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Іванина В.В. Діагностика і хірургічна тактика хворих на гострий біліарний 

панкреатит -  Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.03 «Хірургія». -  ДВНЗ «Івано- 

Франківський національний медичний університет» МОЗ України, Івано- 

Франківськ, 2017.

Актуальність теми. Тенденція до зростання захворюваності на гострий 

панкреатит, в першу чергу, зумовлена високою частотою жовчнокам’яної 

хвороби і вживання алкоголю в людській популяції. В залежності від цього, у 90 

% випадків гострого панкреатиту хірурги трактують його як біліарний або 

аліментарний (алкогольний). У зв’язку з цим, постають питання підвищення 

ефективності діагностики та лікування поєднаних уражень біліарної системи і 

підшлункової залози. Частка хворих на гострий біліарний панкреатит у 

стаціонарах абдомінальної хірургії складає від 15 до 25 %. Майже у 85 % 

випадків біліарний панкреатит є ускладненням холелітіазу, а у 15 % відмічають 

вторинні ферментативні холецистити. На сьогоднішній день в Україні та за 

кордоном не вироблена єдина тактика консервативного та хірургічного лікування 

хворих на гострий біліарний панкреатит, нечітко визначена хірургічна тактика, 

терміни та етапність операційних втручань, що потребує чіткої аргументації та 

розробки відповідних лікувальних алгоритмів.

Мета. Покращити ефективність хірургічного лікування хворих на гострий 

біліарний панкреатит шляхом напрацювання оптимальних критеріїв діагностики 

та хірургічної тактики з врахуванням особливостей перебігу запального процесу 

в підшлунковій залозі у залежності від локалізації конкрементів у позапечінкових 

жовчних шляхах.

Матеріали та методи. Проведене клінічне обстеження і лікування 126 

хворих на гострий біліарний панкреатит. Серед обстежених пацієнтів чоловіків 

було 32 (25.4 %), жінок - 94 (74.6%). Більша частина пацієнтів була у віці від 41



до 60 років (59.5 %). Серед чоловіків не зустрічались особи, молодші 30 років. 

Хворі у віці понад 61 рік склали 13.4 %. Виходячи з даних клінічного огляду, 

лабораторних і інструментальних обстежень, діагноз легкого панкреатиту 

(гострий інтерстиціальний набряк) був встановлений у 78 хворих (61.9 %), гостре 

накопичення рідини у чіпцевій сумці -  у 33 (26.2 %) та стерильний тяжкий 

панкреатит (панкреонекроз) -  у 15 ( 11.9 %).

Нами було виділено три групи хворих. До першої дослідної групи увійшли 

65 хворих на гострий біліарний панкреатит, у яких спостерігався ізольований 

холецистолітіаз. Другу групу склали 35 пацієнтів з гострим біліарним 

панкреатитом, у яких було верифіковано наявність дрібних конкрементів у 

різних відділах жовчовивідних шляхів, які не спричиняли обтурації загальної 

жовчної протоки. Двадцять шість хворих сформували третю групу. У цих 

пацієнтів були верифіковані обтуруючі конкременти загальної жовчної протоки, 

в тому числі -  вклинені у великий дуоденальний сосок.

Результати та їх обговорення. При аналізі різних форм гострого 

панкреатиту у пацієнтів різних груп нами було встановлено, що набряковий 

панкреатит достовірно (p1<0.01) частіше зустрічався серед пацієнтів з 

ізольованим холецистолітіазом -  66.7 % випадків. Тяжкий панкреатит 

недостовірно частіше розвивався у хворих, в яких відмічалася обтурація спільної 

жовчної протоки конкрементами -  40.0 %. Рідина у сальниковій сумці 

відмічалася приблизно з однаковою частотою у різних групах: в першій -  24.2 %, 

в другій -  39.4 % та в третій -  36.4 %. Як видно з наведеного, гострий біліарний 

панкреатит у пацієнтів з ізольованим холецистолітіазом мав більш легкий 

перебіг, а найтяжчі форми зустрічалися серед хворих другої і третьої груп.

Клінічний перебіг гострого біліарного панкреатиту у хворих першої групи 

був подібним до клінічної картини гострого холециститу або печінкової кольки. 

Пацієнти другої групи на час поступлення в стаціонар характеризували біль в 

черевній порожнині як постійний у 74.3 % спостережень. Найбільш типова 

клінічна картина гострого панкреатиту відмічалась у пацієнтів третьої групи, де 

діагностували конкременти, вклинені у великий дуоденальний сосок.
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Аналізуючи отримані біохімічні дані, нами було встановлено, що 

підвищення трансаміназ є типовим для гострого біліарного панкреатиту, 

незалежно від локалізації конкрементів чи жовчного сладжу у позапечінкових 

жовчних шляхах. У пацієнтів третьої групи підвищення трансаміназ було 

найбільш вираженим. У хворих першої та другої груп відмічали зниження 

кофіцієнту de Ritis, а у пацієнтів третьої групи -  його підвищення. Підвищення у- 

глутатіонтрансферази понад 400.5 у.о. та достовірне зростання рівня загального 

білірубіну впродовж 24 годин перебування хворого в стаціонарі також вказувало 

на вклинений конкремент в усті великого дуоденального соска.

Зростання а-амілази та ліпази сироватки крові завжди спостерігалося при 

розвитку гострого біліарного панкреатиту, зумовленого вклиненим 

конкрементом в його інтрапанкреатичній частині. Однак, це не можна було 

розцінювати в якості лабораторного маркера власне для такої причини 

панкреатиту. Підвищення рівня ферментів без чітких клінічних і 

інструментальних ознак може свідчити тільки про їх гіперпродукцію або якісні 

розлади секреції.

Специфічність АСТІМ Pancreatitis тесту була висока і складала 95.0 %. 

Негативний результат тесту заперечує діагноз гострого біліарного панкреатиту з 

високою ймовірністю. Позитивний результат тесту, на нашу думку, ще до 

проведення складніших біохімічних, ультрасонографічних, радіологічних 

методів обстеження, може бути показом до проведення антисекреторної 

консервативної терапії.

Серед 126 обстежених і пролікованих нами пацієнтів у 74 виникла 

необхідність у додатковій променевій діагностиці позапечінкових жовчних 

шляхів. При проведенні ультрасонографії як першого етапу обстеження у 99 

пацієнтів вдалося чітко візуалізувати зміни в панкреатогепатобіліарній зоні, які 

вказували на гострий панкреатит та зміни з боку жовчовивідної системи. Ці 

пацієнти розподілилися наступним чином: 52 з них увійшли до першої групи, 26 

-  до другої і 21 -  до третьої. У 74 пацієнтів під час проведення 

трансабдомінальної ультрасонографії були непрямі ознаки патології загальної
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жовчної протоки: її розширення, неоднорідність вмісту, збільшення

перихоледохеальних лімфатичних вузлів та ін. Ці хворі розподілилися наступним 

чином: 13 -  першої групи, 9 -  другої групи і 5 -  третьої групи.

Як вказують наші спостереження, у пацієнтів з гострим біліарним 

панкреатитом та ізольованим холецистолітіазом застосування таких 

неінвазивних методів як ультрасонографія та МРТ дозволяє повноцінно оцінити 

стан органів панкреатогепатобіліарної зони. У цих хворих застосування ЕРПХГ 

та ендоскопічної інвазії через великий дуоденальний сосок є необгрунтованим і 

його потрібно уникати. У пацієнтів другої групи трансабдомінальна сонографія 

та МРТ у 94.3 % випадків дозволяють чітко встановити характер патологічних 

змін у підшлунковій залозі і позапечінкових жовчних шляхах. У хворих на 

гострий біліарний панкреатит та вклинений у великому дуоденальному соску 

конкремент неінвазивні інструментальні методи обстеження дозволяють оцінити 

зміни в підшлунковій залозі, розширення позапечінкових жовчних шляхів, однак 

візуалізувати вклинений конкремент можуть не завжди. У цих пацієнтів ЕРПХГ 

та ендоскопічна екстракція вклиненого конкремента є патогенетично 

обгрунтованим діагностично-лікувальним заходом.

Впродовж перших 48 годин лапароскопічна холецистектомія була 

виконана у 49 пацієнтів (75.4%) першої групи. Ендоскопічні операційні 

втручання на великому дуоденальному соску та спільної жовчної протоки в 

продовж першої доби перебування в стаціонарі були проведені у 74.3% пацієнтів 

другої групи та 92.3% - третьої групи. У хворих другої і третьої груп проводили 

ендоскопічну діагностику і санацію позапечінкових жовчних шляхів з наступним 

проведенням ЛХЕ впродовж наступних 24 годин. Серед хворих цих груп, у 21 

холецистектомія була проведена в анамнезі. Тому, у 4 пацієнтів (11.4 %) другої 

групи була виконана тільки ЕРПХГ з ЕПСТ, а у 5 (14.3 %) -  вона доповнювалась 

екстракцією конкремента кошиком Дорміа.

При біліарному панкреатиті транспапілярну ендоскопічну декомпресію 

спільної жовчної протоки потрібно виконувати в першу чергу і якомога швидше 

-  в терміни до 48 годин. ЕРПХГ та ПСТ повинні бути операцією вибору при
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підозрі на холедохолітіаз чи холангіт у хворих на гострий біліарний панкреатит. 

З огляду на важливість ендоскопічної санації холедоха, ми намагалися провести 

це втручання в межах 24-48 годин. Необхідно відмітити, що в жодному випадку 

не виникало значних технічних труднощів при екстракції конкрементів: достатня 

папілотомія та сучасний інструментарій дозволяє евакуювати в дванадцятипалу 

кишку конкременти будь якого розміру. Другим етапом операційного лікування 

проводилась ЛХЕ у 26 пацієнтів другої групи та у 14 -  третьої. Найбільш часто в 

черевній порожнині діагностували наявність геморагічного ексудату: в 38.5 % 

випадків у другій групі та 57.1 % - в третій. Плями стеатонекрозу частіше 

виявляли у хворих з обтурацією спільної жовчної протоки (третя група) -  21.4 %.

При аналізі регресії типових синдромів гострого панкреатиту, нами було 

встановлено, що раннє операційне втручання дозволяє достовірно ліквідувати 

респіраторний (р=0.01; OR=4.0), гемодинамічний (р=0.02; OR=5.69), ентеральний 

(р=0.04; OR=3.50) синдроми, SIRS (р=0.04; OR=3.50) та синдром

гіперферментемії (р=0.07; OR=4.79). Достовірної різниці у регресії клініко- 

лабораторних проявів перитонеального (р=0.6; OR=1.74), метаболічного (р=0.3; 

OR=2.29), гемокоагуляційного (р=0.8; OR=1.24) та синдрому печінкової (р=0.1; 

OR=2.54) і ниркової (р=0.3; OR=2.02) дисфункції, у залежності від термінів 

операції нами виявлено не було.

У хворих, які були прооперовані в ранні терміни була достовірно нижчою 

частота формування гострих перипанкреатичних неінфікованих рідинних 

скупчень (р=0.03; OR=0.15). У них рідше діагностували перипанкреатичні 

абсцеси (р=0.02; OR=0.12) та постнекротичні кісти пі дшлункової залози (р=0.05; 

OR=0.18). Гіперглікемія в терміни спостереження до одного місяця зустрічалася 

з недостовірною різницею (р=0.8; OR=0.53). Поряд з цим функціональні чи 

механічні порушення з боку жовчовиділення або запальні зміни 

гепатопанкреатодуоденальної зони, які ми об’єднували терміном 

«постхолецистектомічний синдром» зустрічалися достовірно рідше серед 

пацієнтів з перенесеним гострим біліарним панкреатитом, в яких оперативне 

втручання було проведено в межах 48 годин (р=0.05; OR=0.27).
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Висновки. Найчастіше діагностується легкий біліарний панкреатит (61.9 

%), причиною якого є холецистолітіаз (51.5 %), дрібні конкременти спільної 

жовчної протоки (27.7 %), обтурувальні конкременти (20.6 %). Найбільш типова 

клінічна картина панкреатиту спостерігається при вклинених конкрементах: 

постійний «оперізувальний» біль (69.2 %), що іррадіював у поперекову ділянку 

(53.8 %). Найбільш інформативними лабораторними та інструментальними 

тестами є панкреатична а-амілази у сироватці крові (чутливість 0,96-1,0, 

специфічність 1,0) та у сечі (чутливість 0,92-0,96, специфічність 1,0), визначення 

трипсиногену-2 (чутливість 0,96-1,0, специфічність 0,95) та проведення магнітно- 

резонансної томографії панкреатогепатобіліарної зони. Діагностично-лікувальна 

тактика при гострому біліарному панкреатиті повинна включати, поряд з 

оцінкою активності ліпази (чутливість 0,75), а-амілази (чутливість 0,66-0,96), 

панкреатичної а-амілази (чутливість 0,96-1,0), застосування АСТІМ Pancreatitis 

тест (чутливість 0,96-1,0), а інструментальне обстеження пацієнтів повинно 

включати магнітно-резонансну томографію панкреатогепатобіліарної зони, з 

наступною активною хірургічною тактикою. Проведення операційних втручань 

до 48 годин у пацієнтів з гострим біліарним панкреатитом дозволяє достовірно 

ліквідувати респіраторний (р=0,01; OR=4,0), гемодинамічний (р=0,02; OR=5,69), 

ентеральний (р=0,04; OR=3,50) синдроми, SIRS (р=0,04; OR=3,50) та синдром 

гіперферментемії (р=0,07; OR=4,79), а також зменшити ризик розвитку 

формування гострих перипанкреатичних неінфікованих рідинних скупчень 

(р=0,03; OR=0,15), перипанкреатичних абсцесів (р=0,02; OR=0,12) та

постнекротичних кіст підшлункової залози (р=0,05; OR=0,18).

Ключові слова. Гострий біліарний панкреатит, діагностика, хірургічне 

лікування.
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Philosophy) in Specialty 14.01.03 “Surgery”. -  SHEI “Ivano-Frankivsk National 

Medical University”, Ministry of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2017.

Topicality of the theme. The tendency to the increase of the morbidity of acute 

pancreatitis is primarily due to the high frequency of cholelithiasis and the use of 

alcohol in the human population. Depending on this, in 90% of cases of acute 

pancreatitis surgeons treat it as biliary or alimentary (alcoholic) one. In this regard, there 

are questions of the increase of the effectiveness of diagnosis and treatment of 

combined lesions of the biliary system and pancreas. The portion of patients with acute 

biliary pancreatitis in the in-patient facilities of abdominal surgery ranges from 15 to 

25%. In almost 85% of cases of biliary pancreatitis there is a complication of 

cholelithiasis, and in 15% secondary enzymatic cholecystitis is noted. Nowadays, in 

Ukraine and abroad, the universal tactics of conservative and surgical treatment of 

patients with acute biliary pancreatitis has not been developed yet; surgical tactics, 

terms and phasing of surgical interventions that require clear argumentation and 

development of appropriate therapeutic algorithms are unclear.

Aim of the work. To improve the efficiency of surgical treatment of patients 

with acute biliary pancreatitis by development of the optimal criteria for diagnosis and 

surgical tactics taking into account the peculiarities of the course of the inflammatory 

process in the pancreas, depending on the localization of the concrements in the extra- 

hepatic biliary tract.

