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Вірусні гепатити є однією з актуальних проблем сучасної інфекційної патології. 

Особливістю клінічного перебігу гепатитів є розвиток позапечінкових змін. 

 Метою даного дослідження було вивчення частоти розвитку дисбактеріозу кишечника 

при хронічних вірусних гепатитах В та С.  

 Діагноз дисбактеріозу встановлювали на основі анамнезу, клінічних та лабораторних 

даних. Проаналізовано 104 медичних картки хворих із хронічним вірусним гепатитом В, С та 

мікст гепатитом В і D, що перебували на лікуванні в СОІКЛ, з них 74 чоловікм та 30 жінок. 

Вік хворих коливався з 16 до 65 років. Дисбактеріоз кишечника виявлено у 71 % (74 хв.), з 

них при хронічному гепатиті - у 37,5%(39 хв.), хронічному гепатиті С - у 27,8% (29 хворих) 

та мікстгепатиту В та D у 5,76% (6 хв.).  

 У  всіх пацієнтів відмічаються збільшення об'єму калу, кислий запах, кашкоподібне 

випорожнення. При мікроскопії випорожнень виявлено підвищення вмісту м'язових волокон 

у 80% хворих, сполучної тканини - у 48 %, крохмалю - у 94%, неперетравленої клітковини - у 

96%, слизу в 100%, жирних кислот - у 41%, йодофільної флори - у 100 % випадків. 

 За нашими дослідженнями маємо такі результати: з 39 чоловік хворих на хронічний 

вірусний гепатит В, у 8 чоловік дисбактеріоз виявлено IV ст., 13 чол. – ІІ ст., 18 чол. – ІІІ ст. 

З 29 чоловік, хворих хронічним вірусним гепатитом С у 12 чоловік  дисбактеріоз Іст., у 17 

чол. – ІІІ ст. З 6 чоловік хворих мікст- гепатитом В та D у 4 осіб дисбактеріоз ІІ ст. у 2 чол. – 

IV ст. 

 Можна зробити висновки, що при хронічних вірусних гепатитах В та С, 

мікстгепатитах В і D, розвивається порушення нормальної мікрофлори кишечника та 

підвищується ріст бактерій (атипових штамів, умовно патогенної флори, поява протея, 

гемолізуючого стафілокока, синегнійної палички). 

 


