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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ                                                                                                                                           

Актуальність теми. Гострий панкреатит є одним з найбільш поширених у 

всьому світі абдомінальних захворювань, що потребує невідкладної госпіталізації 

(Криворучко І. А.та ін., 2014; Yadav D. et al., 2013). Поширеність даної патології в 

Україні щорічно зростає і у 2015 році становила 68,5 випадків на 100 000 населення, 

що перевищує світові показники (Хомяк І. В. та ін., 2017). Летальність при гострому 

панкреатиті (ГП) коливається в межах 9-24 % у цілому та 47-69 % – при тяжких 

деструктивних формах захворювання (Кондратенко П. Г. и др., 2013; Запорожченко 

Б. С. и др., 2016; Yokoe M. et al., 2015). Летальність при ньому має два піки: перший 

виникає протягом семи днів з моменту виникнення симптомів захворювання і 

супроводжується розвитком органної дисфункції, при якій, в першу чергу і 

найчастіше, уражаються легені; другий розвивається пізніше, коли синдром 

поліорганної недостатності ускладнюється розвитком сепсису (Гринчук Ф. В., 2015; 

Zhang J. X. et al., 2013; Maheshwari N. et al., 2015). 

Респіраторні ускладнення, включаючи плевральний випіт, пневмонію та 

ателектази реєструються у 22 % хворих на гострий панкреатит, а 29 % потребують 

кисневої терапії. Зміни ультраструктури легень виникають вже через 30-60 хв від 

початку гострого панкреатиту, а гістологічні зміни – через 10-15 год (Wang F. еt al., 

2016). У 40 % хворих на гострий панкреатит протягом першого тижня розвивається 

поліорганна недостатність або недостатність одного органу чи системи (найчастіше 

синдром гострого легеневого пошкодження). Отож, постає питання глибшого 

вивчення ролі легеневих ускладнень в перебігу гострого панкреатиту (Андрющенко 

Д. В.  и др., 2014; Сипливий В. О. та ін., 2014; Дзюбановський І. Я. та ін., 2015). 

За останні десятиліття застосування сучасних медичних технологій дозволило 

суттєво підвищити ефективність лікування хворих на різні форми гострого 

панкреатиту, проте у випадках, коли перебіг захворювання ускладнюється 

розвитком гострого респіраторного дистрес-синдрому (ГРДС), летальність 

становить 48-86 % без суттєвої тенденції до зменшення (Дронов А. А. и др., 2013; 

Копчак В. М. та ін., 2014; Costa D. W. et al., 2014).  

Найефективнішими для лікування легеневих ускладнень гострого панкреатиту 

залишаються методи респіраторної підтримки (Bos L. D. et al., 2014; Desai A. et al., 

2016). З метою корекції порушень гомеостазу і відновлення морфо-функціонального 

стану уражених органів і тканин при гострому панкреатиті перспективним є 

застосування метаболічних препаратів широкого спектру дії (Первова О. В. и др., 

2012; Бромберг Б. Б и др., 2013), проте остаточна оцінка їхньої дієвості відсутня. 

Також недостатньо вивченими залишаються питання можливості 

прогнозування розвитку стійкої органної недостатності та її звʼязок з абдомінальним 

компартмент-синдромом (АКС) і гострими перипанкреатичними скупченнями 

(ГПРС). Тому необхідне подальше вивчення діагностичної цінності маркерів 

тяжкості гострого панкреатиту за розвитку його легеневих ускладнень. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи кафедри хірургії 

Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та кафедри хірургії № 2 

ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет” МОЗ України на 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26512751
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тему: “Корекція ендогенної інтоксикації та дисметаболічних розладів при гострих 

хірургічних захворюваннях черевної порожнини та позаочеревинного простору” 

(№ 0109U003184). Тема дисертації затверджена Проблемною комісією “Хірургія” 

НАМН України (протокол № 10 від 22 грудня 2011 р.). 

Мета дослідження: покращити результати хірургічного лікування хворих на 

тяжкий гострий панкреатит з легеневими ускладненнями шляхом удосконалення 

хірургічної тактики та медикаментозного лікування.  

Завдання дослідження: 

1. Дослідити взаємозв’язок морфологічних та функціональних змін 

респіраторного відділу легень з показниками ендогенної інтоксикації в умовах 

гострого експериментального панкреатиту та при ретроспективному аналізі 

летальності хворих на гострий панкреатит.  

2. Вивчити ефективність застосування метаболічної терапії для корекції змін 

в респіраторному відділі легень при гострому експериментальному панкреатиті. 

3. Проаналізувати кореляційні звʼязки між газовим складом крові, 

інтраабдомінальним тиском та середніми молекулами у хворих на тяжкий гострий 

панкреатит з легеневими ускладненнями на етапах його перебігу. 

4. Розробити критерії прогнозування стійкої органної недостатності у хворих 

на гострий панкреатит на етапі госпіталізації.  

5. Дослідити роль операційних втручань та абдомінального компартмент-

синдрому в перебігу тяжкого гострого панкреатиту та розвитку його легеневих 

ускладнень. 

6. Розробити комплекс заходів (хірургічних та медикаментозних), 

спрямованих на ранню ліквідацію гострих перипанкреатичних рідинних скупчень у 

хворих на тяжкий гострий панкреатит для зменшення проявів ендогенної 

інтоксикації та запобігання розвитку легеневих ускладнень. 

Об’єкт дослідження: тяжкий гострий панкреатит з легеневими 

ускладненнями. 

Предмет дослідження: клініко-анамнестичні дані, результати лабораторних та 

інструментальних досліджень, пов’язані з розвитком легеневих ускладнень у хворих 

на тяжкий гострий панкреатит. 

Методи дослідження: клінічні (скарги, анамнез, об’єктивні дані); лабораторні 

(загальний аналіз крові, амілаза сечі, цукор плазми крові, амілаза, малоновий 

альдегід (МА), дієнові конʼюгати (ДК), активність супероксиддисмутази (СОД), 

вміст середніх молекул (МСМ), газів крові), імуноферментні (вміст інтерлейкіну-8 

(ІЛ-8), інтерлейкіну-10 (ІЛ-10), фактору некрозу пухлин-α (ФНП-α)); 

інструментально-функціональні (ультразвукове дослідження органів черевної 

порожнини (ОЧП) та органів грудної клітки (ОГК), спірографія, 

відеоезофагогастродуоденоскопія, бронхоскопія, екскреторна ретроградна 

панкреатохолангіографія, комп’ютерна та магнітно-резонансна томографія); 

гістологічне дослідження та електронна мікроскопія тканин підшлункової залози 

(ПЗ) та легень; статистичні. 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше комплексно вивчено 

прояви ендогенної інтоксикації в умовах гострого експериментального панкреатиту, 
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їх взаємозв’язок з морфологічними змінами легень. Встановлено кореляційний 

зв’язок між рівнем МСМ254 та МСМ280 (r=0,59 та r=0,56, р<0,01) з 

мембранодеструктивними процесами у тканині легень через 48 год після 

моделювання експериментального гострого панкреатиту, що вказує на наростання 

проявів ендогенної інтоксикації. Отримані експериментально дані зіставлені з 

ретроспективним аналізом летальності хворих на ГП (згідно даних аутопсій у 82,4% 

випадків виявлено II-IV стадію ГРДС).  

Вперше на експериментальній моделі ГП доведено, що застосування 

комбінованого метаболічного препарату (інозит, бурштинова кислота, рибофлавін, 

нікотинамід, N-метилглюкамін) зменшує прояви ендогенної інтоксикації та сприяє 

відновленню рівноваги редокс-реакцій і цитокінової мережі: через 24 год рівень 

МСМ280 знизився на 17,7 %, МА – на 13,3 %, ДК – на 14,5 % (p<0,05); через 48 год 

вміст ІЛ-8 зменшився на 37,5 %, ТНФ-α – на 58,6 % (р<0,01), концентрація ІЛ-10 

зросла на 63,5 % (р<0,02) відносно аналогічних показників групи порівняння.  
Доповнено наукові знання стосовно прогнозування розвитку стійкої легеневої 

недостатності у пацієнтів з ГП при госпіталізації: чутливість та специфічність 

параметрів вмісту IЛ-8 становила 88,2 % та 91,5 % при рівні ІЛ-8 вище 82,5 пг/мл, 

IЛ-10 – 89,3 % та 90,7 % при ІЛ-10 вище 52,7 пг/мл, ФНП-α – 92,4 % та 93,7 % при 

ФНП-α вище 2163,7 пг/мл (p≤0,0001), ІАТ – 100 % та 58,8 % при ІАТ вище 16 mm 

Hg  (p≤0,01). 