Materials and methods. A clinical examination and treatment of 126 patients 

with acute biliary pancreatitis has been performed. Among the examined patients, there 

were 32 (25.4%) men, and 94 (74.6%) women. Most of the patients were aged between 

41 and 60 (59.5%). Among men there were no persons younger than 30 years old. 

Patients over the age of 61 were 13.4%. Based on the data of clinical examination,



laboratory and instrumental examinations, the diagnosis of mild pancreatitis (acute 

interstitial edema) was determined in 78 patients (61.9%), acute fluid accumulation in 

the peritoneal omental sac -  in 33 (26.2%) and sterile severe pancreatitis (pancreatic 

necrosis) -  in 15 (11.9%).

Three groups of patients were identified by us. The first experimental group 

included 65 patients with acute biliary pancreatitis, which had isolated 

cholecystolithiasis. The second group consisted of 35 patients with acute biliary 

pancreatitis, who were verified the presence of small concretions in different sections of 

the biliary tract, which did not cause the obstruction of the common bile duct. Twenty- 

six patients have formed the third group. These patients were verified the occlusive 

concretions of the common bile duct, including -  wedged-in a large duodenal papilla.

Results and their discussion. During analysis of various forms of acute 

pancreatitis in patients of different groups, it was found that edematous pancreatitis was 

reliably (p1<0.01) more common in patients with isolated cholecystolithiasis -  66.7% of 

cases. Severe pancreatitis was unreliably more often in patients with obturation of the 

common bile duct with concrements -  40.0%. The fluid in the peritoneal omental sac 

was noted with nearly the same frequency in different groups: in the first one -  24.2%, 

in the second one -  39.4% and in the third one -  36.4%. As it can be seen from the 

above-mentioned, acute biliary pancreatitis in patients with isolated cholecystolithiasis 

was milder, and the most severe forms occurred among patients of the second and the 

third groups.

The clinical course of acute biliary pancreatitis in patients of the first group was 

similar to the clinical picture of acute cholecystitis or hepatic colic. Patients of the 

second group at the time of admission to the hospital described pain in the abdominal 

cavity as constant one -  in 74.3% of observations. The most typical clinical picture of 

acute pancreatitis was noted in patients of the third group, where the concrements, 

wedged-in the large duodenal papilla, were diagnosed.

Analyzing the received biochemical data, we have found that the increase of 

transaminase is typical for acute biliary pancreatitis, regardless of the localization of 

concretions or biliary sludge in extra-hepatic bile ducts. In patients of the third group,

12



the increase of transaminase was most pronounced. In patients of the first and the 

second groups, there was a decrease in the de Ritis coefficient; and in patients of the 

third group -  it was increased. Increase of P- glutathione-transferase over 400.5 c.u. and 

a significant increase in the level of general bilirubin during the 24 hours of patient’s 

stay in the hospital also indicated a wedged-in concretion in the orifice of the large 

duodenal papilla.

The growth of а -amylase and blood serum lipase has always been observed in 

the development of acute biliary pancreatitis due to the wedged-in concretion in its 

intra-pancreatic portion. However, this could not be regarded as a laboratory marker for 

this particular cause of pancreatitis. Increase of the level of enzymes without clear 

clinical and instrumental signs can only indicate their hyper-production or quality 

secretion disorders.

The specificity of the ACTIM Pancreatitis test was high and was 95.0%. The 

negative result of the test denies the diagnosis of acute biliary pancreatitis with high 

probability. The positive result of the test, in our opinion, even before the 

implementation of more complex biochemical, ultrasonographic, radiological 

examination methods, may be an indication to anti-secretory conservative therapy.

Among 126 people examined and treated by us, 74 patients had a need for 

additional radiological diagnosis of extra-hepatic bile ducts. During ultrasonography as 

a first stage of the study, it was possible to clearly visualize changes in the pancreatic 

hepatobiliary zone in 99 patients, which indicated acute pancreatitis and changes in the 

biliary system. These patients were divided as follows: 52 of them entered the first 

group, 26 -the second one and 21 -  the third one. In 74 patients during trans-abdominal 

ultrasonography there were indirect signs of the pathology of the common bile duct: its 

expansion, heterogeneity of the content, increase of pericholedochal lymph nodes, etc. 

These patients were divided as follows: 13 -  the first group, 9 -  the second group and 5 

-  the third group.

As our observations indicate, the use of such non-invasive methods as 

ultrasonography and MRI in patients with acute biliary pancreatitis and isolated 

cholecystolithiasis makes it possible to fully assess the state of the pancreatic

13
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hepatobiliary organs. In these patients, the use of endoscopic retrograde pancreatic 

cholangiography (ERPC) and endoscopic invasion through the large duodenal papilla is 

unwarranted and should be avoided. In patients of the second group, transabdominal 

sonography and MRI in 94.3% of cases make it possible to clearly identify the nature of 

pathological changes in the pancreas and extra-hepatic bile ducts. In patients with acute 

biliary pancreatitis and wedged-in a large duodenal papilla concretion, non-invasive 

instrumental examination methods make it possible to assess changes in the pancreas, 

expand the extra-hepatic bile ducts, but they cannot always visualize the wedged-in 

concretion. In these patients, ERPC and endoscopic extraction of the wedged-in 

concretion is a pathogenetically grounded diagnostic and therapeutic measure.

During the first 48 hours, laparoscopic cholecystectomy was performed in 49 

patients (75.4%) of the first group. Endoscopic surgery on the large duodenal papilla 

and the common bile duct during the first day of hospitalization was performed in 

74.3% of patients of the second group and in 92.3% of the third group. Patients of the 

second and the third groups were performed endoscopic diagnosis and sanitation of 

extra-hepatic bile ducts followed by laparoscopic cholecystectomy (LCE) during the 

next 24 hours. Among patients of these groups, 21 were performed cholecystectomy in 

anamnesis. Therefore, 4 patients (11.4%) of the second group were performed only 

ERPC with endoscopic papillosphincterotomy (PST), and in 5 (14.3%) patients -  it was 

supplemented by the concretion extraction by Dormia’s extractor.

In biliary pancreatitis, trans-papillary endoscopic decompression of the common 

bile duct should be performed first of all and foremost as soon as possible -  up to 48 

hours. ERPC and PST should be the operation of choice in case of suspicion of 

choledocholithiasis or cholangitis in patients with acute biliary pancreatitis. Taking into 

account the importance of endoscopic sanation of the choledochus, we attempted to 

intervene within 24-48 hours. It should be noted that in any case, there were no 

significant technical difficulties in the extraction of concretions: sufficient papillotomy 

and modern tools allow the evacuation of concretions of any size into the duodenum. 

The second stage of surgical treatment was LCE in 26 patients in the second group and 

in 14 -  of the third one. The most frequent in the abdominal cavity the presence of
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hemorrhagic exudate was diagnosed: in 38.5% of cases in the second group and 57.1% 

-  in the third one. Stains of steatonecrosis were more commonly found in patients with 

obturation of the common bile duct (the third group) -  21.4%.

During the analysis of the regression of the typical syndromes of acute 

pancreatitis, we found that early surgical intervention can reliably eliminate respiratory 

(p=0.01; OR=4.0), hemodynamic (p=0.02; OR=5.69), enteral (p=0.04; OR=3.50) 

syndromes, SIRS (p=0.04; OR=3.50) and hyperenzymemia syndrome (p=0.07; 

OR=4.79). The true difference in the regression of clinical and laboratory 

manifestations of peritoneal (p=0.6; OR=1.74), metabolic (p=0.3; OR=2.29), 

hemocoagulation (p=0.8; OR=1.24) and hepatic syndrome (p=0.1; OR=2.54) and renal 

(p=0.3; OR=2.02) dysfunction, depending on the terms of the operation, was not found.

In patients who were operated on early, the frequency of acute peripancreatic 

uninfected fluid accumulations was significantly lower (p=0.03; OR=0.15). They were 

rarely diagnosed peripancreatic abscesses (p=0.02; OR=0.12) and post-necrotic cysts of 

the pancreas (p=0.05; OR=0.18). Hyperglycemia in the observation period to one 

month was found with an unreliable difference (p=0.8; OR=0.53). Along with this, 

functional or mechanical disorders of biliary excretion or inflammatory changes of the 

hepatopancreatoduodenal zone, which were combined with the term of 

“postcholecystectomic syndrome”, were significantly less common among patients 

with acute biliary pancreatitis, whose surgical intervention was performed within 48 

hours (p=0.05; OR=0.27).

Conclusions.

The most commonly diagnosed is mild biliary pancreatitis (61.9%), which is due 

to cholecystolithiasis (51.5%), small concrements of the common bile duct (27.7%), 

and torsional concrements (20.6%). The most typical clinical picture of pancreatitis is 

observed in conjugated stones: permanent "scarring" pain (69.2%), irradiated in the 

lumbar region (53.8%). The most informative laboratory and instrumental tests are 

pancreatic a-amylase in serum (sensitivity 0.96-1.0, specificity 1.0) and urine 

(sensitivity 0.92-0.96, specificity 1.0), determination of trypsinogen-2 (sensitivity 0.96

1.0, specificity 0.95) and magnetic resonance tomography of the pancreatic and
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hepatobiliary zone. Diagnostic and therapeutic tactics for acute biliary pancreatitis 

should include, along with the evaluation of lipase activity (sensitivity 0.75), а -amylase 

(sensitivity 0.66-0.96), pancreatic а-amylase (sensitivity 0.96-1.0 ), the use of the 

ACTIM Pancreatitis test (sensitivity 0.96-1.0), and the instrumental examination of 

patients should include magnetic resonance imaging of the pancreatic and hepatobiliary 

zone, followed by active surgical tactics. Conducting surgical interventions up to 48 

hours in patients with acute biliary pancreatitis can reliably eliminate respiratory 

(p=0.01; OR=4.0), hemodynamic (p=0.02; OR=5.69), enteral (p=0 , OR=3.50), SIRS 

(p=0.04; OR=3.50) and hyperenzymemia syndrome (p=0.07; OR=4.79), as well as 

reduce the risk of developing acute peripancreatic (p=0,03; OR=0,15), peripancreatic 

abscesses (p=0,02; OR=0,12) and post-necrotic cysts of the pancreas (p=0,05; 

OR=0,18) .

Keywords. Acute biliary pancreatitis, diagnostics, surgical treatment.
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ВСТУП

Актуальність роботи. Гострий панкреатит залишається актуальною 

проблемою невідкладної хірургії та інтенсивної терапії, залишаючись одним 

з найбільш тяжких та небезпечних захворювань органів черевної порожнини. 

На його частку припадає від 5 до 10 % ургентної патології органів черевної 

порожнини [1]. У структурі основних ургентних нозологічних хірургічних 

форм, хворі на гострий панкреатит традиційно займають третє місце після 

гострого холециститу і гострого апендициту. За темпами росту 

захворюваності гострий панкреатит випереджає всі інші невідкладні 

захворювання органів черевної порожнини. У кожного четвертого хворого 

розвивається тяжкий панкреатит, при якому, навіть у спеціалізованих 

клініках світу, показники загальної летальності залишаються стабільно 

високими і становлять майже 15 %, а у фазі ферментативного шоку -  85-90 

% [1, 2]. Важливими факторами, що визначають частоту летальності є пізня 

або помилкова діагностика, недооцінка важкості стану хворих і відповідно -  

неадекватний вибір необхідних консервативних і хірургічних заходів [3, 4].

Тенденція до зростання захворюваності на гострий панкреатит, в 

першу чергу, зумовлена високою частотою жовчнокам’яної хвороби і 

вживання алкоголю в людській популяції. В залежності від цього, у 90 % 

випадків гострого панкреатиту хірурги трактують його як біліарний або 

аліментарний (алкогольний). У зв’язку з цим, постають питання підвищення 

ефективності діагностики та лікування поєднаних уражень біліарної системи 

і підшлункової залози. Частка хворих на гострий біліарний панкреатит у 

стаціонарах абдомінальної хірургії складає від 15 до 25 %. Майже у 85 % 

випадків біліарний панкреатит є ускладненням холелітіазу, а у 15% 

відмічають вторинні ферментативні холецистити [5, 6, 7].

На сьогоднішній день в Україні та закордоном не вироблена єдина 

тактика консервативного та хірургічного лікування хворих на гострий 

біліарний панкреатит, нечітко визначена хірургічна тактика, терміни та
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етапність операційних втручань, що потребує чіткої аргументації та розробки 

відповідних лікувальних алгоритмів.

Вирішенню цих питань присвячена дана наукова робота.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є ферментом комплексної роботи кафедри хірургії №1 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» на тему 

«Діагностика, хірургічна тактика та попередження післяопераційних 

ускладнень у хворих на хірургічні захворювання черевної порожнини” 

(номер державної реєстрації 0112U004322), співвиконавцем якої є здобувач. 

Тема дисертації затверджена на засіданні Республіканської проблемної 

комісії «Хірургія» (22.06.2010, протокол № 7).

Мета дослідження. Покращити ефективність хірургічного лікування 

хворих на гострий біліарний панкреатит шляхом напрацювання оптимальних 

критеріїв діагностики та хірургічної тактики з врахуванням особливостей 

перебігу запального процесу в підшлунковій залозі у залежності від 

локалізації конкрементів у позапечінкових жовчних шляхах.

Завдання дослідження.

1. Провести аналіз частоти, причин та особливостей клінічного 

перебігу гострого біліарного панкреатиту за даними клініки.

2. Охарактеризувати клінічний перебіг гострого біліарного панкреатиту 

в залежності від локалізації конкрементів в різних відділах жовчовивідної 

системи.

3. Оцінити діагностичну цінність лабораторних (а-амілази, ліпази, 

трипсиногену-2) та інструментальних (ендоскопічної ретроградної 

холангіографії та магнітно-резонансної томографії) у клінічному перебігу 

гострого біліарного панкреатиту та напрацювати покази до їхнього етапного 

використання у клінічній практиці.

4. Розробити діагностично-лікувальний алгоритм при гострому 

біліарному панкреатиті в залежності від локалізації конкрементів в різних 

відділах жовчовивідної системи.
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5. Оцінити ендоскопічні та лапароскопічні ознаки гострого біліарного 

панкреатиту, у взаємозв’язку із локалізацією конкрементів в різних відділах 

жовчовивідної системи та ураженням різних анатомічних відділів 

підшлункової залози.

6. Провести порівняльний аналіз перебігу післяопераційного періоду та 

розвитку специфічних ускладнень гострого біліарного панкреатиту, в 

залежності від термінів проведення операційних втручань.

Об’єкт дослідження. Гострий біліарний панкреатит.

Предмет дослідження. Перебіг гострого біліарного панкреатиту, 

лабораторна та інструментальна діагностика, хірургічна тактика, 

малоінвазивні методи хірургічних втручань.

Методи дослідження. Загальноклінічне обстеження пацієнтів, 

дослідження лабораторних показників оцінки системи гемостазу, визначення 

концентрації панкреатичної а-амілази (трипсиногенактивувального пептиду), 

визначення концентрації ліпази і а-амілази в різних біологічних субстратах, 

проведення Actim Pancreatitis тесту, ультрасонографія, магнітно-резонансна 

томографія панкреатогепатобіліарної зони, статистична оцінка отриманих 

результатів.

