворих другої групи спостерігалося
зниження рівня ЕТ-1 до 4,1 ± 0,29 (р > 0,05), але
його значення було статистично невірогідним.
У хворих першої групи після проведеного ліку
вання відмічалися вірогідне зниження, порівняно
зі станом до лікування, рівня МДА — 4,5 ± 0,3 нм/г
білка (р < 0,05) та відновлена активність системи
АОЗ у вигляді вірогідного підвищення, в по
рівнянні зі станом до лікування, рівня СОД 15,5 ± 0,5 нг/г білка (р < 0,05), к а т а л а з и —
6,01 ± 0,3 од.акт/хв • г білка (р < 0,05). У хворих
другої групи в динаміці лікування відмічалась тен
денція до зниження рівня МДА — 9,97 ± 0,73 нм/г

білка (р > 0,05), п і д в и щ е н н я р і в н я СОД 12,93 ± 0 , 6 6 нг/г білка (р > 0,05), каталази —
3,98 ± 0,24 од.акт/хв • г білка (р > 0,05).

Висновки
1. При загостренні хронічного ішемічного кол
іту у хворих виникає порушення функції судинно
го ендотелію, про яке свідчить вірогідно підвище
ний рівень ендотеліну-1 в плазмі крові.
2. Виявлені порушення в системі перекисного
окислення ліпідів — антиоксидантного захисту у
вигляді вірогідно підвищеного рівня малонового
диальдегіду (р < 0,05), зниженого рівня супероксиддисмутази (р < 0,05), каталази (р < 0,05) у
плазмі крові.
3. Включення до комплексної терапії хворих на
хронічний ішемічний коліт фолієвої кислоти й цинктералу сприяє позитивній динаміці в клінічному
перебігу захворювання, відновленню функції ен
дотелію судин, а також структури біомембран
клітин товстої кишки в порівнянні зі стандартною
терапією.
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