 Встановлено, що мініінвазивна санація та ліквідація ГПРС у поєднанні з 

використанням в багатокомпонентній інфузійній терапії антигіпоксантів та 

антиоксидантів призводить до зниження ІАТ та зменшення кількості легеневих 

ускладнень у хворих на тяжкий гострий панкреатит (на 17,3 % відносно групи 

порівняння, р<0,01). 

Отримані дані стали основою для напрацювання нового діагностично-

лікувального алгоритму за тяжкого гострого панкреатиту (ТГП).  

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено ранні 

інформативні критерії прогнозування розвитку стійкої органної (легеневої) 

недостатності (ЛН) у хворих на ГП при госпіталізації (інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров’я № 101-2013).  

Обґрунтовано доцільність ранньої мініінвазивної санації та ліквідації ГПРС у 

хворих на ТГП, що дозволило знизити летальність до 14,3 % відносно групи 

порівняння (20,0 %), в якій хворим проводились лапароскопічні дренування. 

Розроблено алгоритм лікування хворих на ГП, у яких наявні “діагностично 

значущі” ГПРС та підвищений ІАТ у перші 48 годин розвитку захворювання. 

Запроваджений комплекс заходів зумовив зменшення проявів ендогенної 

інтоксикації та зниження летальності від ГРДС у фазі асептичного запалення з 

12,9 % до 6,1 %. 

Впровадження результатів дослідження. Результати дослідження 

впроваджені в роботу панкреатологічного центру, відділення реанімації та 

інтенсивної терапії, відділення екстракорпоральних методів детоксикації обласної 

клінічної лікарні (ОКЛ) м. Івано-Франківськ (затв. 01.10.2015 р.); хірургічного 

відділення Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні (затв. 
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17.11.2014 р.); хірургічного відділення Закарпатської ОКЛ (затв. 23.08.2016р.); 

хірургічного відділення КУ “Обласна клінічна лікарня ім. О. Ф. Гербачевського“ 

Житомирської обласної ради (затв. 15.12.2014 р.); використовуються у навчальному 

процесі кафедри хірургії ННІ післядипломної освіти ДВНЗ "Івано-Франківський 

національний медичний університет" (затв. 16.05.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою науковою працею 

здобувача. Автором самостійно проведено огляд літератури щодо досліджуваної 

теми, підбір тематичних хворих, поставлена мета і завдання дослідження, обрані 

методи обстеження. Здобувачем особисто проведене клінічне обстеження хворих та 

опрацювання первинної медичної документації хворих на ГП в ОКЛ м. Івано-

Франківськ; передопераційну підготовку, забір матеріалу для дослідження, окремі 

хірургічні втручання. Низка лабораторних досліджень проведена у відділенні 

клініко-діагностичної лабораторії ОКЛ м. Івано-Франківськ, інша частина 

біохімічних досліджень в Центрі біоелементології та міжкафедральній науковій 

лабораторії кафедри внутрішньої медицини № 1, клінічної імунології та алергології 

ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет”, електронну 

мікроскопію та гістологічне дослідження тканин ПЗ та легень проведено в 

лабораторії електронної мікроскопії кафедри анатомії людини та оперативної 

хірургії та гістологічній лабораторії кафедри патоморфології та судової медицини 

ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет”. Участь автора 

полягає у заборі матеріалу для досліджень, його первинній обробці та інтерпретації 

отриманих результатів. Дисертантом проведено статистичну обробку, аналіз та 

узагальнення одержаних результатів дослідження, написано усі розділи дисертації. 

У наукових працях, опублікованих зі співавторами, використані фактичні матеріали, 

отримані здобувачем у результаті виконаної роботи. Обґрунтування висновків та 

практичних рекомендацій проведено здобувачем разом з науковим керівником.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

оприлюднені на: підсумковій науково-практичній конференції “Здобутки клінічної 

та експериментальної медицини” (17 квітня 2012 р., Тернопіль), науково-практичній 

конференції з міжнародною участю “Актуальні проблеми клінічної хірургії” (17-18 

травня 2012 р., Київ), 82-ій науково-практичній конференції студентів і молодих 

вчених з міжнародною участю “Інновації в медицині” (18-19 квітня 2013 р., Івано-

Франківськ), XVII міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених 

(22-24 квітня 2013 р., Тернопіль), XX ювілейний міжнародний конгрес Асоціації 

хірургів гепатологів СНД “Актуальные проблемы хирургической гепатологии” (18-

20 вересня 2013 р., Донецьк), 21-st United European Gastroenterology Week (14-16 

жовтня 2013 р., Берлін, Німеччина), 84-ій науково-практичній конференції студентів 

і молодих вчених з міжнародною участю “Інновації в медицині” (12-13 березня 2015 

р., Івано-Франківськ), 9-th EDS Postgraduate Course (14-16 травня 2015 р., Рига, 

Латвія), 23-st United European Gastroenterology Week (26-28 жовтня 2015 р., 

Барселона, Іспанія), 10-th EDS Postgraduate Course (4-6 травня 2016 р., Вроцлав, 

Республіка Польша), науково-практичній конференції з міжнародною участю 

”Структура судинних паттернів та їх клінічна маніфестація в хірургічній, 

педіатричній та терапевтичній практиці” (21-23 вересня 2016 р., Ужгород). 
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Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 13 наукових праць: 7 

статей, з яких 6 – у наукових фахових виданнях України (із них 2 статті в журналі, 

який входить до міжнародних номенклатурних баз Scopus, 4 статті одноосібні) та 1 – 

в фаховому іноземному виданні (Білорусь); 5 публікацій у матеріалах науково-

практичних конференцій; видано 1 інформаційний лист.  

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 165 

сторінках друкованого тексту та складається зі вступу, огляду літератури, опису 

матеріалів та методів дослідження, 3 розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів дослідження, висновків, списку використаних джерел, 

додатків. Бібліографічний покажчик містить 227 літературних джерел, із яких 

кирилицею – 99, латиною – 128. Дисертацію ілюстровано 24 таблицями та 50 

рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали і методи досліджень. Наукова робота складається з клінічної та 

експериментальної частини. 

Експериментальний етап дослідження. Дослідження виконані на 85 білих 

статевозрілих щурах лінії Vistar (масою 190-230 г) в умовах операційної зі суворим 

дотриманням правил асептики та антисептики згідно Європейської конвенції щодо 

захисту хребетних тварин, яких використовують в експериментальних та інших 

наукових цілях (Директиви Ради Європи № 609 від 24.11.1986 р. і Закону України № 

3447-1 від 21.02.2006 р.), ухвалених Першим національним конгресом України з 

біоетики (2001) та схвалених комітетом з питань етики ДВНЗ “Івано-Франківський 

національний медичний університет”. 

Відповідно до завдань дослідження тварин розподілено на три групи. К група 

(n=10) – контрольна, тваринам внутрішньоочеревинно (після нічного голодування) 

вводили 0,9 % ізотонічний розчин NaCl. Р група (n=51) – порівняння, в якій 

тваринам моделювали ГП двома внутрішньоочеревинними ін’єкціями 20 % р-ну L-

аргініна (сумарна доза 5 г/кг, з одногодинним інтервалом) за методикою L. Czako та 

виводили з експерименту через 12 год (n=10), 24 год (n=10), 48 год (n=11), 72 год 

(n=10) та 96 год (n=10) відповідно. Е група (n=44) – дослідна, в якій тваринам через 

5 хв після моделювання ГП вводили метаболічний препарат широкого спектру дії 

“Цитофлавін®” (1 мл якого містить 100 мг кислоти бурштинової, 10 мг 

нікотинаміду, 20 мг рибоксину (інозину), 2 мг рибофлавіну мононуклеотид 

(рибофлавін)) у дозі 0,21 мл/кг/д маси тіла та виводили з експерименту через  24 год 

(n=11), 48 год (n=11), 72 год (n=11) та 96 год (n=11) відповідно. 