Наукова новизна отриманих результатів. Доповнено наукові дані 

про клінічний перебіг гострого біліарного панкреатиту, цінність специфічних 

біохімічних (ліпази, а-амілази, специфічної а-амілази, Actim Pancreatitis тест) 

та інструментальних (ендоскопії, ультрасонографії, магнітнорезонансної 

томографії), що дозволило теоретично обґрунтувати етапність їхнього 

застосування у пацієнтів.

Уточнено наукові дані ендоскопічних та лапароскопічних критеріїв 

встановлення діагнозу гострого біліарного панкреатиту, у взаємозв’язку з 

топічною локалізацію конкрементів у жовновивідних шляхах та ураженням 

різних сегментів підшлункової залози.

Практичне значення отриманих результатів. Вперше оцінено 

клінічний перебіг гострого біліарного панкреатиту у взаємозв’язку із змінами

22



жовчно видільної системи та локалізації конкрементів в різних її відділів. На 

основі отриманих результатів напрацьовано діагностично лікувальний 

алгоритм у пацієнтів з гострим біліарним панкреатитом, який дозволив 

оптимізувати застосування біохімічних та інструментальних діагностичних 

тестів, узагальнити вибір терміну та методу операційного лікування у 

залежності від специфічних органічних змін жовчовивідної системи. 

Результати дисертаційного дослідження впровадженні в практичну роботу 

хірургічних відділень Івано-Франківської міської клінічної лікарні № 1, 

Центральної міської клінічної лікарні м. Івано-Франківська, Богородчанської 

центральної районної лікарні, Лисецької центральної районної лікарні. 

Основні практичні та теоретичні результати дослідження застосовуються при 

вивчені модуля «Абдомінальна хірургія» студентами четвертого курсу 

медичного факультету та факультету підготовки іноземних громадян на 

кафедрі хірургії № 1 ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет».

Впровадження результатів дослідження. Результати дисертаційного 

дослідження впровадженні в практичну роботу хірургічних відділень Івано- 

Франківської міської клінічної лікарні № 1 (затв.04.10.17), Центральної 

міської клінічної лікарні м. Івано-Франківська (затв.10.10.17), 

Богородчанської центральної районної лікарні (затв.09.10.17), Лисецької 

центральної районної лікарні (затв.6.10.17). Основні практичні та теоретичні 

результати дослідження застосовуються при вивчені модуля «Абдомінальна 

хірургія» студентами четвертого курсу медичного факультету та факультету 

підготовки іноземних громадян на кафедрі хірургії № 1 ДВНЗ «Івано- 

Франківський національний медичний університет».

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є особистою 

науковою працею здобувача. Автором самостійно проведено інформаційний 

пошук і аналіз наукової літератури, сформульовані мета і завдання роботи, 

здійснено підбір хворих, формування їх у групи, освоєно необхідні методи 

клінічного, лабораторного та інструментального дослідження. Здобувачем
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особисто інтерпретовано дані комплексного обстеження хворих в основній 

групі і в групі порівняння. Статистична обробка даних, їх науковий аналіз, 

оформлення роботи виконані здобувачем самостійно. Автором 

сформульовані основні положення та висновки роботи, зроблені практичні 

рекомендації, забезпечено впровадження та висновки роботи, розробленні 

практичні рекомендації, забезпечено впровадження результатів дослідження 

в практику. Результати досліджень викладені автором у співавторстві у 

вигляді статей, опублікованих у спеціалізованих журналах, а також заслухані 

на засіданнях хірургічного товариства та конференціях. У наукових працях, 

що опубліковані в співавторстві, участь здобувача є визначальною і полягала 

у пошуку теоретичної бази, виконані клініко-лабораторних досліджень, 

обробці та аналізі отриманих даних. Висновки сформульовані разом з 

науковим керівником.

Апробація матеріалів дисертації. Дисертаційна робота апробована на 

спільному засідань кафедр ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» (19.10.2017 р., протокол № ). Основні наукові 

положення та результати дисертаційної роботи оприлюднені на конгресах 

світової федерації українських лікарських товариств (Львів, Донецьк-Київ- 

Чікаго, Берлін-Київ, Одеса 2010-2016 рр.); на Всеукраїнській науково- 

практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні технології в хірургії 

(діагностика, лікування,профілактика, реабілітація)» (Запоріжжя, 2011); на 

науково-практичній конференції «Актуальні аспекти абдомінальної хірургії» 

(Київ, 2012); на засіданнях асоціації хірургів Івано-Франківської обл. (2012

2014 рр.); на XI Інтернаціональному конгресі медичних наук (Софія, 

Болгарія, 2012); на ХУІІ національній конференції по хірургії (Варна, 

Болгарія, 2012); на науково-практичній конференції, присвяченої 75-річчю з 

дня народження Заслуженого лікаря України, професора Ф.Г.Кулачека 

(Чернівці, 2013); на ХХІІІ з ’їзді хірургів України (Київ, 2015); на 24th European 

Association of Endoscopic Surgery International Congress (Нідерланди, Амстердам, 

2016); на науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні



досягнення ендоскопічної хірургії» (Вінниця, 2016); на науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «І-й Буковинський хірургічний форум» 

(Чернівці, 2017).

Публікація результатів дослідження. За матеріалами дисертації 

опубліковано 19 наукових праць, у тому числі: 5 статей у фахових виданнях 

України (1 з яких входить в наукометричну базу даних SCOPUS), 14 тез у 

матеріалах конгресів і науково-практичних конференцій.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційну роботу викладено на 

154 сторінках машинописного тексту. Вона складається із вступу, п’яти 

розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення їх результатів, висновків, 

списку використаних джерел. Дисертація ілюстрована 28 таблицями, 22 

рисунками. Список використаних джерел включає 136 посилань -  41 

кирилицею, 95 - латиною.

25



26

РОЗДІЛ 1

ОСОБЛИВОСТІ ЕТІОЛОГІЇ. ПАТОГЕНЕЗУ.КЛІНІЧНОГО 

ПЕРЕБІГУ ТА ХІРУРГІЧНОЇ ТАКТИКИ ПРИ ГОСТРОМУ БІЛІАРНОМУ

ПАНКРЕАТИТІ (огляд літератури)

1.1. Соціально-економічне значення, патогенез та патоморфологічні зміни 

при гострому біліарному панкреатиті

Гострий панкреатит відноситься до найбільш частих хірургічних 

захворювань. На його частку припадає від 5 до 10 % ургентної патології 

органів черевної порожнини. Як вказують більшість дослідників, у 

структурі основних ургентних нозологічних форм хірургічних стаціонарів, 

хворі на гострий панкреатит традиційно займають третє місце після 

гострого холециститу і гострого апендициту. За темпами росту 

захворюваності гострий панкреатит випереджає всі інші невідкладні 

захворювання органів черевної порожнини. У кожного четвертого хворого 

розвивається тяжкий панкреатит, при якому, навіть у спеціалізованих 

клініках світу, показники загальної летальності залишаються стабільно 

високими і становлять майже 15 %, а у фазі ферментативного шоку -  аж 85

90 % [8, 9]. Важливими факторами, що визначають частоту летальності є 

пізня або помилкова діагностика, недооцінка важкості стану хворих і 

відповідно - неадекватний вибір необхідних консервативних і хірургічних 

заходів [10, 11].

Тенденція до зростання захворюваності на гострий панкреатит, в 

першу чергу, зумовлена високою частотою жовчнокам’яної хвороби і 

вживання алкоголю в людській популяції [12, 13]. В залежності від цього, у



27

90 % випадків гострого панкреатиту хірурги трактують його як біліарний 

або аліментарний (алкогольний). Останній має більш агресивний перебіг, у 

його структурі хворі з панкреонекрозом складають до 25 %. Саме ця, 

відносно невелика частка пацієнтів забезпечує високу загальну і 

післяопераційну летальність [14, 9]. Якщо фатальний результат при 

інтерстиціальному набряку підшлункової залози є нетиповим, то при 

некротичному панкреатиті він досить закономірний [15, 10, 16, 17, 18].

Згідно думки ряду авторів, гострим біліарним панкреатитом слід 

вважати поєднання гострого панкреатиту з хронічними або гострими 

захворюваннями жовчновивідних шляхів. Останнє є широким поняттям,яке 

об’єднує всі патологічні стани жовчновивідних шляхів, у тому числі -  і без 

запалення жовчного міхура (холедохолітіаз, стенози дистального відділу 

холедоха, стеноз чи вклинений конкремент великого дуоденального соска, 

функціональні дискінетичні розлади позапечінкових жовчних протоків і 

дванадцятипалої кишки) [19, 20]. З практичної точки зору, в поняття 

гострого біліарного панкреатиту включають стани, при яких є явища 

гострого панкреатиту, поєднані з гострим чи хронічним калькульозним 

холециститом, пояснюючи це тим, що навіть наявність безсимптомного 

хронічного запалення в одному з органів панкреатогепатодуоденальної зони 

має важливе патогенетичне значення [21, 22, 23].

Діагностика і лікування поєднаних уражень біліарної системи і 

підшлункової залози -  одна з найбільш проблемних питань абдомінальної 

хірургії [19]. Питома вага хворих на гострий біліарний панкреатит у 

стаціонарах абдомінальної хірургії складає від 15 до 25 %. Майже у 85 % 

випадків біліарний панкреатит є ускладненням холелітіазу. Летальність, в 

залежності від тяжкості панкреатиту складає від 3,2 до 55,5 %, а 

післяопераційна летальність при тяжкому інфікованому панкреонекрозі 

складає 31,5 % [24, 25, 26]. Існують відмінності між різними країнами в 

переважанні біліарного чи аліментарного панкреатиту. В Германії
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алкогольний і біліарний патогенез панкреатиту спостерігається приблизно з 

однаковою частотою, в Росії та Угорщині чітко домінує алкоголь, у Франції 

частота біліарного та алкогольного панкреатиту складає 38 і 24 % 

відповідно, в Греції та Італії відмічають значне переважання біліарного 

панкреатиту над алкогольним [27, 15, 28].

Серед причин розвитку гострого панкреатиту виділяють три тісно 

взаємопов'язаних групи чинників: механічні (порушення евакуації

панкреатичного секрету по протоковій системі підшлункової залози); 

нейрогуморальні (порушення інервації і метаболічних функцій органів 

панкреатогепатобіліарної зони інфекцїйної і неінфекційної етіології) та 

токсичні (присутність екзо- і ендогенних метаболітів різної природи) [29, 22, 

30]. Анатомічна і функціональна спільність панкреатогепатобіліарної 

системи спричиняє розвиток гострого панкреатиту при жовчних макро- і 

мікролітах, стриктурі, спазмі або запаленні великого дуоденального соска, 

при стисненні жовчних протоків пухлиною, дискінезії жовчних шляхів 

різної природи. У цих умовах формується біліарний панкреатит, провідними 

факторами патогенезу якого є: порушення відтоку панкреатичного секрету 

по протоковій системі підшлункової залози та інтрамуральній частині 

холедоха з розвитком біліарно-панкреатичного чи дуоденально- 

панкреатичного рефлюксу та внутрішньопротокової гіпертензії [31, 20, 32]. 

Для розвитку гострого панкреатиту не потрібно повної обтурації 

конкрементами чи біліарним сладжем загальної жовчної протоки. Для 

запуску каскаду запальної альтерації у паренхімі підшлункової залози 

достатнньо міграції мікролітів через інтрапанкреатичний та інтрамуральний 

відділи холедоха. Це спричинить дисфункцію і травматичний набряк 

великого дуоденального соска з порушенням жовчіевідтоку і розвитком 

інтрапанкреатичної гіпертензії [33, 24, 34, 35].

Важливим чинником є подразнення свінктера Одді мікролітами, що 

спричиняє його дискінезію. Це призводить до розвитку біліарно-
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панкреатичного, панкреато-біліарного, дуодено-біліарного і доудено- 

панкреатичного рефлюксів. Гіпертонус сфінктера викликає біліарно- 

панкреатичну гіпертензію а не спроможність- внутрішню органну активацію 

протелітичних ферментів [19, 36, 37].

Основне значення в патогенезі біліарного панкреатиту надається 

«теорії спільного протоку», в основі якої лежать особливості анатомічних 

взаємовідношень між звгальною жовчною протокою і протокою 

підшлункової залози. При появі біліарної гіпертензії розвивається біліарно 

панкреатичний рефлюкс. При цьому активуються фосфоліпази, утворюючи 

із лецитину жовчі високотоксичний лізолецитин. Одночасно, в протоку 

підшлункової залози потрапляє і патогенна флора з інфікованої жовчі [38, 

20, 39, 40].

Потрібно вказати на панкреатит, причиною якого стали хірургічні 

маніпуляції чи операції на позапечінкових жовчних протоках та протоці 

підшлункової залози. До них відносять ендоскопічну ретроградну 

панкреатохолангіографію, папілотомії, ендобіліарне стентування, 

протезування та дилятація стриктур жовчних протоків. Частота цих 

оперативних втручань щороку зростає, виконуються вони з приводу 

різноманітної патології, в основі якої лежить порушення евакуації жовчі. 

Тому, доцільно ятрогенний панкреатит, що розвинувся після цих 

маніпуляцій також розцінювати як біліарний. Основний патогенетичний 

механізм такого запалення підшлункової залози зумовлений 

опосередкованим формуванням інтрапанкркатичної гіпертензії [41, 11, 42].

У патогенезі гострого панкреатиту, як правило, виділяють декілька 

етапів панкреатичної агресії. Спочатку в кровоносне русло транслокується 

велика кількість активних ферментів підшлункової залози. Це призводить до 

активації калікреїн-кінінової системи з появою в тканинах значної кількості 

вільних кінінів. Одночасно відбувається стимуляція синтезу 

простагландинів та активація перекисного окислення ліпідів і зниження
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антиоксидантного захисту, що підсилює секреторну функцію підшлункової 

залози. Все це призводить до появи ендотоксинів панкреатичного 

походження, які зумовлюють розвиток і поглиблення поліорганної

дисфункція [15, 43, 44].

В основі патоморфологічних змін при гострому біліарному 

панкреатиті є послідовна і синхронна зміна процесів запалення, некробіозу, 

некрозу і інфікування. Найбільш часто гістологи спостерігають комбіновані 

ураження окремих частин підшлункової залози [36].

При прогресуючому тяжкому стерильному гострому панкреатиті 

запальні та некротичні зміни виявляють не тільки в підшлунковій залозі, а й 

у різних відділах заочеревинної клітковини, очеревині, великому і малому 

чепці, чіпцевій сумці, жовчному міхурі і холедоху. Залежно від 

домінуючого спектру ферментів ацинарної секреції розвивається або

протеоліз паренхіми підшлункової залози (геморагічний некроз), або 

ліполіз (жировий некроз залози). В ряді випадків можна спостерігати 

одночасно обидва типи некротичного процесу (мішаний панкреонекроз) [45, 

46].

Надалі дрібні вогнища некрозу і секвестрації в абактеріальному 

середовищі під впливом макрофагів лізуються і організовуються.

Натомість, великі зони некрозу і секвестрації частіше інфікуються, що 

призводить до формування різних патоморфологічних форм

панкреатогенної інфекції. Серед них виділяють інфікований 

панкреонекроз, інфікований панкреонекроз, в поєднанні з панкреатогенним 

абсцесом та власне панкреатогенний абсцес.

При неефективності комплексного хірургічного лікування, як правило, 

на другий-третій тижні захворювання, на фоні зон інфікованого некрозу і 

секвестрації, локалізованих в одній або кількох частинах підшлункової 

залози, в парапанкреатичній клітковині і чепцевій сумці формуються 

вогнища інфекції, які містять детрит і гній. Така патоморфологічна картина
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відповідає, фазі інфекційних ускладнень гострого панкреатиту. Власне, при 

розвитку заочеревинних панкреатогенних абсцесів або флегмони 

заочеревинного простору знову зростає імовірність летального наслідку при 

гострому панкреатиті [45, 43].

Інфіковані форми гострого панкреатиту зустрічаються практично у 

половини хворих на другому тижні захворювання та у кожного третього 

пацієнта з тяжким панкреатитом в період між третім і четвертим тижнями. 

Переважна більшість збудників панкреатогенної інфекції є 

грамнегативними. Зустрічається кишкова паличка (26 %), синьогнійна 

паличка (16 %), стафілококи (15 %), клебсієла (10 %), стрептококи, 

ентеробактер і анаероби. Грибкова інфекція розвивається зазвичай з другого 

тижня захворювання на фоні лікування цефалоспоринами 3-4 покоління, 

карбапенемами, аміноглікозидами та ванкоміцином [14, 47].

1.2. Сучасна класифікація, клінічний перебіг та діагностика гострого 

біліарного панкреатиту

В Україні користуються класифікацією гострого панкреатиту, 

запропонованої в 1992 році на Міжнародному симпозіумі в м.Атланта 

(США). На даний час існуюь її доповнення, подані Міжнародною робочою 

групою в 2007 та 2012 рр. [48].

За етіологією розрізняють алкогольний, біліарний, аліментарний, 

постравматичний та ідіопатичний гострий панкреатит. За ступенем тяжкості 

виділяють легкий панкреатит, панкреатит середнього ступеня тяжкості, 

тяжкий та вкрай тяжкий гострий панкреатит [20, 49].

До системних ускладнень, що можуть розвиватись внаслідок гострого 

панкреатиту відносять синдром системної запальної відповіді та 

поліорганну дисфункцію (респіраторну, кардіоваскулярну, гепаторенальну).
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У фазі асептичного запалення (до двох тижнів від початку захворювання) 

найбільш типовими ускладненнями гострого панкреатиту є ферментативний 

перитоніт, випітний плеврит, гостре парапанкреатичне скупчення рідини, 

обтураційна жовтяниця, панкреатична псевдокіста [14]. У фазі гнійних 

ускладнень (понад два тижні від початку захворювання) зустрічаються 

інфіковані панкреатичні і парапанкреатичні рідинні скупчення, гнійний 

перитоніт, абсцеси черевної порожнини, емпієма плеври, кровотечі в просвіт 

шлунково-кишкового тракту, внутрішні і зовнішні нориці шлунка і 

кишечника, арозивні кровотечі в черевну порожнину і заочеревинний 

простір [18, 50, 49, 51].

До тяжких системних ускладнень гострого панкреатиту, які в 

більшості випадків є причиною летального наслідку відносять: 

панкреатогенний шок (при стерильному панкреонекрозі і ферментативному 

перитоніті); септичний (інфекційно-токсичний) шок (при інфікованому 

панкреонекрозі і його внутрішньочеревних та заочеревинних скупченнях 

інфікованої рідини); поліорганна дисфункція (як при стерильному, так і 

інфікованому панкреонекрозі) [52, 18, 53].

Основними клінічними ознаками гострого біліарного панкреатиту є 

біль в черевній порожнині, багаторазове блювання і метеоризм (тріада 

Мондора). Біль як правило розвивається гостро, після вживання гострої, 

смаженої чи жирної іжі з локалізацією у верніх відділах живота. Для 

больового синдрому при гострому біліарному панкреатиті є характерним 

ірадіація в поперикову ділянку, праве пличе, лопатку. В ряді випадків, біль є 

настільки інтенсивним, що викликає явища колапсу і шоку: профузний 

холодний піт, зниження артеріального тиску, тахікардія. Блювотні маси у 

пацієнтів з гострим панкреатитом містять слиз, часто з домішками жовчі. 

Блювота є багаторазовою, не приносить полегшення, провокується 

вживанням води. Важливою і ранньою ознакою гострого панкреатиту є 

ціаноз обличчя кінцівок і шкіри передньої черевної стінки [54, 55].
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При огляді відмічають вздуття живота, при пальпації він болючий, 

більше у верніх відділах . При перкусії характерним є тимпаніт за рахунок 

вздуття петель тонкого та товстого кишечника. Притуплення перкуторного 

звуку у відлогих місцях є свідченням появи в черевній порожнині випоту і 

розвитку ферментативного перитоніту. При аускультації відмічається 

відсутність перистальтичних рухів.

Інструментальна діагностика відіграє важливу роль в усттановлені 

діагнозу і вибору хірургічної тактики в пацієнтів з гострим біліарним 

панкреатитом. З цією метою застосовують комплекс інструментальних 

методик, який включає в себе ультрасонографію (УЗД), лапароскопію, 

компютерну томографію (КТ), магнітно резонансну томографію (МРТ), 

черезшкірні пункції порожнистих рідинних утворів, ендоскопічні 

діагностичні маніпуляції на позапечінкових жовчних шляхах [56, 57, 20, 58, 

59].

УЗД на даний час залишається найбільш доступним і неінвазивним 

методом візуальної діагностики жовчнокамяної хвороби і гострого 

біліарного панкреатиту. Цей метод можна використовувати як на етапі 

первинної діагностики захворювання, так і в якості інструментального 

моніторингу перебігу гострого панкреатиту і розвитку його ускладнень. У 

багатьох роботах вказується, що при гострому біліарному панкреатиті 

діагностична цінність УЗД є досить високою, досягаючи 86 %. Поряд з тим , 

ультрасонографія не завжди дозволяє оцінити поширення некротичного 

процесу в паренхімі залози та заочеревинному просторі. Діагностична 

цінність цього методу різко знижується при наявності гострої паралітичної 

кишкової непрохідності. Ультрасонографія дозволяє точно верифікувати 

формування обємних рідинних скупчень заочеревинного простору, абсцесів 

і панкреатогенних кіст, встановити наявність рідини в черевній порожнині 

[60, 57, 61, 62].

У ряді клінік для покращення ультрасонографічної діагностики
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гострого панкреатиту застосовують ендоультразвуковий датчик. 

Застосування цієї методики є особливо важливим при біліарному генезі 

панкреатиту [54].

КТ є більш точним методом в порівнянні з ультрасонографією. Цей 

метод є найважливішим для деференціальної діагностики гострого 

інтерстиціального набряку підшлункової залози і панкреонекрозу. 

Оптимальними термінами важається 7-10 доба від початку захворювання 

[57, 63].

Відповідно до обєму панкреонекрозу та виявлених рідинних утворів 

розроблені компютерно-томографічні класифікації. На сьогодні найбільш 

поширеним є критерії E.J.Baltazar et at. (1990). Згідно з вказаною 

класифікацією за обємом ураження підшлункової залози розрізняють:

Ступінь А. Незмінена підшлункова залоза (0 балів). У 20-25 % хворих 

з інтерстиціальним гострим панкреатитом при компютерній томографії 

зміни в підшлунковій залозі не визначаються.

Ступінь В. Внутрішньопанкреатичні зміни (1 бал): локальне чи 

дифузне збільшення підшлункової залози, помірно виражена геторогенність 

її паренхіми, діаметр зони некрозу менше 3 см, невеликі інтрапанкреатичні 

скупчення рідини.

Ступінь С. Внутрішньопанкреатичні та зовнішньопанкреатичні зміни 

(2 бали). До попередніх даних додають зміни в парапанкреатичній 

клітковині.

Ступінь D. Зовнішньопанкреатичні запальні зміни (3 бали). Значні 

запальні зміни в парапанкреатичних зонах і поодинокі екстрапанкреатичні 

скупчення рідини.

Ступінь Е. Численні позапанкреатичні скупчення рідини, некроз 

підшлункової залози, формування абсцесів (4 бали).

До перерахованої кількості балів ще додають бали залежно від 

величини некрозу: 0 -  некротичні зміни відсутні; 2 -  площа некрозу займає
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третину підшлункової залози підшлункової залози; 4 -  некротичні зміни 

займають половину підшлункової залози; 5 -  більше половини

підшлункової залози. Оцінка компютерно-томографічного індексу дозволяє 

судити про тяжкість панкреонекрозу за обємом неконтрастованих ділянок 

паренхіми підшлункової залози.

КТ дозволяє чітко диференціювати щільні некротичні маси від 

рідинних утворень різної локалізації, отримати інформацію про їхнє топічне 

розміщення, втягнення в процес жовчновивідних шляхів, судинних структур 

і різних відділів шлунково-кишкового тракту [64]. Висока діагностична 

цінність КТ для оцінки стану заочеревинного простору в динаміці лікування 

гострого біліарного панкреатиту, дозволяє застосовувати цей метод для 

визначення раціонального хірургічного достопу, оцінки обєму оперативного 

втручання, виконання діагностично-лікувальних пункцій некротичних 

тканин і рідинних утворень при підозрі на їхнє інфікування [65, 66].

Враховуючи те, що КТ і УЗД дозволяють ддиферинціювати щільні і 

рідинні панкреатогенні утворення, їх широко застосовують для лікувальних 

черезшкірних пункцій із використанням катетерів типу ”свинячий хвостик”. 

Така маніпуляція дозволяє оцінити характер ексудату, провести його 

бактеріологічне дослідження та визначити чутливість ідентифікованих 

мікроорганізмів до антибіотиків [67].

Доцільність широкого застосування ендоскопічної ретроградної 

панкреатохолангіографії та ендоскопічної папілотомії ухворих на гострий 

біліарний панкреатит тривалий час була предметом дискусій. Однак, при 

наявності обтураційної жовтяниці, вклиненого в усті великого 

доуденального соска конкремента, розширені позапечінкових жовчних 

шляхів та мікрохолелітіазу її використання дозволяє значно оптимізувати 

лікувальну тактику [68, 57].

З’являється щораз більше публікацій про доцільність включення в 

лікувально-діагностичний алгоритм про гострому біліарному панкреатиті
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МРТ панкреато-гепатобіліарної зони. Низька інвазивність, відмінна. 

диференціація твердих і рідинних скупчень, менше променеве навантаження 

на медперсонал -  всі ці переваги дещо нівелюються високою вартістю 

обстеження та труднощами дослідження у пацієнтів відділень інтенсивної 

терапії [69, 66, 70].

Залишається ефективною рентгенологічна діагностика. ЇЇ 

застосовують як в умовах приймального відділення, з метою диферинціації 

гострого біліарного панкреатиту, перфоративної гастродоуденальної 

виразки та гострої кишкової непрохідності, так і в динаміці лікування 

пацієнтів для виявлення панкреатогенного плеврального випоту чи 

базального ателектазу [57, 64].

Надзвичайно актуальною в умовах хірургічного стаціонару 

залишається проблема оцінки тяжкості стану пацієнтів з гострим біліарним 

панкреатитом. Загалом, на перебіг і ефективність хірургічного лікуввання 

впливає ряд факторів, серед яких чи не найважливішим є 

мультисиндромність клінічної картини [68, 57, 71]. У цих пацієнтів 

виділяють:

1. Респіраторний синдром (частота дихальних рухів понад 20 за хв., 

РаО2 нижче 65 мм. рт. ст, рентгенологічні ознаки респіраторно дистрес 

синдрому і ексудативного панкреатогенного плевриту).

2. Гемодинамічний синдром (тахікардія понад 100 уд.хв. ,систолічний 

артеріальний тиск нижче 90 мм.рт.ст., з тенденцією до подольшого 

зниження, зростання рівня гемоглобіну понад 150 г/л, гематокриту -  понад 

0,5).

3. Синдром ентеральної дисфункції (багаторазове блювання, 

ослаблення перистальтики, рентгенологічні ознаки гострої паралітичної 

кишкової непрохідності).

4. Перитонеальний синдром (ферментативний перитоніт чи 

геморагічне просякання заочеревинної клітковини за даними лікувально-
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діагностичної лапароскопії).

5. Синдром системної запальної відповіді.

6. Синдром дисферментемії.

7. Синдром печінкової дисфункції (підвищення рівня ЛДГ, АсАт, 

АлАт, ГГТ, загального білірубіну, зниження загального білка крові та 

диспротеїнемія).

8. Метаболічний синдром (метаболічний ацидоз з дефіцитом основ, 

гіпокальційемія).

9. Синдром ниркової дисфункції (оліго- і анурія, зростання рівня 

сечовини і креатиніну крові).

10. Гематологічний синдром (гіпер- і гіпокоагуляція, ДВЗ-синдром).

Найбільшою точністю в характеристиці ступеня тяжкості стану

хворого на гострий панкреатит є застосування систем бальної оцінки, які 

об’єднують чимало лабораторних критеріїв. Слід зазначити, що у умовах 

хірургічного стаціонару через громіздкість ці системи застосовують вкрай 

рідко, однак в дослідницьких роботах їх використовують широко для 

отримання об’єктивних даних [72, 52, 73, 74, 75].

Шкала Ranson є найбільш відомою. До неї входять одинацять 

прогностичних критеріїв, з яких 5 оцінюють одразу після госпіталізації 

пацієнта у стаціонар, а решту - через 48 год. При наявності в хворого 

більше 3 -х балів з ’являється ймовірність виникнення ускладнень і 

летального наслідку. Однак ця прогностична система базується на даних 

аналізу факторів ризику у хворих на гострий алкогольний панкреатит, а у 

пацієнтів з біліарним генезом гострого панкреатиту її цінність є набагато 

нижчою [14].

Більш придатною до стасування в клінічних умовах важають шкалу 

APACHE II (Acute Phisiologic And Chronic Evaluation). Незважаючи на 

велику кількість клінічних і лабораторних показників, вона є досить точною. 

В продовж 24 годин захворювання її чутливість що до визначення тяжкості
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гострого панкреатиту становить 70 % , а специфічність -  понад 80 %. 

Значення APACHE II більше 6 балів є ознакою тяжкого гострого 

панкреатиту, а понад 13 балів -  летального наслідку захворювання. 

Застосування шкал Ranson і APACHE II з 1992 року постійно 

рекомендується ведучими експертами в керівництвах з лікування гострого 

панкреатиту [72, 76].