Для проведення дослідження застосовували загальне знечулення (інгаляційний 

ефірний наркоз в дозі 3,5 мл/кг/год). Після закінчення експерименту всі тварини 

піддавалися евтаназії (передозуванням ефірного наркозу в дозі 12 мл/кг) у визначені 

експериментом терміни. Забір матеріалу (легені з нижніх часток із найбільш 

вираженими макроскопічними змінами та ПЗ) для дослідження здійснювався у 

тварин в найкоротший термін (20-40 хв) після евтаназії. Забір крові для дослідження 

при експериментальному ГП виконували після смерті тварин з магістральних судин. 

Вивчали рівень амілази, кількість МА, ДК, СОД, МСМ та вміст цитокінів у 
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сироватці крові. Для гістологічного дослідження зрізи фарбували гематоксиліном і 

еозином, а також досліджували за методикою елективного виявлення фібрину в 

модифікаціях Д. Д. Зербіно та Л. Л. Лукасевич (1984). Усі зрізи вивчались за 

допомогою мікроскопу “Leica DME” (LEICA MICROSYSTEMS CMS GmbH, 

Німеччина, 2008) з бінокулярною насадкою та електричним освітленням з 

подальшим фотографуванням мікропрепаратів цифровим фотоапаратом “Nikon 

Coolpix 5100” (Японія, 2008). Для електронномікроскопічного дослідження 

напівтонкі й ультратонкі зрізи готували на ультрамікротомі УМПТ-4 та вивчали в 

електронному мікроскопі УЕМВ-100К та ПЕМ-125К. 

Клінічна характеристика хворих. В дослідження було включено 98 хворих на 

ТГП, які впродовж 2005-2015 років знаходились на стаціонарному лікуванні в ОКЛ 

м. Івано-Франківська. Дослідження складалось із 2 етапів: проспективного (n=64) та 

ретроспективного (n=34). 

Клінічний проспективний етап дослідження полягав у моніторингу результатів 

даних скарг та анамнезу, клінічного спостереження, лабораторно-інструментальних 

і спеціальних досліджень пацієнтів з ТГП, які перебували на стаціонарному 

лікуванні в ОКЛ м. Івано-Франківська. Набір клінічного матеріалу проводився в 

період з 2011 по 2015 роки. В дослідження включено 64 хворих на ТГП (стійка 

органна дисфункція понад 48 год), які звернулися в стаціонар протягом перших 48 

год з моменту захворювання та мали його легеневі ускладнення. Чоловіків було 46 

(71,9 %), жінок – 18 (28,1 %), середній вік хворих – 50,2±13,9 років. Середня 

тривалість з моменту захворювання до госпіталізації складала 35,4±10,6 год. 

(p<0,05). Обстеження пацієнтів проводили керуючись принципами біоетики 

(протокол № 54/11 комісії з питань біоетики ІФНМУ від 31.03.2011 р.), після їх 

попередньої письмової згоди. Ускладнень, спричинених інвазивними 

дослідницькими процедурами і маніпуляціями, не спостерігалося.  

Ґрунтуючись на результатах клінічного та лабораторного обстеження, 

протягом 48 год з моменту госпіталізації тяжкість перебігу ГП у пацієнтів визначали 

за критеріями Ranson (1974) та шкалою APACHE ІІ (1985). 

Після ретельних клінічних досліджень хворих та визначення загального стану 

проводився розподіл хворих з ГП на дві групи. І група – група порівняння (n=31) – 

хворі на ТГП, які звернулися в стаціонар протягом перших 48 год з моменту 

захворювання та отримували стандартну інтенсивну багатокомпонентну інфузійну 

терапію: ІА (n=18) – хворі, яким виконувались лапароскопічне дренування черевної 

порожнини (ДЧП); ІБ (n=5) – хворі, яким виконувались ДЧП + черезшкірні УЗ-

контрольовані дренування ГПСР; ІВ (n=3) – хворі, яким проведено лапаротомію 

протягом перших 14 діб розвитку ГП. ІІ група – основна група (n=33) – хворі на 

ТГП, які звернулися в стаціонар протягом перших 48 год з моменту захворювання, 

їм проводили ранню евакуацію ГПРС чи асциту, до багатокомпонентної інфузійної 

терапії додавали метаболічний препарат широкого спектру дії “Цитофлавін®”, в 

дозуванні 10 мл на 200 мл 5 % розчину глюкози внутрішньовенно краплинно, 

тривалість лікування 20 днів: ІІА – n=13 – хворі, яким виконувались лапароскопічні 

ДЧП; ІІБ (n=14) – хворі, яким виконувались ДЧП + черезшкірні УЗ-контрольовані 

дренування ГПСР. 
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Ретроспективний аналіз результатів лікування хворих з ГП проведено на 

підставі даних медичних карт стаціонарних хворих, протоколів 

патологоанатомічних досліджень, результатів гістологічних досліджень 

аутопсійного матеріалу. Використовувалася база даних інформаційно-аналітичного 

центру ОКЛ м. Івано-Франківськ та показники з річних звітів. Аналіз секційного 

матеріалу проведений згідно даних патологоанатомічного відділення ОКЛ м. Івано-

Франківськ за період з 2005 по 2012 роки. На ретроспективному етапі дослідження 

проведено аналіз 65 летальних випадків, з яких у дослідження включено 34 випадки. 

Критерієм включення до ретроспективного етапу дослідження була наявність у 

хворого ГП, ускладненого ГРДС з летальним наслідком, підтверджений 

лабораторно та інструментально, вік хворих 18-75 років. Критерієм виключення 

були – наявність активної фази чи декомпенсації соматичних захворювань, 

виявлення маркерів вірусних гепатитів, туберкульозу легень чи хронічного 

обструктивного захворювання легень в анамнезі, токсичний вплив хімічних 

чинників, наявна ракова інтоксикація та вік хворих понад 75 років чи менше 18 

років. Чоловіків було 21 (61,8 %), жінок – 13 (38,2 %), середній вік хворих – 51,5±3,6 

років. Середня тривалість від початку захворювання до госпіталізації пацієнтів у 

хірургічний стаціонар склала 4,6±0,8 доби. Розподіл на групи проведено в 

залежності від того, в який термін перебігу ГП наступив летальний випадок: А 

група (n=8) – до 7 діб, В група ( n=8) – від 7 до 14 діб, С група (n=18) – більше 14 

діб від початку захворювання.  

Для вивчення причин ускладнень та летальності при ГП створено базу даних, 

до якої увійшли матеріали тематичних медичних карт стаціонарних хворих з ГП. З 

цією метою використано програму Microsoft Excel 2010. Шляхом ретроспективного 

аналізу медичних карт стаціонарного хворого ОКЛ м. Івано-Франківська проведено 

порівняння морфологічних змін у легеневій тканині пацієнтів та отриманих 

експериментальним шляхом даних та аналіз причин, які призвели до виникнення 

ускладнень та летальних наслідків у хворих на ГП. 

Дослідження показників крові в експериментальній та клінічній частині 

роботи проводились за аналогічними методиками. Визначення рівня амілази крові 

проводили амілокластичним методом W.Т. Caraway (1959), норма – 12-32 

мг/(год./мл). Рівень МА досліджували за методом Є.Н. Коробейникова (1989). Вміст 

ДК визначали за методом В.Б. Гаврилова та ін. (1988). Активність СОД визначали за 

методикою Є.Є. Дубініної і співавт. (1991). Вміст МСМ у сироватці крові проводили 

за методом Н.І. Габрієлян та співавтор. (1981) шляхом прямої спектрофотометрії 

при довжині хвилі 254 нм та 280 нм. У частини хворих за допомогою 

імуноферментного аналізу (аналізатори “StatFax 303 Plus®” та “Sinnowa ER 500®”) 

проводили дослідження рівнів цитокінів у сироватці крові. Кількісно визначали 

ФНП-α, ІЛ-8 та ІЛ-10 згідно інструкцій фірми виробника(ТОВ ЗАТ “Вектор-Бест®”). 

Показники кислотно-основного балансу визначали за допомогою OPTI® CCA Blood 

Gas and Electrolyte Analyzers® (США, 2012) – парціальний тиск кисню (PaO2) та 

вуглекислого газу (PaCO2) в артеріальній крові, рН крові. 