Більшість дослідників відзначають прогностичну цінність системи 

Glasgow (Imrie), запропонованої у 1984 році, яка є модифікованою шкалою 

Ranson та включає в себе ряд параметрів: вік пацієнтів, кількість лейкоцитів 

у периферичній крові, рівень глюкози в крові, концентрацію сечовини, 

альбуміну і кальцію у сироватці крові, насичення артеріальної крові киснем 

при кімнатній температурі, активність ЛДГ. Якщо сума балів шкали 

Glasgow становить 3 і більше, це свідчить про високу ймовірність у хворого 

тяжкого гострого панкреатиту. Ця шкала підходить для оцінки стану хворих 

як з біліарним, так і з аліментарним гострим панкреатитом (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Шкала Glasgow (Imrie)______________________
Показник Характеристика

Вік хворого > 55 р
Лейкоцитоз > 15 х 109 /л
Рівень глюкози > 10 ммоль/л( >180 мг %)
Азот сечовини > 16 ммоль/л (45 мг %)
РаО2 < 8,кПа (< 60 мм. рт. ст. )
Кальцій < 2 ммоль/л (<8 мг %)
Альбумін < 32 г/л
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) > 600МЕ/л

Шкала SAPS складається із 14 клініко-лабораторних критеріїв, які 

оцінюються в перші 24 години з часу поступлення хворого в стаціонар: вік, 

частота серцевих скорочень, артеріальний тиск, температура тіла, частота 

дихальних рухів, добовий діурез, рівень сечовини, показник гематокриту,
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кількість лейкоцитів у периферичній крові, рівень глюкози в крові, 

концентрація калію, натрію, PaC02 та бали по шкалі Glasgow. Доведений 

кореляційний зв’язок між рівнем летальності та прогнозом по шкалі SAPS із 

кількістю балів прогнозованої летальності від 0 до 81 % [72].

Для визначення дисфункції респіраторної, кардіоваскулярної, 

гепаторенальної систем, гемокоагуляції та центральної нервової системи 

здебільшого застосовують критерії поліорганної дисфункції (MODS). 

Недоліком цієї шкали поліорганної дисфункції є невелика вибірка хворих з 

однопрофільного відділу, що призводить до заниження розрахунку 

летальності у порівнянні з екстраполяцією даних відділень загального 

профілю [52, 77]. Шкала подана в табл. 1.2.

Таблиця 1.2
Критерії синдрому поліорганної дисфункції (MODS).

Система Бали
0 1 2 3 4

Респіраторна (PO2/FiO2) >300 226-300 151-225 76-150 <75
Ренальна (білірубін,мкмоль/л) <100 101-200 201-350 351-500 >500
Печінкова
(білірубін, мкмоль/л) <20 21-60 61-120 121-240 >240

Кардіоваскулярна
(ЧССхЦВТ/САТ) <10 10,1-15 15,1-20 20,1-0 >30

Гематологічна 
(тромбоцити, г/л) >120 81-120 51-80 21-50 <20

Неврологічна 
(Glasgow Coma Skore) 15 13-14 10-12 7-9 <6

Лабораторна діагностика гострого панкреатиту займає важливе місце 

у діагностичному алгоритмі. Кардинальним проявом гострого панкреатиту є 

функціональні розлади підшлункової залози, зокрема, гіпер- і 

дисферментемія. Цю особливість патогенезу використовують в діагностиці, 

проводячи визначення в плазмі крові активності ферментів підшлункової 

залози (амілази, ліпази, трипсину, еластази) [78, 79].

Найбільш поширеним і доступним в клінічній практиці є визначення
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активності альфа-амілази і ліпази в крові та сечі [80]. Збільшення 

сироваткового рівня активності загальної та панкреатичної амілази втричі і 

ліпази вдвічі свідчить про тяжкий перебіг панкреатиту, і в сукупності з 

клінічними симптомами підтверджує діагноз. Як правило, максимальні 

значення активності сироваткової амілази спостерігають протягом першої 

доби захворювання. В динаміці лікування більшість авторів рекомендують 

проводити моніторинг рівня ліпази в крові, оскільки її активність у хворого 

на гострий панкреатит зберігається більш тривалий час, ніж амілаземія. Ця 

позиція визначає більш високу чутливість і специфічність ліпазного тесту 

[73, 78].

Низьку специфічність тесту визначення рівня активності загальної 

амілази в крові у динаміці лікування пов'язують з тим, що підвищення цього 

ферменту виявляють при багатьох ургентних захворюваннях органів 

черевної порожнини. У зв’язку з цим, більш специфічним є визначення 

панкреатичної (Р-тип ізоферменту) амілази в крові хворого. Поряд з цим, 

вказують, що підвищений вміст ізоамілази Р-типу може бути виявлено при 

діабетичному кетоацидозі [81, 82].

Незважаючи на порівняно високу чутливість визначення в крові рівнів 

трипсину і еластази у діагностиці гострого панкреатиту, в клінічній практиці 

вони застосовуються рідко, у зв'язку з трудомісткістю і дорожнечею 

методик [83].

Традиційним діагностичним тестом в багатьох лікувальних закладах 

залишається визначення амілази в сечі. В якості додаткового тесту 

визначають цей фермент в перитонеальному ексудаті при лапароскопії. 

Метод Вольгемута, який є найбільш поширеним і дозволяє виявити різні 

рівні підвищення амілази (від 128 до 1024 од. і більше), є недостатньо 

інформативним саме щодо панкреатичної альфа-амілази, оскільки 

відображає сумарний характер гліколітичних ферментів, які наявні в 

біологічному середовищі, що надіслане на дослідження [84].
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На даний час, численними дослідженнями встановлена відсутність 

прямої залежності між рівнем амілаземії чи амілазурії, та тяжкістю гострого 

панкреатиту. Підвищення амілази у крові чи сечі скоріше свідчить про 

збереження екзокринної функції підшлункової залози в умовах набряку або 

некрозу в перші дні захворювання. Нормальний рівень амілази в крові і 

гіпоамілаземія (чи навіть аферментемія) на фоні клінічної симптоматики, 

яка свідчить про тяжкий панкреатит, свідчить про втрату екзокринної 

функції підшлункової залози і поширення некрозу [80, 83, 82, 85].

На даний час, немає доказових клінічних досліджень, які б вказували 

на те, що всі розглянуті показники специфічної ферментної лабораторної 

діагностики гострого панкреатиту (амілаза, ліпаза, еластаза, трипсин) 

корелюють зі ступенем тяжкості стану хворого. Виходячи з цього, вони не 

можуть мати вирішального значення в диференціації клініко- 

морфологічних форм захворювання, зокрема, інтерстиціального набряку 

підшлункової залози та панкреонекрозу. Результати досліджень 

ферментного спектру крові у хворого на гострий панкреатит слід завжди 

розглядати тільки в сукупності з даними інших клінічних, лабораторних та 

інструментальних методів обстеження [14, 86].

Серед інших біохімічних маркерів, що дозволяють уточнити діагноз 

гострого панкреатиту і є перспективними в плані подальших розробок є 

визначення каталітичної активності фосфоліпази А2, трипсин-активованих 

пептидів, інтерлейкінів 6 і 8, тумор-некротичного фактора і еластази 

нейтрофілів. Незважаючи на те, що рівень цих біохімічних субстанцій різко 

збільшується в крові хворих на тяжкий панкреатит вже в найближчі терміни 

(24-48 годин) від початку захворювання, використання цих маркерів в 

клінічній практиці обмежене високою вартістю та відсутністю достовірного 

визначення мінімального порогового рівня, Що вимагає їх подальшого 

наукового вивчення [77, 87].

Зміни в загальному аналізі крові при гострому панкреатиті не мають
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суворої специфічності. Зростання кількості лейкоцитів у крові та зсув 

лейкоцитарної формули ліворуч є типовим для гнійно-септичних 

ускладнень захворювання. Одним з непрямих ознак інфікування вважають 

тромбоцитопенію, анемію і ацидоз. Гемоконцентрація є типовою в перші 

доби захворювання у пацієнтів з тяжким панкреатитом [14, 88].

При біліарному панкреатиті, внаслідок холедохолітіазу, характерне 

формування синдрому холестазу, що виражається в гіпербілірубінемії з 

переважанням прямої (зв'язаної) фракції білірубіну, високої активності 

АсАТ і лужної фосфатази [77, 89, 85, 90].

Додатковими лабораторними тестами, які починають використовувати 

в діагностичній програмі у хворих на гострий панкреатит є визначення в 

крові концентрації С-реактивного білка і прокальцитоніну. С-реактивний 

білок поряд з гаптоглобіном і альфа-1-антитрипсином є білком гострої фази 

запалення. Існують дослідження, які вказують, що при гострому панкреатиті 

концентрація С- реактивного білка в крові відображає ступінь запального та 

некротичного процесу, що дозволяє використовувати цей показник як 

діагностичний тест між набряковим панкреатитом, стерильним 

панкреонекрозом та інфікованим панкреонекрозом. Відомо, що зростання 

його концентрації в динаміці захворювання, більш ніж на 30 % від 

початкового рівня, в сукупності з іншими клініко-лабораторними даними, 

достовірно підтверджує розвиток панкреатогенної інфекції [77, 80, 91, 92].

1.3. Сучасна хірургічна тактика у пацієнтів з гострим біліарним 

панкреатитом.

Тактика лікування хворих на гострий біліарний панкреатит 

визначається рядом чинників, серед яких найбільш важливими є клініко- 

морфологічна форма, тяжкість стану хворого, етіотропний фактор 

захворювання та ін. [93, 19, 94].
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Не дивлячись на широке поширення поєднаного ураження біліарної 

системи і підшлункової залози, чи мало питань тактики лікування 

залишають невирішеними. В доступній літературі ми не виявили єдиного 

алгоритму лікування гострого біліарного панкреатиту. Поряд з цим, не 

викликає сумнівів, що адекватне лікування цієї патології повинне 

поєднувати хірургічну і консервативні складові, які будуть визначатися 

особливостями патологічних процесів в жовчно видільних шляхах і в 

підшлунковій залозі [95, 96, 97, 98].

Аналізуючи сучасні хірургічні підходи до лікування гострого 

біліарного панкреатиту, нами було виділено декілька напрямків. Деякі 

дослідники вказують, що ургентне операційне втручання показане при 

клінічних ознаках перитоніту, деструктивного холециститу, не ефективності 

консервативної терапії та при наростанні ознак інтоксикації. В інших 

випадках рекомендують проводити консервативну терапію [99]. Після 

ліквідації клініки гострого панкреатиту і дообстеженні пацієнта проводиться 

планове оперативне лікування патології біліарної системи. Цю тактику 

обґрунтовують нижчою частотою розвитку небезпечних гнійних і 

поліорганних ускладнень [100, 101, 102, 97].

Поряд з цим, в літературі існує думка про доцільність більш активного 

і раннього оперативного втручання [103, 104]. Дослідники вказують що 

наявність гострого біліарного панкреатиту є показом до термінової операції, 

яку необхідно виконувати ендоскопічно. Об’єм і характер операції 

повинний бути суворо аргументований, а саме лікування може бути успішне 

тільки в тому випадку, коли видаляється патологічне вогнище (жовчний 

міхур, конкременти) і створюються умови для безперешкодного відтоку 

жовчі [105, 98, 106, 107].

Найбільш патогенетично обґрунтованою операцією при гострому 

біліарному панкреатиті є рання лапароскопічна холецистектомія, яка 

доповнюється (при потребі) санацією і декомпресією загальної жовчної
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протоки [108, 98, 109, 110, 111]. При холангіті і холелітіазі раннє 

відновлення прохідності біліарно-панкреатичного тракту з системною 

антисекреторною терапією є достатньо ефективним при гострому 

біліарному панкреатиті. Потрібно вказати що всі маніпуляції на органах 

гепатобіліарної системи в умовах гострого запалення підшлункової залози 

повинні бути щадними і мінімальними [112, 113, 114, 103, 115, 116].

Згідно даних закордонних авторів у випадку холелітіазу ендоскопічна 

декомпресія загально-жовчної протоки через великий дуоденальний сосок є 

обов’язковим. В ряді робіт вказується ,що серед пацієнтів з несприятливим 

прогнозом перебігу гострого біліарного панкреатиту, після виконання 

ЕРПХГ та ЕПСТ відмічалось зниження летальності і розвитку гнійних 

ускладнень [117, 118, 105, 119]. Дещо рідше для видалення конкрементів з 

холедоха застосовують інтраопераційну холедохотомію. Лапаротомної 

холедохотомії і екстракції конкрементів рекомендують уникати -  це 

операція відчаю. Лапароскопічна холедохотомія є технічно складнішою у 

порівняні з ЕПСТ, однак дозволяє зберегти цілісність м ’язового свінктера 

великого дуоденального соска [120, 121, 122, 123, 124].

Не можна виключати і ряд негативних моментів , повязаних з ранньою 

ЕПСТ, зокрема прогресування клініки гострого біліарного панкреатиту. 

Деякі автори вважають за доцільне виконувати тільки ранню 

лапароскопічну холецистектомію, а будь які втручання, пов’язані з 

сфінктером Одді і механічною ревізією жовчно вивідних шляхів проводити 

тільки після стихання клінічних ознак гострого панкреатиту. Як 

альтернативу ЕПСТ для ліквідації жовчної гіпертензії в останні роки 

широко застосовують дилятацію свінктера Одді та стентування загальної 

жовчної або панкреатичної протоки [125, 126, 127, 117, 128, 129].

Периопераційна консервативна терапія за звичай включає в себе 

зондування та аспірацію шлункового вмісту місцеву гіпотермію, 

анальгетики, спазмолітики та інфузійну терапію в об’ємі 40 мл на 1 кг маси
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пацієнта з форсованим діурезом. Цю терапію доцільно доповнювати 

блокадою секреторної функції підшлункової залози і медіатозу. В сучасній 

літературі з цією метою рекомендують застосовувати препарати октреатиду 

або антиметаболіти. Широке застосування з цією митою інгібіторів протеаз, 

хоча і використовується широко, однак не має доказової бази [120, 130, 131, 

132].

Незважаючи, на умовно стерильний характер запалення підшлункової 

залози в перші доби захворювання, в комплекс консервативної терапії 

рекомендують включати антибіотики. Їхній вибір повинен базуватися на 

рядів факторів. По перше, спектр дії обраного антибактеріального препарату 

повинен охоплювати грам від’ємні і грам позитивні аеробні та анаеробні 

збудники панкреатогенної інфекції, що забезпечить раціональний 

емпіричний режим антимікробної профілактики. По друге, антибіотик 

повинен селективно проникати в тканину підшлункової залози через 

гематопанкреатичний бар’єр [113, 126, 133, 134].

Виходячи з цього, в сучасній літературі виділяють три групи 

антибіотиків які дозволяють ефективно ліквідувати панкреатогенну 

інфекцію. До першої групи відносять аміноглікозиди, амінопеніциліни і 

цефалоспорини першого покоління, концентрація яких при 

парантеральному уведенні в тканині підшлункової залози є достатньою 

однак, для ряду мікроорганізмів не досягає мінімальної пригнічувальної 

концентрації. Захищенні пеніциліни, тетрацикліни, цефалоспорини третього 

четвертого покоління вважають більш ефективними -  їхня концентрація 

після внутрішньовенного уведення перевищує мінімальну пригнічувальну 

концентрацію у відношенні практично всіх збудників. І нарешті , третю 

групу складають фторхінолони і карбапенеми які створюють концентрацію 

у тканині підшлункової залози, яка значно підвищує мінімальну 

концентрацію для багатьох мікроорганізмів [120, 135, 136].

Підсумовуючи викладені в розділі дані, можна відмітити що сучасне
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хірургічне лікування пацієнтів з гострим біліарним панкреатитом повинно 

включати операційну і консервативну складові; операцією вибору повинна 

бути лапароскопічна холецистектомія; ознаки біліарної гіпертензії є прямим 

показом до проведення ендоскопічних декомпресійних втручань. Не має 

сумнівів, що перспективи розвитку лікування гострого біліарного 

панкреатиту пов’язанні з більш широким впровадженням методів 

мініінвазивної хірургії.
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РОЗДІЛ 2

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ХВОРИХ

2.1 Особливості клінічного перебігу та даних інструментальних 

методів обстеження у хворих на гострий біліарний панкреатит.