Інструментальні дослідження проведені у відділенні функціональної 

діагностики та відділенні мініінвазивної хірургії ОКЛ м. Івано-Франківська. 
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Оглядове ультразвукове дослідження (УЗД) ОЧП було проведено всім хворим за 

допомогою апаратів з конвексним датчиком з частотою 3,5-5 МГц, секторальним 

механічним датчиком з частотою 2,5-5 МГц, лінійним електронним датчиком з 

частотою 7,5-10 МГц. При рентгенологічному обстеженні ОГК звертали увагу на 

наявність випоту у плевральній порожнині, стан паренхіми легень (ателектази, 

інфільтрати), рухомість куполів діафрагми. На оглядовій рентгеноскопії ОЧП 

оцінювали наявність парезу кишечника, пневматизації поперековоободової кишки 

та чаш Клойбера. Для детальнішого визначення локалізації і поширення некрозу 

тканин ПЗ, стану навколишніх тканин, виявлення локальних ускладнень проводили 

КТ з попередньою підготовкою шлунково-кишкового тракту. 

Відеоезофагогастродуоденоскопія була виконана 56 пацієнтам протягом 

першої доби перебування в стаціонарі. Звертали увагу на наявність запальних і 

виразкових уражень верхнього відділу травного тракту, наявність жовчі у 

дванадцятипалій кишці, її характер, оцінювали вигляд великий дуоденальний 

сосочок, вигляд поздовжньої дуоденальної складки, наявність парапапілярних 

дивертикулів, колір і розміри папіли, надходження жовчі в дванадцятипалу кишку. 

Ендоскопічна ретроградна панкреато-холангіографія (ЕРПХГ) була виконана 12 

пацієнтам протягом перших двох діб перебування в стаціонарі. Звертали увагу на 

наявність жовчі у дванадцятипалій кишці, її характер, оцінювали вигляд великий 

дуоденальний сосочок та поздовжньої дуоденальної складки, наявність 

парапапілярних дивертикулів, колір і розміри папіли, надходження жовчі в 

дванадцятипалу кишку, визначали прохідність жовчних шляхів та рівень блоку 

жовчовідведення. При неможливості канюлювання фатерового сосочка проводили 

діагностичну папілотомію, використовуючи голчастий чи струнний папілотом. 

Хворим також проводили функціональне дослідження органів дихання. 

Дослідження параметрів спокійного і форсованого дихання у хворих досліджували 

за допомогою автоматизованого комплексу для дослідження функції зовнішнього 

дихання „Пульмовент-2®” („Сенсорні Системи®”, Україна) та „СпіроКом®” („ХАІ-

МЕДІКА®”, Україна), визначали – функціональна життєва ємність легень (ФЖЄЛ), 

об’єм форсованого видиху за 1 секунду (ОФВ1), резервний об’єм вдиху та видиху 

(РОвд, РОвид), проби Генча та Штанге.  

Проводився моніторинг ІАТ в сечовому міхурі, згідно рекомендацій 

Міжнародного консенсусу стосовно АКС (НООСА, Квінсланд, Австралія, 2006). 

Лікування усіх хворих на ТГП (n=64) розпочинали з інтенсивної інфузійної 

терапії в умовах палати інтенсивної терапії хірургічного відділення або відділення 

реанімації та інтенсивної терапії згідно методичних рекомендацій “Удосконалені 

алгоритми діагностики та лікування гострого панкреатиту”, які ґрунтуються на 

рекомендаціях переглянутих Міжнародною Асоціацією панкреатологів (IAP) / 

Американською Асоціацією панкреатологів (APA) та Американською Асоціацією 

гастроентерологів (AGA). 

Результати дослідження та їх обговорення. Підсумки експериментального 

дослідження. Активація перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) за ГП в умовах 

експерименту досягає свого піку через 24-48 год від початку захворювання: вміст 

МА у групі Р та Е перевищував контрольні показники на 39,09% та 30,99 %, тоді як 
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рівень ДК – на 43,66 % та 42,03 % (p<0,001). В подальшому перебігу ГП (на 72 год) 

вміст МА знижувався на 18,65 %, а ДК – продовжував зростати на 18,34 % відносно 

показників на 24 год експерименту (p<0,05). Тоді як за медикаментозної корекції на 

72 год захворювання знизився ДК на 11,29 % і МА – на 11,58 % відносно показників 

на 24 год експерименту (p<0,05). Отже, за умов ГП у тварин відбувається активація 

процесів ПОЛ, яка ініціює зростання вмісту його продуктів у крові. Проте за 

медикаментозної корекції вже впродовж перших 72 год спостерігали зниження рівня 

МА і ДК на 17,0 % і 30,5 % відносно аналогічних показників у групі Р (p<0,05). 

На фоні сповільнення процесів ПОЛ рівень ендогенних патогенів (МСМ254 та 

МСМ280) досягає свого піку через 72 год розвитку захворювання: в групі Р – на 39,52 

% та 50,00 %, а в групі Е – на 33,33 % та 36,41 % відносно контрольної групи 

(p<0,001). Через 24 год з моменту розвитку експериментального ГП концентрація 

цитокінів зросла у групах Р та Е: ФНП-α – у 13,23 та 17,04 разів (р <0,001), ІЛ-8 – у 

4,77 та 5,61 рази (р<0,001), а IЛ-10 знизилась на 56,71 % і 36,89 % порівняно з 

контрольною групою (р<0,01). Через 48 год почав знижуватися рівень ФНП-α в обох 

групах, проте залишався вищим у 9,37 та 5,01 рази відносно контрольної групи 

(р<0,001), водночас у групі Е вміст IЛ-8 утримувався на попередньому рівні 

(58,54±4,30 пг/мл), а у групі Р досяг свого піку – 80,51±3,79 пг/мл (р<0,01). Тоді як, 

концентрація ІЛ-10 на 48 год експерименту при лікованому ГП досягла свого піку – 

на 63,50% вище аналогічного показника в групі Р (р<0,05). 

На 72 год експерименту вміст ІЛ-8 у групі Р був на 31,72% вищий відносно 

групи Е (р<0,02). Кількість ІЛ-10 продовжувала знижуватися через 72 год і 96 год у 

групі Р, а в групі Е – утримувалася на стабільному рівні. При порівнянні показників 

ІЛ-8 та ФНП-α через 48 год у групі Р вміст ІЛ-8 та ФНП-α був на 27,29 % та 60,42 % 

вищий, ніж у групі Е, що свідчить про високу терапевтичну ефективність лікування 

на перебіг патологічного процесу (р<0,01). Оскільки ФНП-α має цитотоксичну дію 

на паренхіматозні клітини-мішені та підвищує синтез ІЛ-6 та ІЛ-8, то він напряму 

пошкоджує ендотеліоцити та викликає активацію коагуляційного гемостазу, 

мікросудинний тромбоз і акумуляцію нейтрофілів в легенях. 

В ході дослідження нами виявлено патологічні зміни, які відбуваються в 

легенях тварин з експериментально відтвореним ГП: в паренхімі виникають 

мікроателектази, гіаліномембраноз, порушення мікроциркуляції (мікротромбоз 

судин) з накопиченням в судинах та паренхімі легень нейтрофільних лейкоцитів та 

альвеолярних макрофагів, кількість яких збільшується в колабованих ділянках 

легень. Виявлені зміни в легеневій тканині щурів при експериментальному ГП 

спричиняють порушення гемоперфузії легенів з венозно-артеріальним шунтуванням 

крові, що призводить до порушення трофіки альвеолоцитів внаслідок ішемії. Також 

нами встановлено середній прямий кореляційний зв’язок між рівнем МСМ254 та 

МСМ280 (r=0,59 та r=0,56, р<0,01) з мембранодеструктивними процесами у тканині 

легень через 48 год після моделювання ГП у групі Р, що вказує на  наростання 

проявів ендогенної інтоксикації (ЕІ) та підвищення проникливості альвеолярно-

капілярної мембрани внаслідок пошкодження медіаторами запалення ендотелію і 

спричиняє інтерстиційний набряк легень, а збільшення товщини аерогематичного 

бар’єру значно погіршує дифузію газів через нього. При лікуванні тварин з 
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експериментально відтвореним ГП виявлено позитивний вплив терапії на стан 

структурних компонентів аерогематичного бар'єру – зменшується набряк в 

альвеолоцитах, чітко контуруються мембранні органели та їхні складові, на 72 год 

перебігу ГП в макрофагах переважають первинні лізосоми при відсутності 

аутофагосом, базальні мембрани альвеолоцитів і кровоносних капілярів тонкі з 

чіткими контурами, відсутні стази. 