Нами проведене клінічне обстеження і лікування 126 хворих на 

гострий біліарний панкреатит, які знаходились у хірургічному відділенні 

міської клінічної лікарні № 1 м. Івано-Франківська, що є базою кафедри 

хірургії № 1 ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний

університет». Серед обстежених пацієнтів чоловіків було 32 (25.4 %), жінок 

-  94 (74.6%) (табл. 2.1). Такий розподіл за статтю був закономірним, з 

огляду на вищу частоту різних форм жовчно кам’яної хвороби у осіб 

жіночої статі.

Більша частина пацієнтів була у віці від 41 до 60 років ( 59.5 %). Серед 

чоловіків не зустрічались особи, молодші 30 років. Хворі у віці понад 61 рік 

склали 13.4 %.

Таблиця 2.1
Розподіл обстежених пацієнтів за віком та статтю

Стать
Вік, роки

Всьогодо 30 31-40 41-50 51-60 61-70 71 і 
старші

Жінки 8 19 31 22 10 4 94 
(74.6 %)

Чоловіки - 7 9 13 2 1 32 
(25.4 %)

Всього 8
(6.3 %)

26 
(20.6 %)

40 
(31.7 %)

35 
(27.8 %)

1 2 
(9.5 %)

5
(3.9 %)

1 26 
(100 %)

У хворих проводили необхідний комплекс обстежень: оцінку тяжкості
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панкреатиту за специфічними шкалами, загальний аналіз крові з 

лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз крові 

(загальний білірубін та його фракції, АсТ, АлТ, сечовина, креатинін, 

загальний білок), концентрацію С реактивного білка, а-амілазу сироватки 

крові, панкреатичну а-амілазу сироватки крові, ліпазу сироватки крові, 

оглядову рентгенографію органів грудної клітки та органів черевної 

порожнини, ультрасонографію органів черевної порожнини та 

заочеревинного простору, езафагогастродуоденоскопію, ендоскопічну 

ретроградну холангіопанкреатографію, магнітнорезонансну томографію та 

ін.

Критеріями включення хворих в дослідження були: вік від 18 років, 

клінічні та інструментальні ознаки гострого панкреатиту, наявність в 

анамнезі холелітіазу або встановлення цього діагнозу на час поступлення 

пацієнта в стаціонар. Критеріями виключення були: медикаментозний, 

вірусний, ятрогений панкреатит, тяжка хронічна ниркова дисфункція 

(MDRD < 30 мл/хв), клас 2 чи вище хронічної серцевої недостатності за 

NYHA, кисневозалежне хронічне обструктивне захворювання легень, цироз 

печінки, тяжка анемія, злоякісні новоутвори, годування груддю чи 

вагітність, тяжкі природжені чи набуті імунодефіцитні стани.

У 19 (15.1 %) хворих наявність конкрементів у жовчовивідних шляхах 

була встановлена під час поступлення в стаціонар (табл. 2.2). У 3.9 % 

випадків пацієнти вказували на наявність холелітіазу впродовж останніх 12 

місяців. Найбільша кількість хворих мала анамнез в межах від 6 до 10 років 

-  45.2 %.

У 42 пацієнтів (33.3 %) напад гострого панкреатиту відмічався 

вперше. Інші пацієнти вказували на неодноразове консервативне 

стаціонарне і санаторно-курортне лікування.

Двадцять чотири хворих (19.0 %) поступили у відділення впродовж 24 

годин з моменту початку захворювання, через 48 годин -  87 (69.1 %) (рис.
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2.1). В терміни більше двох діб було госпіталізовано 15 хворих (11.9 %). 

Нами відмічено, що ці пацієнти були у віці більше 61 року, що ймовірно 

було пов’язано з атиповим клінічним перебігом гострого панкреатиту.

Таблиця 2.2
Тривалість анамнезу холелітіазу у хворих на гострий біліарний панкреатит

Стать
Тривалість анамнезу

Всьоговперше
виявлено до 1 року 2-5 років 6-10

років
більше 
10 років

Чоловіки 8 - 7 15 2 32 
(25.4 %)

Жінки 11 5 28 42 8 94 
(74.6 %)

Всього 19 
(15.1 %)

5
(3.9 %)

35 
(27.8 %)

57 
(45.2 %)

10 
(7.9 %)

126 
(100 %)

48,9

37,5

18,8 19,1
і і

21,8 23,4

■ Чоловіки 
ЕЗ Жінки

15,6
і —

4,3 6,3 4,3

24 год 36 год 48 год 60 год 72 год

Рис. 2.1. Терміни госпіталізації пацієнтів з гострим біліарним 
панкреатитом від моменту початку захворювання (у %).

Виходячи з даних клінічного огляду, лабораторних і інструментальних 

обстежень, діагноз легкого панкреатиту (гострий інтерстиціальний набряк) 

був встановлений у 78 хворих (61.9 %), гостре накопичення рідини у 

чіпцевій сумці -  у 33 (26.2 %) та стерильний тяжкий панкреатит
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(панкреонекроз) -  у 15 (11.9 %).

При аналізі клінічної картини в обстежених пацієнтів, у 33.3 % 

відмічали прояви респіраторного синдрому (частота дихання більше 26 за 

хв.; рентгенологічні ознаки пульмоніту, ексудативного плевриту та ін.) 

(табл.2.3). У 79 хворих були виявлені гемодинамічні зміни (тахікардія 

більше 120 за хв.; зниження систолічного АТ 90 мм.рт.ст. і нижче; 

зменшення ОЦК; підвищення гемоглобіну і гематокриту). У 88.9 % 

спостережень відмічали багаторазове блювання, сповільнення 

перистальтики, рентгенологічні зміни, типові для динамічної кишкової 

непрохідності, що розцінювали як наявність ентерального синдрому. 

Напруження і ригідність м ’язів передньої черевної стінки, позитивні 

симптоми подразнення очеревини і появу рідини в черевній порожнині 

діагностували у 17 пацієнтів (13.5 %). У 115 хворих виявлялися дві і більше 

ознаки SIRS. Висока амілазурія, гіперамілаземія, ліпаземія та позитивний 

АСТІМ Pancreatitis тест, згідно даних локальної лабораторії, спостерігали у 

100 % випадків.

Таблиця 2.3
Частота основних синдромів гострого панкреатиту у обстежених хворих

Синдром Кількість хворих Відсоток
Респіраторний 42 33.3
Г емодинамічний 79 62.7
Ентеральний 112 88.9
Перитонеальний 17 13.5
SIRS 115 91.3
Г іперферментемії 126 100.0
Печінкової дисфункції 86 68.3
Ниркової дисфункції 12 9.5
Метаболічний 23 18.3
Г емокоагуляційний 56 44.4

У 86 хворих (68.3 %) були відмічені прояви печінкової дисфунуції
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(підвищення рівня трансаміназ; зниження кофіцієнта De Ritis; підвищення 

загального білірубіну та зниження рівня загального білка). Порушення 

функції нирок було встановлено тільки у 9.5 % випадків. Про наявність 

цього синдрому свідчило зниження добового діурезу, підвищення сечовини 

більше 9 ммоль/л та креатиніну вище 120 мкмоль/л. У 23 хворих 

спостерігалась гіпокальційемія та прояви ацидозу, що дозволяло розцінити 

це як метаболічний синдром. Лабораторні і клінічні ознаки гіпер- чи 

гіпокоагуляції були 56 пацієнтів (44.4 %).

Таким чином, на підставі клінічних і лабораторних даних у 107 хворих 

(84.9 %) клінічний перебіг панкреатиту розцінювали як легкої і середньої 

тяжкості. У цих пацієнтів не було виражених розмірів гемодинаміки, змін 

ментального статусу та органічних респіраторних і гепаторенальних 

розладів.

Оглядова рентгенографія органів грудної клітки та черевної 

порожнини проводилась усім хворим при поступленні в стаціонар, згідно 

локальних протоколів. При виконанні рентгенографії органів грудної клітки 

в прямій проекції виявляли ознаки панкреатоплеврального синдрому, який 

найбільш часто проявлявся базальним пульмонітом, частіше зліва (30.2 %) 

(табл. 2.4).

Таблиця 2.4
Частота основних рентгенологічних ознак гострого панкреатиту у 

обстежених пацієнтів при аналізі оглядової рентгенографії органів грудної
клітки в прямій проекції.

Ознака Кількість
хворих Відсоток

Високе стояння купола діафрагми 9 7.1
Випіт в плевральній порожнині 17 13.5
Дископодібні ателектази 5 3.9
Пульмоніт 38 30.2

Характерною ознакою було високе стояння лівого купола діафрагми,
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яке виявляли у 7.1 % випадків. Порушення функції діафрагми викликало 

появу дископодібних ателектазів, які виявлялись у вигляді смугастих тіней в 

базальних відділах легень. Випіт в плевральній порожнині був виявлений у 

17 хворих. Як правило, він локалізувався в лівому синусі. Необхідно 

вказати, що у всіх цих пацієнтів під час лапароскопії діагностували 

ферментативний перитоніт.

При оглядовому рентгенологічному дослідженні органів черевної 

порожнини часто спостерігали парез поперечно-обвідної кишки (симптом 

Gobiet) -  у 48 хворих (38.1 %) (табл. 2.5).

Таблиця 2.5
Частота основних рентгенологічних ознак гострого панкреатиту у 

обстежених пацієнтів при аналізі оглядової рентгенографії органів черевної
порожнини.

Ознака Кількість
хворих Відсоток

Симптом Gobiet 48 38.1
Симптом Stuart 33 26.2
Симптом «сторожових петель» 35 27.8
Г оризонтальний рівень рідини в проекції 
дванадцятипалої кишки 29 23.0

Тріада Poppel 25 19.8
Симптом Tobia 6 4.8

У 33 пацієнтів (26.2 %) відмічали спазм поперечно-обвідної кишки 

при вираженій пневматизації печінкового і селезінкового згинів. У 

англомовній літературі ця ознака має назву симптому Stuart, а у працях 

вітчизняних дослідників зустрічається як симптом «вирізаної кишки». 

Досить частим рентгенологічним симптомом (27.8 %) була наявність 

пневматизованих петель кишечника в проекції підшлункової залози. У 29 

хворих ми спостерігали розширення цибулини дванадцятипалої кишки з 

рівнем рідини та пневматизацією, що було непрямою ознакою
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панкреатогенного дуоденостазу. Одночасна наявність повітря в шлунку, 

дванадцятипалій кишці і петлях тонкого кишечника (тріада Poppel) 

зустрічалася у 19.8 % випадків.

ЕГДФС виконували у 73 хворих, що склало 57.9 % (табл. 2.6). Це 

обстеження призначали при наявності в анамнезі виразкової хвороби 

шлунка чи дванадцятипалої кишки, підозрі на пенетруючу дуоденальну 

виразку та при сумнівах у встановленні діагнозу гострого панкреатиту. У 

найбільшої кількості пацієнтів (93.2 %) відмічався рефлюкс-езофагіт з 

ендоскопічними ознаками неспроможності кардіального жому. У 65 хворих 

(89.0 %) він супроводжувався ерозивною гастродуоденопатією. Хронічну 

виразка шлунку або дванадцятипалої кишки була діагностовано у 5 

пацієнтів (6.8 %).

Набряк великого дуоденального соска спостерігали у 78.1 % випадків. 

Часто ця ендоскопічна ознака була спричинена вклиненим конкрементом у 

інтрапанкреатичній частині холедоха. Відсутність жовчі у дванадцятипалій 

кишці була непрямою ознакою обтурації холедоха.

Таблиця 2.6
Частота основних ендоскопічних змін у пацієнтів з гострим біліарним 

панкреатитом при аналізі езофагогастродуоденофіброскопії.

Ознака Кількість
хворих Відсоток

Рефлюкс-езофагіт 68 93.2
Хронічна гастродуоденальна виразка 5 6.8
Рубцева деформація цибулини 
дванадцятипалої кишки 26 35.6

Ерозивна гастродуоденопатія 65 89.0
Г остра гастродуоденальна виразка 9 12.3
Набряк великого дуоденального соска 57 78.1
Відсутність жовчі в дванадцятипалій кишці 46 63.0

УЗД органів черевної порожнини і заочеревиного простору, як

основний неінвазивний діагностичний метод застосовували у всіх пацієнтів.
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Ознаками, які дозволяли верифікувати діагноз гострого панкреатиту були 

збільшення підшлункової залози в розмірах, розмитість її контурів та 

неоднорідність структури (табл. 2.7). Слід сказати, що збільшення розмірів 

залози було найбільш вираженим у пацієнтів з гострим набряковим 

панкреатитом, при панкреонекрозі частіше виявляли зміни структури та 

інфільтрацію парапанкреатичної клітковини.

Таблиця 2.7
Частота основних сонографічних ознак у пацієнтів з гострим біліарним

панкреатитом.

Ознака Кількість
хворих Відсоток

Збільшення розмірів печінки. 28 22.2
Дифузні зміни паренхіми печінки. 92 73.0
Розширення внутрішньопечінкових протоків. 66 52.4
Розширення загальної жовчної протоки. 71 56.3
Відсутній жовчний міхур. 21 16.7
Збільшений в розмірах жовчний міхур. 94 89.5*
Двохконтурні стінки жовчного міхура. 57 54.3*
Потовщення та інфільтрація стінки жовчного 
міхура. 64 50.8*

Ехо- позитивні включення в жовчному міхурі. 105 100.0*
Ехо- позитивні включення в загальній жовчній 
протоці. 72 57.1

Паравезикальний інфільтрат 35 27.8
Збільшення підшлункової залози в розмірах. 126 100.0
Рідина в чіпцевій сумці 33 26.2
Рідина в черевній порожнині 17 13.5
Неоднорідність паренхіми підшлункової залози 126 100.0
Розширення панкреатичної протоки 12 9.5
Інфільтрація парапанкреатичної клітковини 15 11.9

Примітка: * - включені тільки хворі з наявним жовчним міхуром 

(n=105)

У 64 хворих відмічали потовщення та інфільтрацію стінки жовчного 

міхура, у 94 -  збільшення його об'єму, у 57 -  двохконтурність стінки, що
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вказує на високу частоту гострого калькульозного холециститу, який 

супроводжував перебіг гострого біліарного панкреатиту.

При виконанні ультрасонографії було можливим верифікувати власне 

біліарний ґенез панкреатиту. Конкременти в жовчному міхурі були виявлені 

у всіх 105 пацієнтів, в яких в анамнезі не було згадки про холецистектомію. 

Конкременти в загальній жовчній протоці при проведені трансабдомінальної 

ультрасонографії діагностували у 57.1 % хворих. У більшості з них, 

конкременти були множинними, не перевищуючи в діаметрі 5 мм, не 

викликали обтурацію холедоха. До цієї групи пацієнтів відносили і ті 

випадки, коли вміст загальної жовчної протоки був не однорідний і містив 

біліарний сладж.