При ретроспективному аналізі медичної документації хворих на ТГП, які 

померли, у 97,1 % випадків діагностовано субтотальний або тотальний 

панкреонекроз. При розтині померлих структурно-функціональні порушення в 

легенях виявлено в усіх хворих (n=34) і вони зіставні з даними отриманими при 

експериментальному ГП – альвеоли суцільно виповнені серозно-рожевою рідиною, 

злущеним альвеолярним епітелієм. Мікроскопічно у просвіті альвеолоцитів 

виявлено скупчення еритроцитів, змішаноклітинну інфільтрацію, венозне 

повнокрів′я, міжальвеолярні перегородки потовщені, інфільтровані лейкоцитами та 

макрофагами, наявні ділянки ателектазів, стінки бронхів з обширними некрозами, 

гнійним запаленням, повнокрів′ям. У 82,4 % хворих на ТГП згідно результатів 

гістологічних досліджень аутопсійного матеріалу виявлено зміни характерні для II-

IV ст. ГРДС, які зіставні з даними отриманими експериментально. Безпосередньою 

причиною смерті у 55,9 % хворих була поліорганної недостатності (ПОН): в І та ІІІ 

фазах перебігу ГП – у 50 %, у ІІ фазі – 75 %. Слід відмітити, що в ІІІ фазі перебігу 

ГП 22,2% летальності (n=4) припадало на вторинні ускладнення (арозивна 

кровотеча, перитоніт). З огляду на результати аутопсій, домінуючу роль в розвитку 

та перебігу ПОН, незалежно від терміну перебігу ТГП, відігравав ГРДС. 

Підвищений рівень ІАТ діагностовано у 74,2 % пацієнтів з ГП, що зумовило 

розвиток АКС у них. Отож, нам вдалося виявити значимі предиктори розвитку 

ГРДС – підвищений ІАТ, розвиток ЕІ та наявність ГРПС, які визначили групу 

пацієнтів підвищеного ризику. Саме тому, подальше дослідження було спрямоване 

на прогнозування та пошук шляхів запобігання розвитку легеневих ускладнень у 

хворих на ТГП. 

Підсумки клінічного дослідження. В усіх хворих на ГП (n=64) була 

діагностована стійка органна дисфункція (понад 48 год) одного або кількох органів 

чи систем: ЛН – у 28 хворих, гостру ниркову недостатність (ГНН) – в 11 хворих, 

ЛН+ГНН – у 15 хворих, ЛН+гостру печінкову недостатність (ГПН) – у 5 хворих, ще 

у 5 – ЛН+ГНН+ГПН. Важкість стану у хворих на ГП в середньому складала 5,6+0,4 

балів за шкалою Ranson та 11,7±0,5 балів – за шкалою APACHE-II (p≤0,001). 

В перші 48 год з моменту захворювання на ГП виявлено активацію ПОЛ, про 

що свідчило підвищення рівнів МА та ДК в крові до 6,23±0,69 мкМ/л та 1,05±0,15 

мкМ/л, на фоні зростання вмісту СОД вдвічі – до 1,24+0,15 МО/мл відносно 

контрольної групи (p≤0,001). Рівень середніх молекул (МСМ254 та МСМ280) у крові 

зріс у 2,9 рази відносно норми, що призвело до порушення їх елімінації з організму 

та спричинило виражену мембранотоксичну дію. Встановлено сильний прямий 

кореляційний зв’язок між МСМ280 і показниками за шкалою APACHE-II (r=0,74, 

р<0,001), що свідчить про наростання ступеня тяжкості ГП. 
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Впродовж перших 4 діб в стаціонарі у 30 хворих рентгенологічно 

діагностовано інфільтрати в легенях (у 13, з них – двобічні), у 25 з них виникла лН, 

саме їм  проводився аналіз газового та кислотно-лужного складу артеріальної крові. 

У 19 пацієнтів діагностовано ГРДС, оскільки рівень РаО2/FiO2 становив менше 300 

мм рт. ст. Вони потребували тривалої контрольованої штучної вентиляції легень 

(ШВЛ) в режимі SIMV з ПТКВ (позитивний тиск у кінці видиху) 7-8 см та FiO2 0,6-

0,7. Також, частині хворих (n=25) проводили оксигенацію через лицеву маску з 

резервуаром (FiO2=0,5). Згідно даних функції зовнішнього дихання (ФЗД) і 

бронхіальної прохідності при госпіталізації виявлені зміни у 79,6 % обстежених 

хворих на ТГП. 

Кількісним визначенням концентрації цитокінів в сироватці крові хворих на 

ГП в перші 48 год з початку захворювання встановлено зростання рівня ФНП-α у 6,6 

разів, ІЛ-8 – у 17,2 рази та зниження IЛ-10 у 16,3 рази відносно норми (p≤0,001). 

Оцінку якості визначення цитокінів в сироватці крові в розвитку ГРДС у хворих на 

ГП проводили шляхом визначення залежності кількості правильно діагностованих 

позитивних випадків від кількості неправильно діагностованих негативних випадків 

шляхом побудови ROC-кривої за допомогою статистичної програми “MedCalc 

9.6.4.0”. Отримані нами дані свідчать про вагому прогностичну цінність змін 

досліджуваних цитокінів у розвитку ГРДС: чутливість та специфічність визначення  

IЛ-8 становила 88,2 % та відповідність 91,5 % при рівні ІЛ-8 вище 82,5 пг/мл, IЛ-10 

– 89,3 % та 90,7 % при ІЛ-10 вище 52,7 пг/мл, ФНП-α – 92,4 % та 93,7 % при ФНП-α 

вище 2163,7 пг/мл (p≤0,0001). На основі отриманих даних нами запропонований 

алгоритм прогнозування розвитку ГРДС у хворих на ТГП на основі кількісного 

визначення IЛ-8, IЛ-10,ФНП-α (рис. 1). 

У 57,1 % хворих (n=28) протягом першої доби в стаціонарі діагностовано 

підвищений рівень ІАТ (18,17±1,03 mm Hg), що відповідало АКС І-ІІІ ст., який є 

одним з чинників розвитку ЛН та погіршує перебіг ГП. За нашими даними при 

прогнозуванні ТГП чутливість визначення ІАТ склала 100 %, специфічність – 58,8 % 

при ІАТ вище 16 mm Hg (p≤0,01). При госпіталізації у хворих на ТГП встановлено 

сильний прямий кореляційний зв’язок між ІАТ та рН крові (r= 0,71, р<0,001), що 

свідчить про наростання явищ ацидозу паралельно зі зростанням ІАТ. 

Аналіз перебігу ТГП у хворих проводився через 4 доби багатокомпонентної 

інтенсивної інфузійної терапії, спрямованої на ліквідацію дефіциту ОЦК і 

зменшення проявів ЕІ, та після операційного лікування (за показами). Протягом 

перших 96 год з моменту розвитку ГП плеврит діагностовано у 60 пацієнтів (93,8 

%): однобічний – у 41 (у 16 з них рентгенологічно виявлено інфільтрати, у 5 – 

ателектази), двобічний – у 19 (у 14 з них інфільтрати, у 12 – ателектази). 

Спостерігалося наростання балів за шкалою APACHE-II у хворих І групи до 

14,3±1,2 балів та у хворих ІІ групи – до 13,9±1,0 балів (p≤0,05), яке на тлі інфузійної 

терапії хворих на ГП та підвищення ІАТ є одним з показів до операційного 

лікування. Середній ліжко-день до хірургічного втручання склав 4,4+2,6 днів. 