В останні роки, особливо у іноземній літературі, велика значення 

надається шкалі BISAP [4, 5]. Бали шкали BISAP підраховували у всіх 

хворих впродовж першої доби перебування хворих у стаціонарі згідно 

наступних критеріїв: рівень сечовини крові більше 25 мг/дл (8,9 ммоль/л); 

порушення ментального статусу; не менше двох наступних ознак SIRS 

(температура тіла нижча 36 чи вища 38°°C; задишка більше 20 рухів за 

хвилину; тахікардія вище 90 за хвилину; лейкоцитоз нижче 4,0 чи вище 

12,0х109/л чи більше 10 % незрілих форм); вік хворого понад 60 років; 

реактивний плеврит, підтверджений інструментальними методами. 

Кожному з цих показників надавалася оцінка в один бал. Необхідно 

зазначити, що оцінка перебігу гострого біліарного панкреатиту за BISAP є 

самостійною від отриманих даних під час комп’ютерної томографії і рядом 

авторів рекомендується для незалежного оцінювання ризику 

панкреонекрозу [4, 5].

Аналіз критеріїв шкали BISAP у обстежених нами хворих вказав, що 

найбільш часто зустрічався SIRS (91.3 %) (табл. 2.8). Серед хворих з 

набряковим панкреатитом кількість балів була три тільки у 6 пацієнтів 

(7.7 %).
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Таблиця 2.8
Частота виявлення критеріїв шкали BISAP у хворих на гострий

біліарний панкреатит

Критерій Всього
(n-126)

Серед них

Р
Набряковий
панкреатит

(n-78)

Тяжкий
панкреатит

(n-15)

Рідина у 
чіпцевій 

с умці 
(n-33)

Рівень сечовини 
крові більше 8,9 
ммоль/л

12 
(9.5 %) 2 (2.6 %) 9 (60.0 %) 1 (3.0 %)

р1>0.05
р2<0.001
р3>0.05

Порушення
ментального
статусу

2
(1.6 %)

- 2 (13.3 %) -
p1>0.05
p2<0.05
p3>0.05

Дві і більше 
ознаки SIRS

115
(91.3
%)

76 (97.4 %) 15
(100.0 %)

24 (72.7 
%)

p1>0.05
p2>0.05
p3<0.05

Вік хворого 
понад 60 років

17
(13.5
%)

12 (15.4 %) 1 (6.7 %) 4 (12.1 %)
p1>0.05
p2>0.05
p3>0.05

Реактивний
плеврит

17
(13.5
%)

2 (2.6 %) 15
(100.0 %) -

p1<0.05
p2<0.001
p3>0.05

Примітки: pi — у порівнянні з набряковим панкреатитом; p2 -  у 
порівнянні з тяжким панкреатитом; р3 -  у порівнянні з рідиною в 
сальниковій сумці

У інших 72 хворих відмічалось тільки два бали (табл. 2.9). Серед 

пацієнтів, у яких діагностували рідину у чіпцевій сумці в найбільшій 

кількості спостережень (75.8 %) виявляли тільки один бал. Два бали 

відмічались у трьох пацієнтів (9.1 %), три -  у одного (3.0 %). Це вказує на 

низьку ефективність критеріїв шкали в клінічній діагностиці гострого 

набряку підшлункової залози та гострого накопичення рідини у чіпцевій 

сумці.

Серед хворих з біліарним панкреонекрозом не зустрічались показники 

нижче трьох балів. Зокрема, у 13 пацієнтів (86.7 %) було три бали, у двох 

(13.3 %) -  чотири.
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Таблиця 2.9
Розподіл балів шкали BISAP у пацієнтів з гострим біліарним панкреатитом

Бали
Набряковий
панкреатит

(n-78)

Тяжкий
панкреатит

(n-15)

Рідина у 
чіпцевій сумці 

(n-33)
p

0
- - 4 (12.1 %)

p1<0.001
p2<0.001
p3<0.001

1
- - 25 (75.8 %)

p1<0.001
p2<0.001
p3>0.05

2
72 (92.3 %) - 3 (9.1 %)

p1<0.001
p2>0.05
p3>0.05

3
6 (7.7 %) 13 (86.7 %) 1 (3.0 %)

p1<0.001
p2<0.001
p3<0.01

4
- 2 (13.3 %) -

p1<0.001
p2>0.05
p3<0.01

Примітки: pi — у порівнянні з набряковим панкреатитом; p2 -  у 
порівнянні з тяжким панкреатитом; р3 -  у порівнянні з рідиною в 
сальниковій сумці

Серед хворих з біліарним панкреонекрозом не зустрічались показники 

нижче трьох балів. Зокрема, у 13 пацієнтів (86.7 %) було три бали, у двох 

(13.3 %) -  чотири.

Виходячи з даних об’єктивного обстеження, результатів лабораторних 

та інструментальних досліджень, нами було виділено три групи хворих (рис.

2.2). До першої дослідної групи увійшли 65 хворих на гострий біліарний 

панкреатит у яких спостерігався ізольований холецистолітіаз. Серед них у 

42 був діагностований гострий калькульозний холецистит, у 23 -  хронічний 

калькульозний холецистит.

Другу групу склали 35 пацієнтів з гострим біліарним панкреатитом, у 

яких було верифіковано наявність дрібних конкрементів у різних відділах 

жовчовивідних шляхів, які не спричиняли обтурації загальної жовчної
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протоки. Серед цих хворих у 14 в анамнезі була виконана холецистектомія.

Рис. 2.2. Розподіл пацієнтів з гострим біліарним панкреатитом
на дослідні групи.

Двадцять шість хворих сформували третю групу. У цих пацієнтів були 

верифіковані обтуруючі конкременти загальної жовчної протоки, в тому 

числі -  вклинені у великий дуоденальний сосок. Серед них у семи був 

відсутній жовчний міхур, в результаті проведеної в анамнезі 

холецистектомії.

При аналізі різних форм гострого панкреатиту у пацієнтів різних груп 

нами було встановлено наступне (табл. 2.10). Набряковий панкреатит 

достовірно (pi<0.01) частіше зустрічався серед пацієнтів з ізольованим 

холецистолітіазом -  66.7 % випадків. Тяжкий панкреатит недостовірно 

частіше розвивався у хворих, в яких відмічалася обтурація спільної жовчної 

протоки конкрементами -  40.0 %. Рідина у чіпцевій сумці відмічалася 

приблизно з однаковою частотою у різних групах: в першій -  24.2 %, в другій 

-  39.4 % та в третій -  36.4 %. Як видно з наведеного, гострий біліарний 

панкреатит у пацієнтів з ізольованим холецистолітіазом мав більш легкий 

перебіг, а найтяжчі форми зустрічалися серед хворих другої і третьої груп.
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Таблиця 2.10
Розподіл різних форм гострого біліарного панкреатиту серед

обстежених пацієнтів

Форма захворювання
Перша
група
(n-65)

Друга
група
(n-35)

Третя
група
(n-26)

Р

Набряковий панкреатит 
(n-78) 52 ( 80.0%) 18 (51.4 %) 8 (30.8 %)

р1<0.01
р2>0.05

р3<0.001

Тяжкий панкреатит (n-15) 5 (7.7 %) 4 (11.4 %) 6 (23.1 %)
р1>0.05
р2>0.05
р3>0.05

Рідина у чіпцевій сумці 
(n-33) 8 (12.3 %) 13 (37.1 %) 12 (46.2 %)

р1<0.01
р2>0.05
р3<0.01

Примітки: р1 -  у порівнянні з першою групою; р2 -  у порівнянні з 
другою групою; р3 -  у порівнянні з третьою групою

Аналізуючи основні клінічні, лабораторні і інструментальні дані, ми 

відмітили, що ґенез біліарного панкреатиту формував відмінності в 

клінічній картині (табл. 2.11). При ізольованому холецистолітіазі 

трансамінази і рівень лейкоцитів знаходилися в межах показників норми. 

При ультрасонографії в динаміці відмічали скорочення жовчного міхура під 

впливом спазмолітичної терапії, а діаметр спільної жовчної протоки 

зазвичай не перевищував 8 мм (медіана 7,6 мм).

Больовий синдром і субіктеричність склер зникали при проведенні 

консервативної терапії. При дуоденоскопії виявлялися непрямі ознаки 

гострого панкреатиту. При проведенні ЕРПХГ у цих хворих виявляли 

набряк голівки підшлункової залози, розширену спільну жовчну протоку, 

яка не містила конкрементів. Протока підшлункової залози, як правило, не 

контрастувалася.
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Таблиця 2.11
Зміни клініко-лабораторних показників у пацієнтів з гострим біліарним панкреатитом, в залежності від ґенезу

Показник Перша група (n-65) Друга група (n-35) Третя група (n-26)
Трансамінази Норма Незначне підвищення Значне підвищення
Рівень лейкоцитів Норма Підвищений Підвищений

Больовий синдром

Оперізувальний нападо- 
подібний біль, який зніма
ється введенням спазмо

літиків впродовж 1-2 годин

Оперізувальний нападопо- 
дібний біль, який знімаєть

ся інфузійною терапією

Оперізувальний нападопо- 
дібний біль, який знімає

ться тільки анальгетиками

Жовтяниця
Субіктеричність шкіри і 

склер, зникає при проведе
нні консервативної терапії

Субіктеричність шкіри і 
склер, ліквідовується після 

ендоскопічної санації 
спільної жовчної протоки

Іктеричність шкіри і склер, 
яка наростає і вимагає 
ендоскопічної санації 

спільної жовчної протоки
Ультрасонографія жовчного 
міхура в динаміці

Жовчний міхур 
скорочується Жовчний міхур без змін Жовчний міхур без змін

Ультрасонографія СЖП Діаметр до 8 мм Діаметр понад 12 мм Діаметр понад 12 мм

Дуоденоскопія Непрямі ознаки 
панкреатиту

Набряк великого 
дуоденального соска

Виражений дуоденіт, 
папіліт

ЕРПХГ Немає даних

Набряк голівки підшлун
кової залози, розширена 
спільна жовчна протока, 
контрастуються конкре

менти, панкреатична про
тока контрастується у 
57,1 % спостережень

Канюлювати великий 
дуоденальний сосок часто 

не вдається, після 
видалення конкремента 

візуалізуються розширені 
спільна жовчна і 

панкреатична протоки
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У групі пацієнтів, де діагностували холедохолітіаз спостерігалося 

незначне підвищення трансаміназ, зростав рівень лейкоцитів у периферійній 

крові. Больовий синдром мав оперізувальний нападоподібний характер і 

знімався інфузійною терапією впродовж 8-12 годин. Відмічалася 

субіктеричність шкіри і склер, яка зменшувалася внаслідок консервативної 

терапії, однак, повністю ліквідовувалася після ендоскопічної санації 

спільної жовчної протоки. При ультрасонографії не відмічали специфічних 

змін з боку жовчного міхура, однак діаметр спільної жовчної протоки 

складав близько 12 мм. При дуоденоскопії відмічався набряк великого 

дуоденального соска, при його канюлюванні і контрастуванні спостерігали 

розширену спільну жовчну протоку, в якій контрастувалися конкременти, а 

панкреатична протока візуалізувалася у 57.1 % спостережень.

У пацієнтів третьої групи відмічався лейкоцитоз і ознаки 

цитолітичного синдрому. Оперізувальний нападоподібний біль у цих хворих 

знімався тільки введенням наркотичних анальгетиків, іктеричність шкіри і 

склер наростала в динаміці лікування, що вимагало ургентної ендоскопічної 

санації спільної жовчної протоки. Ендоскопічно відмічалися виражений 

папіліт і дуоденіт, канюлювати великий дуоденальний сосок часто не 

вдавалося, виникала потреба у папілотомії з видаленням вклиненого 

конкремента. При виконанні ЕРПХГ візуалізувалися розширені спільна 

жовчна і панкреатична протоки.

2.2 Методи обстеження хворих на гострий біліарний панкреатит.

Визначення концентрації С-реактивного білка. С-реактивний білок є 

білком гострої фази, концентрація якого зростає при запальних, 

гістолітичних процесах. Він застосовується як загальний діагностичний 

індикатор інфекції і запалення та може бути маркером моніторингу пацієнта
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на консервативну терапію і хірургічне втручання. Для визначення його 

концентрації застосовували аналізатор Hitachi 911/912 та набір реагентів 

CORMAY CRP. Біологічним матеріалом булла сироватка пацієнта. Принцип 

методу базується на реакції антиген-антитіло між CRP в пробі і анти-CRP 

антитілами, які сенсибілізовані на частинках латекса. Вимірюють отриману 

аглютинацію як зміну абсорбції ( 572 нм), величина зміни якої пропорційна 

кількості С-реактивного білка в пробі. Актуальна концентрація визначається 

інтерполяцією за калібрувальною кривою, побудованою за калібраторами з 

відомою концентрацією.

Визначення концентрації панкреатичної а-амілази

(трипсиногенактивувального пептиду). Для цього застосовували метод 

колометричної, кінетичної, зростальної реакції ET-G7PNP, з довжиною 

хвилі 405 нм при температурі 37°С. Після доведення реагентів і зразка до 

кімнатної температури розкапували їх в пробірки для теста, інкубували, 

змішуючи три хвилини при 37°С. Після чого додавали реагент 2 і оцінювали 

вихідну абсорбцію через дві хвилини при 37°С. Знову зчитували абсорбцію 

через 1, 2 і 3 хвилини. Визначали середній показник на протязі лінійної 

частини аналізу.

Визначення концентрації ліпази проводилось за допомогою 

ферментативного колометричного кінетичного методу посилюючої реакції з 

довжиною хвилі 580 нм при температурі 37°С. В пробірці змішували реагент 

1 та зразок, інкубували впродовж двох хвилин при 37°С і вимірювали 

поглинальну здатність зразка. Через одну і дві хвилини знову вимірювали 

поглинальну здатність.

Actim Pancreatitis тест є одностадійним якісним експрес-тестом у 

вигляді смужок для діагностики гострого панкреатиту. Принцип дії тесту 

базується на імунохроматографії -  визначенні підвищеної концентрації 

трипсиногену-2 у сечі (рис. 2.3). При цьому використовують два різних типи 

моноклональних антитіл, які розпізнають трипсиноген людини. Перший тип
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антитіл зв’язаний з голубими латексними частинками, другий нанесений 

безпосередньо на несучу мембрану, де при позитивному результаті 

з ’явиться видима, смужка.

Рис. 2.3. Імунохроматографічний одностадійний якісний експрес-тест 
для діагностики гострого панкреатиту Actim Pancreatitis test.

Рис. 2.4. Тестова смужка імунохроматографічного одностадійного 
якісного експрес-тесту Actim Pancreatitis test.
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При зануренні жовтої зони тестової смужки в пробу сечі, рідина, 

починає підніматися вгору по смужці. Якщо проба сечі містить 

трипсиноген-2, то він зв’язується з антитілами, фіксованими на латексі, які, 

в свою чергу, фіксуються в зоні нанесення антитіл другого типу на несучій 

мембрані. В тестовому полі з ’являється голуба лінія, якщо проба містить 

більше трипсиногену-2, ніж референтна величина. Це розцінюється як 

позитивний результат. Референтне значення в Actim Pancreatitis тесті 

встановлено таким чином, що найнижча концентрація трипсиногену-2, яка 

визначається становить 50 мкг/л. Така концентрація вже розцінюється як 

слабопозитивний результат. Друга голуба лінія (контроль) свідчила про те, 

що тест виконано правильно.