Вміст МА у хворих І групи знизився на 23,6 % — до 5,04±0,38 мкМ/л, а у 

хворих ІІ групи – на 34,9 % (до 4,78±0,41 мкМ/л) відносно показників при 

госпіталізації (p≤0,05). Рівень ДК у хворих І групи знизився на 47,8 % (до 0,71±0,09 
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мкМ/л), у ІІ групі – на 58,8 % (до 0,68±0,06 мкМ/л) відносно показників при 

госпіталізації (p≤0,05). Наведені дані вказують на стабілізацію процесів ПОЛ в 

більшій мірі у хворих ІІ групи. Одночасно вміст СОД у хворих І групи знизився аж 

на 50,0% (до 0,84±0,19 МО/мг), а у хворих ІІ групи – лише на 39,3 % (до 0,89±0,11 

МО/мг) відносно даних при госпіталізації, що вказує на зростання активності 

механізмів антиоксидантного захисту у хворих ІІ групи у порівнянні з І групою 

(p≤0,05). На фоні проведеного лікування спостерігали зменшення проявів ЕІ у 

хворих ІІ групи за рахунок зниження вмісту МСМ254 та МСМ280 в крові на 51,8 % (до 

0,56±0,05 ум. Од.) та 64,4% (до 0,59±0,07 ум. Од.) відносно показників при 

госпіталізації (p≤0,01). У хворих І групи рівень МСМ254 та МСМ280 в крові знизився 

лише на 38,0 % (до 0,59±0,07 ум. Од.) та 47,8% (до 0,67±0,06 ум. Од.) відносно 

показників при госпіталізації (р<0,05). Наведені дані підтверджують позитивний 

ефект від запропонованого лікування у хворих ІІ групи.  

 
 Рис. 1. Алгоритм прогнозування розвитку ГРДС на основі кількісного 

визначення IЛ-8, IЛ-10,ФНП-α 

 

Дисбаланс між про- і протизапальними цитокінами продовжував утримуватися 

у хворих обох груп: в І групі відмічено суттєве зниження рівнів IЛ-8 та ФНП-α на 

61,6 % (46,42±3,07 пг/мл) та 59,6 % (1193,63±19,84 пг/мл) відповідно, тоді як вміст 

IЛ-10 зріс лише на 23,0 % (32,67+1,92 пг/мл) відносно даних при госпіталізації 

(p≤0,05). У хворих ІІ групи встановлено незначне зменшення вмісту ІЛ-8 відносно 

зниження концентрації ФНП-α на 36,5 % (39,06±2,84 пг/мл) і 83,5 % (1025,58±23,11 

пг/мл) та зростання рівня ІЛ-10 лише на 28,8 % (34,92±1,46 пг/мл) відносно 

показників при госпіталізації, що вказує на виснаження функціональних резервів IЛ-

10, що погіршує прогноз перебігу ГП (p≤0,01). 
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Серед пацієнтів І групи в перші 4 доби операційне лікування проведено у 83,9 

% хворих проти 81,8 % у ІІ групі. Середній ліжко-день до операції в І групі становив 

5,6±2,6 доби, тоді, як у ІІ групі – 3,2±2,4 доби. У хворих підгрупи ІА, ІВ та ІІА 

операційні втручання проводилися під загальною довенною анестезією з інтубацією 

трахеї та ШВЛ. Додатково хворим ІА та ІІА підгрупи під час лапароскопічних 

операційних втручань проводилася інсуфляція вуглекислого газу в черевну 

порожнину. Дані чинники (ШВЛ+інсуфляція вуглекислого газу) в 

післяопераційному періоді спричинюють наростання дихальної дисфункції 

(Munhoz-Filho C. H. et al., 2015). 

В післяопераційному періоді (через 48 год) у хворих на ТГП виявлено АКС у 

61,1% хворих І групи (n=11) та у 41,7 % хворих ІІ групи (n=10). У ІІ групі вдалося 

зменшити на 40 % кількість хворих на АКС за рахунок нормалізації ІАТ. АКС 

погіршує перебіг запального процесу в ПЗ та клітковині перипанкреатичного та/або 

заочеревинного простору, посилює перитонеальну ексудацію та вісцеральний 

набряк, зумовлює наростання ішемії тканин та порушення мікроциркуляції. Об’єм 

інфільтрації у хворих на ТГП в післяопераційному періоді збільшився у хворих І та 

ІІ груп на 54,3 % та 36,0 % відповідно. Менш виражене зростання об’єму 

інфільтрації в ранньому післяопераційному періоді у хворих ІІ групи зумовлено 

ранніми черезшкірними дренуваннями ГПСР. Зниження ФЖЄЛ у хворих на ТГП в 

ранньому післяопераційному періоді відбувалось за рахунок РО вдиху та видиху і 

знаходилось в прямій кореляційній залежності (r=0,84, р<0,001) від об’єму 

інфільтрації клітковини. Незважаючи на проведені операційні втручання хворим на 

ТГП, в обох групах значно погіршувалась бронхіальна прохідність: ОФВ1 знизився 

на 43,7 % та 45,1 % порівняно до аналогічних показників до операційного 

втручання. В післяопераційному періоді у 6 та 5 хворих (з ІА та ІІА групи) 

діагностовано ГРДС і вони потребували тривалої контрольованої ШВЛ в режимі 

SIMV з ПТКВ 7-8 см та FiO2 0,6-0,7 для досягнення адекватної вентиляції легень. 

В післяопераційному періоді погіршилася біомеханіка зовнішнього дихання у 

хворих ІА, ІВ та ІІА підгруп у 1,7, 1,5 та 2 рази відносно передопераційного періоду, 

що безпосередньо пов’язано з прогресуванням АКС. Після десуфляції вуглекислого 

газу з черевної порожнини й відновлення самостійного дихання у хворих ІА та ІІА 

підгруп виявлено зниження ФЖЄЛ на 39,8 % та 36,9 % (р<0,001), що підтверджує 

домінуючу роль обструктивного компонента в післяопераційних порушеннях 

вентиляції легень у пацієнтів. При аналізі спірометричних порушень встановлено, 

що у 33,3 % (n=6) хворих підгрупи ІА та у 38,5 % хворих (n=5) ІІА підгрупи в 

ранньому післяопераційному періоді діагностовано наростання ЛН до III-IV ст. 

Нами опрацьовано численні літературні дані та консенсуси по ГП, Dutch 

Pancreatitis Study Group (2011) та Italian Association for the Study of the Pancreas 

(2015), на основі яких визначено групу ризику хворих на гострий панкреатит щодо 

виникнення легеневих ускладнень. До цієї групи входять пацієнти, у яких наявний 

підвищений ІАТ (>16 mm Hg) та “діагностично значущі” (понад 400 см3) ГПРС у 

перші 48 годин розвитку захворювання. На основі цих даних нами розроблено 

алгоритм (рис. 2) лікування хворих на ГП за умови їхньої ранньої госпіталізації (у 

перші 48 годин перебігу захворювання). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Italian%20Association%20for%20the%20Study%20of%20the%20Pancreas%20(AISP)%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Italian%20Association%20for%20the%20Study%20of%20the%20Pancreas%20(AISP)%5BCorporate%20Author%5D
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Рис. 2. Алгоритм лікування хворих на гострий панкреатит у перші 48 годин 

перебігу захворювання 

У пацієнтів ІБ та ІІБ підгруп відмічено покращення біомеханіки зовнішнього 

дихання в післяопераційному періоді у 2 рази відносно даних при госпіталізації за 

рахунок зменшення ІАТ в черевній порожнині після мініінвазивних дренувань 

асциту та черезшкірних УЗ-контрольованих пункцій або дренувань ГПСР (із 

застосуванням місцевого знеболення) і, як наслідок, регрес ЛН в ранньому 

післяопераційному періоді. 

Помітна позитивна динаміка газового складу крові в післяопераційному 

періоді у хворих І групи – рівень РаO2 та РаCO2 в артеріальній крові зріс на 7,1 % та 

8,4 % відносно вихідних даних (р<0,001). Тоді як, у хворих ІІ групи вміст РаO2 та 

РаCO2 в артеріальній крові зріс на 12,4 % та 9,3 % відносно даних при госпіталізації 

(р<0,001). Через 48 год після операційного втручання у хворих І групи між ІАТ та 

РаО2 виявлено значний зворотній кореляційний зв’язок (r= –0,59, р<0,05), що вказує 

на позитивний вплив зниження ІАТ на газовий склад крові хворих на ТГП.  

Також у хворих І групи в післяопераційному періоді наявний помірний прямий 

кореляційний зв’язок між пробами Штанге і Генча (r= 0,48, р<0,001) та пробою 

Штанге і SaO2 (r= 0,37, р<0,001); виявлено слабкий прямий кореляційний зв’язок 

між пробою Генча і SaO2 (r= 0,27, р<0,001), що вказує на зниження стійкості 

організму до гіпоксії. Тоді як у хворих ІІ групи через 48 год після операційного 

втручання встановлено дуже сильний прямий кореляційний зв’язок між пробами 

Генча і Штанге (r=0,95, р<0,001). Аналогічні дані отримано між пробами Генча і 
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Штанге та SaO2 (r=0,96, р<0,001 та r=0,92, р<0,001 відповідно), що свідчить про 

зростання стійкості організму до гіпоксії у порівнянні з І групою. 

При аналізі летальності хворих на ТГП в залежності від характеру 

операційного втручання в фазу асептичного запалення (до 14 дня захворювання) 

відмічено 3 летальні випадки (23,1 %) у ІА підгрупі, 1 (20,0 %) – в ІБ підгрупі та 2 

(66,7 %) – в ІВ підгрупі, 3 летальні випадки (21,4 %) – у ІІА підгрупі та 2 (14,3 %) – в 

ІІБ підгрупі. Наведені дані дозволяють зробити висновок про позитивний вплив 

ранньої евакуації ГПРС мініінвазивних шляхом у хворих ІІБ підгрупи на прогноз 

відносно життя. 

Отримані нами в ході дослідження дані підтверджують гіпотезу, що 

черезшкірне дренування “діагностично значущих” ГПРС у поєднанні з 

використанням в багатокомпонентній інфузійній терапії метаболічного препарату 

“Цитофлавін®” призводить до зниження ІАТ і, як наслідок, зменшення кількості 

легеневих ускладнень ГП до 31,0 % (в групі порівняння – 48,3 %) у віддаленому 

періоді (21 доба перебігу захворювання).  

Загальна летальність в І групі становила 19,4 % (n=6) проти 15,2 % (n=5) – у ІІ 

групі. ПОН з перевагою ЛН була причиною смерті у 4 випадках серед пацієнтів І 

групи (n=31) та у 2 випадках серед пацієнтів ІІ групи (n=33). Отже, можна 

стверджувати, що запропонований нами алгоритм лікування хворих на ТГП 

призводить до зменшення кількості легеневих ускладнень та зниження смертності 

від ГРДС до 6,1 % (в І групі – 12,9 %). 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

актуальної наукової задачі покращення якості діагностики, прогнозування та 

результатів лікування хворих на тяжкий гострий панкреатит з легеневими 

ускладненнями на основі теоретичного обґрунтування нового алгоритму із 

застосуванням раннього дренування гострих перипанкреатичних рідинних скупчень 

з метою запобігання розвитку абдомінального компартмент-синдрому і легеневих 

ускладнень гострого панкреатиту та індивідуалізації лікувальної тактики: 

1. За експериментального гострого панкреатиту в легеневій тканині щурів 

виявлені зміни, які характеризуються порушенням трофіки альвеолоцитів внаслідок 

ішемії легень за рахунок порушення мікроциркуляції з розвитком 

гіаліномембранозу, інтраальвеолярної ексудації нейтрофільних лейкоцитів, 

накопичення альвеолярних макрофагів і формуванням мікроателектазів. 

Встановлено середній прямий кореляційний зв’язок між рівнем МСМ254 та МСМ280 

(r=0,59 та r=0,56, р<0,01) з мембранодеструктивними процесами у тканині легень 

через 48 год після моделювання експериментального гострого панкреатиту, що 

вказує на наростання проявів ендогенної інтоксикації. Отримані експериментально 

дані зіставні з ретроспективним аналізом причин летальності хворих на гострий 

панкреатит, за якого у 82,4 % випадків виявлено II-IV стадію гострого 

респіраторного дистрес-синдрому. 

2. Застосування запропонованої медикаментозної корекції експеримен-

тального гострого панкреатиту зменшує прояви ендогенної інтоксикації та сприяє 
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відновленню рівноваги редокс-реакцій і цитокінової мережі: через 24 год рівень 

МСМ280 знизився на 17,7%, малонового альдегіду – на 13,3 %, дієнових конʼюгатів – 

на 14,5 % (p<0,05); через 48 год вміст інтерлейкіну-8 зменшився на 37,5 %, фактору 

некрозу пухлини-α – на 58,6 % (р<0,01), концентрація інтерлейкіну-10 зросла на 63,5 

% (р<0,02) відносно аналогічних показників групи порівняння. 

3. Кореляційні звʼязки сатурації кисню з МСМ280 (r= –0,93, р<0,0001) та 

інтраабдомінального тиску з рН венозної крові (r=0,71, р<0,001) вказують на 

поглиблення гіпоксії за наростання явищ інтоксикації та інтраабдомінального тиску 

у хворих на гострий панкреатит при госпіталізації. Тоді як, в післяопераційному 

періоді встановлено наростання гіповентиляції та дихальної недостатності у хворих 

групи порівняння за рахунок підвищення рівнів рН крові та парціального тиску 

вуглекислого газу в артеріальній крові (r=0,83, р<0,05) на противагу позитивному 

впливу зниження інтраабдомінального тиску на газовий склад крові (парціальний 

тиск кисню в артеріальній крові) в дослідній групі (r=–0,59, р<0,05). 

4. У хворих на тяжкий гострий панкреатит, які госпіталізовані у перші 48 год 

з початку захворювання кількісне визначення вмісту цитокінів, інтерлейкіну-8, 

інтерлейкіну-10 та фактору некрозу пухлин-α, в сироватці крові та вимірювання 

інтраабдомінального тиску дозволяє в короткий термін та з високою достовірністю 

прогнозувати перебіг захворювання та розвиток гострого респіраторного дистрес-

синдрому: чутливість та специфічність інтерлейкіну-8 (>82,5 пг/мл) становила 88,2 

% та 91,5 %, інтерлейкіну-10 (>52,7 пг/мл) – 89,3 % та 90,7 %, фактору некрозу 

пухлин-α (>2163,7 пг/мл) — 92,4 % та 93,7 % (p≤0,0001), інтраабдомінального тиску 

(>16 mm Hg) – 100 % та 58,8 % (p≤0,01). 

5. Операційні втручання під загальним знечуленням з штучною вентиляцією 

легень у хворих на тяжкий гострий панкреатит, ускладнений абдомінальним 

компартмент-синдромом, призвели до зниження функціональної життєвої ємності 

легень на 39,8 % та 36,9 % (р<0,001) у ранньому післяопераційному періоді та 

порушення біомеханіки зовнішнього дихання у 77,8 % та 76,9 % хворих підгрупи ІА 

та ІІА відповідно. Зниження функціональної життєвої ємності легень у хворих на 

тяжкий гострий панкреатит в ранньому післяопераційному періоді відбувалось за 

рахунок резервного обʼєму вдиху і видиху і знаходилось кореляційній залежності 

(r=0,84, р<0,001) з об’ємом інфільтрації перипанкреатичної та/або заочеревинної 

клітковини. 

6. Застосування розробленого комплексу заходів, що містить призначення 

метаболічного препарату широкого спектру дії (“Цитофлавін®”) і широке 

застосування мініінвазивних операційних втручань (черезшкірних дренувань) у 

лікуванні хворих на тяжкий гострий панкреатит, спрямованих на ранню евакуацію 

гострих перипанкреатичних рідинних скупчень, дозволило досягти зниження 

інтраабдомінального тиску, покращення спланхнічної мікроциркуляції, підвищити 

функціональні резерви дихальної системи, зменшити прояви респіраторної 

дисфункції та знизити летальність від гострого респіраторного дистрес-синдрому у 

фазі асептичного запалення з 12,9 % до 6,1 %.  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Для прогнозування перебігу гострого панкреатиту рекомендується 

моніторинг інтраабдомінального тиску у хворих в перші 48 годин розвитку 

захворювання, межовим значенням якого є 16 mm Hg, що свідчить про розвиток 

легеневих ускладнень. 

2. Для зниження інтраабдомінального тиску та зменшення кількості 

легеневих ускладнень рекомендується рання санація та ліквідація “діагностично 

значущих” (понад 400 см3) гострих перипанкреатичних рідинних скупчень у 

поєднанні з використанням в багатокомпонентній інфузійній терапії метаболічного 

препарату широкого спектру дії (“Цитофлавін®”). 
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АНОТАЦІЯ 

Федорків М. Б. Легеневі ускладнення та їх корекція в комплексному 

хірургічному лікуванні хворих на тяжкий гострий панкреатит. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.03 – хірургія. ДВНЗ “Івано-Франківський національний 

медичний університет”, Івано-Франківськ, 2018. 

Вперше комплексно вивчено морфологічні зміни легень в умовах гострого 

експериментального панкреатиту на щурах (n=85). Обстежено 64 пацієнти на 

гострий панкреатит, моніторинг інтраабдомінального тиску в яких дозволив з 

високою достовірністю прогнозувати перебіг хвороби. Черезшкірні дренування 

гострих перипанкреатичних рідинних скупчень (понад 400 см3) у поєднанні з 

інфузійною терапією метаболічного препарату “Цитофлавін®” призводить до 

зниження інтраабдомінального тиску та кількості легеневих ускладнень. У 

дослідженні розроблено алгоритми лікування хворих на гострий панкреатит, які 

звернулися у перші 48 годин перебігу захворювання, та прогнозування розвитку 
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гострого респіраторного дистрес-синдрому на основі кількісного визначення 

інтерлейкіну-8, інтерлейкіну-10 та фактору некрозу пухлин-α. 

Ключові слова: тяжкий гострий панкреатит, легеневі ускладнення, гострий 

респіраторний дистрес-синдром, абдомінальний компартмент-синдром. 

 

SUMMARY 

Fedorkiv M. B. Pulmonary complications and their correction in the 

complex surgical treatment of patients with severe acute pancreatitis. – 

Manuscripts. 

Thesis for the a candidate’s degree in specialty 14.01.03 – Surgery. – HSEE of 

Ukraine “Ivano-Frankivsk  National Medical University”, Ivano-Frankivsk, 2018. 

Morphological changes of the lung in conditions of acute experimental 

pancreatitis in rats (n = 85) were studied for the first time in a complex way. 64 

patients were examined for acute pancreatitis, monitoring of intraabdominal pressure 

which allowed to predict the disease with high reliability. The percutaneous drainage 

of acute peripancreatic fluid collections (over 400 cm3), combined with the use of 

infusion therapy for the metabolic drug "Cytoflavin®", reduces intraabdominal 

pressure and pulmonary complications. The study developed algorithms for the 

treatment of patients with acute pancreatitis in the first 48 hours of the disease and 

prediction of the development of acute respiratory distress syndrome based on the 

quantitative determination of interleukin-8, interleukin-10 and tumor necrosis factor-α. 

Keywords: severe acute pancreatitis, pulmonary complications, acute 

respiratory distress syndrome, abdominal compartment syndrome. 

 

АННОТАЦИЯ  

Федоркив М. Б. Легочные осложнения и их корекция в комплексном 

хирургическом лечении больных тяжёлым острым панкреатитом. – Рукопись. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.03 – хирургия. ГВУЗ “Ивано-Франковский национальный 

медицинский университет”, Ивано-Франковьк, 2018. 

Диссертация посвящена проблемам хирургического лечения больных тяжелым 

острым панкреатитом с легочными осложнениями и совершенствованию 

хирургической тактики и медикаментозного лечения. 

На экспериментальном этапе (n=85) впервые комплексно изучены проявления 

эндогенной интоксикации в условиях острого экспериментального панкреатита, их 

взаимосвязь с морфологическими изменениями легких. В легочной паренхиме крыс 

выявлены изменения, которые приводят к нарушению гемоперфузии легких с 

венозно-артериальным шунтированием крови и нарушению трофики альвеолоцитов 

вследствие ишемии легких. Повышение проницаемости альвеолярно-капиллярной 

мембраны происходит вследствие повреждения медиаторами воспаления эндотелия 

и вызывает интерстициальный отек легких, а увеличение толщины 

аэрогематического барьера значительно ухудшает диффузию газов через него. 

При ретроспективном анализе (n=34) медицинской документации в 82,4 % 

больных тяжелым острым панкреатитом, из них у 90 % диагностирован 
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повышенный уровень интраабдоминального давления, согласно результатам 

гистологических исследований аутопсийного материала выявлены изменения 

характерные для II-IV стадии острого респираторного дистресс-синдрома, которые 

сопоставими с данными полученными экспериментально. 

На основе ретроспективного и экспериментального исследования 

проанализированы причины, которые привели к возникновению осложнений, 

развития острого респираторного дистресс-синдрома и летальных исходов у 

больных тяжелым острым панкреатитом. Выделены следующие предикторы – 

повышенный уровень интраабдоминального давления, развитие эндогенной 

интоксикации и наличие острых перипанкреатической жидкостных скоплений, 

которые определили группу пациентов повышенного риска.  

В проспективное исследование включено 64 больных тяжелым острым 

панкреатитом (стойка органная дисфункция более 48 ч), обратившихся в стационар 

в течение первых 48 часов, которые имели его легочные осложнения. Вследствие 

проведенного исследования удалось выявить важную прогностическую ценность 

цитокинов (в первые 48 ч от начала заболевания) в развитии острого респираторного 

дистресс-синдрома: чувствительность и специфичность определения интерлейкина-

8 (>82,5 пг/мл) составила 88,2 % и 91,5 %, интерлейкина-10 (>52,7 пг/мл) – 89,3 % и 

90,7 %, фактора некроза опухолей-α (>2163,7 пг/мл) – 92,4 % и 93,7 % (p≤0,0001). 

Также в 57,1 % больных тяжелым острым панкреатитом в течение первых суток в 

стационаре диагностирован повышенный уровень интраабдоминального давления 

(18,17±1,03 mm Hg), что соответствовало абдоминальному компартмент-синдрому I-

III ст., который является ключевым звеном в развитии органной дисфункции и 

ухудшает течение острого панкреатита. По нашим данным при прогнозировании 

тяжелого острого панкреатита чувствительность определения интраабдоминального 

давления составила 100 %, специфичность – 58,8 % при интраабдоминальном 

давлении выше 16 mm Hg (p≤0,01). 

Операционные вмешательства под общим обезболиванием с искусственной 

вентиляцией легких у больных тяжелым острым панкреатитом, осложненным 

абдоминальным компартмент-синдромом, привели к снижению функциональной 

жизненной емкости легких в раннем послеоперационном периоде и нарушении 

биомеханики внешнего дыхания. Снижение функциональной жизненной емкости 

легких у больных тяжелым острым в раннем послеоперационном периоде 

происходило за счет резервного объема вдоха и выдоха и находилось в прямой 

корреляционной зависимости (r=0,84, р<0,001) от объема инфильтрации 

перипанкреатической и/или забрюшинной клетчатки . 

Чрезкожные дренирование острых перипанкреатической жидкостных 

скоплений (свыше 400 см3) в сочетании с использованием в многокомпонентной 

инфузионной терапии метаболичного препарата "Цитофлавин®" приводит к 

снижению интраабдоминального давления и уменьшение количества легочных 

осложнений. В исследовании разработаны алгоритмы лечения больных острым 

панкреатитом в первые 48 часов течения заболевания. 

Ключевые слова: тяжёлый острый панкреатит, легечные осложнения, острый 

респираторный дистресс-синдром, абдоминальный компартмент-синдром. 



ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І ПОЗНАЧЕНЬ 

АКС – абдомінальний компартмент-синдром 

ГНН – гостра ниркова недостатність 

ГПН – гостра печінкова недостатність 

ГП – гострий панкреатит 

ГПРС – гостре перипанкреатичне рідинне скупчення 

ГРДС – гострий респіраторний дистрес-синдром 

ДК – дієнові кон’югати 

ЕІ – ендогенна інтоксикація 

ІАТ – інтраабдомінальний тиск 

ІЛ – інтерлейкін 

ЛН – легенева недостатність  

МА – маалоновий альдегід 

МСМ — молекули середньої маси 

ОГК – органи грудної клітки 

ОКЛ – обласна клінічна лікарня 

ОФВ1 – об’єм форсованого видиху за 1 секунду 

ОЧП – органи черевної порожнини 

ПЗ – підшлункова залоза 

ПОЛ – перекисне окислення ліпідів 

ПОН – поліорганна недостатність 

РОвд – резервний об’єм вдиху 

РОвид —  резервний об’єм видиху  

СОД – супероксиддисмутаза 

ТГП – тяжкий гострий панкреатит  

ФЖЄЛ – функціональна життєва ємність легень 

ФНП-α – фактор некрозу пухлин-α  
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