Таким чином, тест застосовували тільки для діагностики in vitro. В 

якості біологічного матеріалу використовували сечу пацієнта. Контрольна 

лінія, яка є індикатором повноцінної роботи тесту знаходиться у верхній 

частині тестової зони, лінія позитивного результату -  під нею. Появу двох 

голубих смужок у вікні через 5 хвилин розцінювали як позитивний 

результат. Появу цих смужок через 10 хвилин розцінювали як наявність у 

сечі концентрації фібриногену-2 нижче встановленого порогового рівня. 

Поява однієї голубої смужки означала помилку в процедурі проведення 

тесту і вимагала повторного його проведення.

Визначення чутливості і специфічності діагностичних тестів. 

Чутливість методу це доля ймовірності того, що будь який випадок хвороби 

чи патологічного стану буде індифікований за допомогою даного метода. В 

клінічній практиці метод з високою чутливістю корисний для виключення 

діагнозу якщо його результат від’ємний специфічність -  це міра ймовірності 

правильної індифікації людей, що не мають хвороби за допомогою методу. 

У клінічній практиці метод з високою специфічністю є необхідним для 

включення діагнозу до числа ймовірних діагнозів у випадку позитивного 

результату. Для визначення цих параметрів виділяли відсоток істинно
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позитивних пацієнтів (a), хибно позитивних пацієнтів (b), хибно негативних 

пацієнтів (c) та істинно негативних пацієнтів (d). Чутливість методу 

визначали як а/(а+с), специфічність як d/(b+d), цінність позитивного 

результату як а/(а+Ь), цінність негативного результату як d/^+d).

Статистична обробка отриманих результатів. При статистичній 

обробці результатів досліджень використовували програмне забезпечення 

«STATISTICA 10» (StatSoft, США) та «Microsoft Excel 2010» (Microsoft 

США). При відсутності в цих програмах необхідних нам статистичних 

даних методів, використовували також програмні забезпечення «Libre office 

4.1» (DF, Germany) та «R» (RA, США). При аналізі кількісних даних 

обов'язково визначали характер розподілу значень показника, 

використовуючи для цього найбільш строгий з відомих методів -  Shaprio- 

Wilk's W тест. Для кількісних даних з нормальних розподілом результати 

представляли у вигляді «М (а )», а для кількісних даних з ненормальним 

розподілом -  у вигляді «медіана» (25 і 75 процентилі). Частоту якісних 

показників представляли в абсолютних і відносних числах зі вказанням 95 % 

довірчого інтервалу у вигляді «абсолютне значення» (частота у % відсотках; 

ДІ). При цьому розраховували точні довірчі інтервали (з допомогою 

програмного забезпечення «R»).

Кількісні показники з нормальним розподілом значень і рівними 

дисперсіями у 2 незалежних групах порівнювали за критерієм t Student (при 

рівних депресіях) і за критерієм Student для нерівних депресій (при 

нерівності останніх). При цьому рівність депресій вивчали методом Leven. 

Аналогічні ж показники, але у залежних групах порівнювали за критерієм 

Student для нерівних дисперсій (при нерівності останніх). При цьому 

рівність дисперсій вивчили методом Leven. Аналогічні ж показники, але у 

залежних групах порівнювали за критерієм Student для залежних вибірок. 

Кількісні ж показники з ненормальним розподілом у 2 незалежних групах 

порівнювали методом Mann-Wyitney U. У двох залежних вибірках кількісні



66

показники з нормальним розподілом порівнювали за критерієм Student для 

залежних вибірок, а такі ж показники з ненормальним розподілом значень -  

за критерієм Wilcoxon.

Порівняння двох груп за якісним показником здійснювали за точним 

критерієм Fisher. Крім того, розраховували шанси та відношення шансів 

події у різних групах. Для відношення шансів визначали довірчі інтервали. 

Крім того використовували спеціальні аналоги z-критерію для порівняння 

ймовірностей другої події у першій групі, умовних ймовірностей другої 

події у першій групі та різниць ймовірностей другої події у двох незалежних 

групах.

Кореляційний аналіз для кількісних або кількісного і якісного 

показників при нормальних розподілах проводили, визначаючи коефіцієнт 

кореляції Pearson, а при ненормальному розподілі кількісних показників, 

при вивченні зв’язків між порядковими якісними показниками або між 

інтервальними кількісними і порядковим якісним показниками -  коефіцієнт 

рангової кореляції Spearman. При цьому обов’язково встановлювали 

статистичну значущість значень коефіцієнтів кореляції. Критичний рівень 

значущості (р) при перевірці статистичних гіпотез у даному дослідженні 

приймали рівним 0.05.
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РОЗДІЛ 3

КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ДАНІ У ХВОРИХ НА 

ГОСТРИЙ БІЛІАРНИЙ ПАНКРЕАТИТ

3.1 Особливості клінічного перебігу та лабораторних показників у 

хворих на гострий біліарний панкреатит.

Оцінюючи клінічний перебіг гострого біліарного панкреатиту у 

обстежених нами хворих, нами були виявлені наступні особливості. 

Клінічний перебіг гострого біліарного панкреатиту у хворих першої групи 

був подібним до клінічної картини гострого холециститу або печінкової 

кольки. Про це свідчить аналіз встановлення діагнозу ургентним хірургом в 

умовах приймального відділення.

Отож, серед 65 хворих першої групи на час госпіталізації у 44 (67.7 %) 

було діагностовано печінкову кольку, у 16 (24.6 %) -  гострий калькульозний 

холецистит і тільки у 5 (7.7 %) -  гострий панкреатит. У 87.7 % випадків біль 

у цих пацієнтів локалізувався у правій підреберній ділянці (рх<0.001) і 

тільки у 5 хворих (7.7 %) він мав типовий «панкреатичний»,

«оперізувальний» характер (р1<0.05) (табл. 3.1). У 51 хворого (78.5 %) біль 

іррадіював у праву половину грудної клітки і шию. Нудота і одноразова 

блювання зустрічались, відповідно, у 81.5 і 56.9 %. Підвищення температури 

тіла до 38°С і вище серед пацієнтів цієї групи відмічали у 81.3 % 

спостережень. У цих хворих не спостерігали багаторазового блювання, 

типового для гострого панкреатиту, у них відмічали переважно одноразове 

блювання жовчю (56.9 %).

Характерна для гострого холециститу, клінічна картина (симптоми 

Ortner, de Mussy, Murphy, Kehr, та ін.) зустрічалась у 66.2 % хворих на
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гострий біліарний панкреатит з ізольованим холецистолітіазом.

Таблиця 3.1
Особливості клінічного перебігу у хворих на гострий біліарний

панкреатит різних дослідних груп.

Клінічна ознака Перша група 
(n-65)

Друга група 
( n-35)

Тр етя група 
(n-26) Р

Загальна слабкість 54 (83.1 %) 28 (80.0 %) 24 (92.3 %)
p1>0.05
p2>0.05
p3>0.05

Втрата апетиту 50 (76.9 %) 31 (88.6 %) 12 (46.2 %)
p1>0.05
p2<0.01
p3<0.01

Біль

- постійний 12 (18.5 %) 26 (74.3 %) 21 (80.8 %)
p1<0.001
p2<0.001
p3>0.05

- нападоподібний 53 (81.5 %) 9 (25.7 %) 5 (19.2 %)
p1<0.001
p2<0.001
p3>0.05

Локалізація болю:

- у правій
підреберній ділянці 57 (87.7 %) 9 (25.7 %) 2 (7.7 %)

p1<0.001
p2<0.001
p3>0.05

- «оперізувальний» 5 (7.7 %) 8 (22.8 %) 18 (69.2 %)
p1<0.05

p2<0.001
p3<0.001

- в епігастрії 3 (4.6 %) 16 (45.7 %) 1 (3.8 %)
p1<0.001
p2<0.001
p3<0.001

- без чіткої 
локалізації

- 2 (5.7 %) 5 (19.2 %)
p1>0.05
p2<0.01
p3>0.05

Іррадіація болю:

- в поперекову 
ділянку 6 (9.2 %) 4 (11.4 %) 14 (53.8 %)

p1>0.05
p2<0.001
p3<0.001

- в епігастральну і 
ліву підреберні 
ділянки

5 (7.7 %) 2 (5.7 % ) 2 (7.7 %)
p1>0.05
p2>0.05
p3>0.05

- в шию і ліву 
половину грудної 
клітки

- 5 (14.3 %) -
p1<0.01
p2>0.05
p3>0.05
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Продовження таблиці 3.1
- в шию і праву 
половину грудної 
клітки

51 (78.5 %) 7 (20.0 %) 3 (11.5 %)
р1<0.001
р2<0.001
р3>0.05

- без іррадіації 3 (4.6 %) 21 (60.0 %) 7 (26.9 %)
р1<0.001
р2<0.01
р3<0.05

Нудота 53 (81.5 %) 26 (74.3 %) 18 (69.2 %)
р1>0.05
р2>0.05
р3>0.05

Блювання :

- одноразове 37 (56.9 %) 12 (34.3 %) 7 (26.9 %)
р1<0.05
р2<0.05
р3>0.05

- багаторазове 15 (23.1 %) 3 (8.6 %) 2 (7.7 %)
р1>0.05
р2>0.05
р3>0.05

Відчуття сухості в 
ротовій порожнині 30 (46.2 %) 25 (71.4 %) 9 (34.6 %)

р1<0.05
р2>0.05
р3<0.01

Зміна кольору 
шкіри 12 (18.5 %) 19 (54.3 %) 26 (100.0 %)

р1<0.001
р2<0.001
р3<0.001

Підвищення 
температури тіла 54 (83.1 %) 24 (68.6 %) 7 (26.9 %)

р1>0.05
р2<0.001
р3<0.01

Збільшення 
жовчного міхура 9 (13.8 %) 4 (11.4 % ) 16 (61.5 %)

р1>0.05
р2<0.001
р3<0.001

Збільшення 
розмірів печінки 3 (4.6 %) 9 (25.7 %) -

р1<0.01
р2>0.05
р3<0.05

Позитивні 
симптоми гострого 
холециститу

43 (66.2 %) 2 (5.7 %) 2 (7.7 %)
р1<0.001
р2<0.001
р3>0.05

Позитивні 
симптоми місцевого 
перитоніту

45 (69.2 % ) 19 (54.3 %) 2 (7.7 % )
р1>0.05

р2<0.001
р3<0.001

Позитивні
симптоми
дифузного
перитоніту

6 (17.1 % ) 1 (2.9 %) 9 (34.6 % )

р1>0.05
р2<0.01
р3<0.01

Примітки: р1 -  між першою і другою групою; р2 -  між першою і
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третьою групою; p3 -  між другою і третьою групою

Ознаки місцевого перитоніту були діагностовані у 45 пацієнтів (69.2 

%), дифузного -  у 6 (17.1 %).

Пацієнти другої групи на час поступлення в стаціонар 

характеризували біль в черевній порожнині як постійний у 74.3 % 

спостережень. Нападоподібний біль у них зустрічався набагато рідше -  

тільки у 9 хворих (25.7 %) (див. табл. 3.1). У 45.7 % випадків біль 

локалізувався у епігастральній ділянці. Тільки у невеликої кількості 

спостережень серед пацієнтів з холелітіазом, який не спричиняв обтурації 

загальної жовчної протоки відмічали локалізацію болю у правій підреберній 

ділянці (25.7 %). «Оперізувальний» біль у хворих цієї групи зустрічався 

тільки у 22.8 % спостережень. Цей біль не мав типової іррадіації. 

Субіктеричність шкіри і склер була у 19 хворих (54.3 %).

Підвищення температури тіла вище 38°С у пацієнтів цієї групи було 

типовим симптомом, який зустрічався у 68.6 % спостережень. Однак, 

підвищення температури тіла скоріше розцінювали, як прояв холангіту.

У 25.7 % хворих відмічали збільшення меж печінки за Курловим. 

Специфічні симптоми гострого холециститу діагностували тільки у двох 

пацієнтів (5.7 %), натомість місцевий перитоніт, який спостерігався у 

правому підребер’ї було встановлено у 54.3 % пацієнтів.

Найбільш типова клінічна картина гострого панкреатиту відмічалась у 

пацієнтів третьої групи, де діагностували конкременти, вклинені у великий 

дуоденальний сосок. На фоні загальної слабкості (92.3 %) і втрати апетиту 

(84.6 %) у цих хворих спостерігали постійний характер болю (80.8 %) (див. 

табл. 3.1). «Оперізувальний» біль серед хворих цієї групи зустрічався 

найчастіше -  у 18 (69.2 %). Найчастіше біль іррадіював у поперекову 

ділянку (53.8 %), а у частини пацієнтів (26.9 %) не мав типової іррадіації. У 

всіх хворих цієї групи відмічали субіктеричність склер і шкіри. На фоні
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відсутності напруження м’язів передньої черевної стінки, у 9 хворих (34.6 

%) діагностували симптоми дифузного перитоніту.

У пацієнтів з ізольованим холецистолітіазом типові симптоми 

гострого панкреатиту не зустрічались у значній кількості спостережень. 

Найбільш часто відмічали локальне напруження м’язів передньої черевної 

стінки в проекції підшлункової залози (симптом Kerte) -  у 23.1 % (табл. 3.2). 

Цей симптом часто зустрічався і серед хворих другої групи (з холелітіазом) 

-  у 45.7 %.

Таблиця 3.2

Частота симптомів гострого панкреатиту у хворих різних дослідних груп

Клінічний
симптом

Перша група 
(n-65)

Друга група 
( n-35)

Тр етя група 
(n-26) p

Sarfert 9 (13.8 %) 3 (8.6 %) 18 (69.2 %)
p1>0.05

p2<0.001
p3<0.001

Cullen 11 (16.9 %) 6 (17.1 %) 15 (57.7 % )
p1>0.05

p2<0.001
p3<0.01

Devis 4 (6.2 %) 5 (14.3 %) 10 (38.5 %)
p1>0.05

p2<0.001
p3>0.05

Kerte 15 (23.1 %) 16 (45.7 %) 22 (84.6 %)
p1<0.05

p2<0.001
p3<0.01

Воскресенського 5 (7.7 %) 3 (8.6 %) 19 (73.1 %)
p1>0.05

p2<0.001
p3<0.001

Mayo-Robson 7 (10.8 %) 5 (14.3 %) 3 (11.5 %)
p1>0.05
p2>0.05
p3>0.05

Макова 6 (9.2 %) 4 (11.4 %) 2 (7.7 %)
p1>0.05
p2>0.05
p3>0.05

Примітки: p1 -  між першою і другою групою; р2 -  між першою і
третьою групою; р3 -  між другою і третьою групою

У хворих третьої групи специфічні симптоми гострого панкреатиту
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діагностували найчастіше. Симптом Sarfert (69.2 %), Cullen (57.7 % ), Kerte 

(84.6 %) та Воскресенського (73.1 %) можна вважати типовими для 

гострого біліарного панкреатиту, спричиненого вклиненням конкременту у 

великий дуоденальний сосок.

Рівень цитолітичних гепатоспецифічних ферментів відрізнявся у 

пацієнтів різних груп. У хворих з холецистолітіазом активність АсАТ 

складала 0.44±0.05 мкмоль/(млгод) (медіана 0.32), проти 0.31±0.04 

мкмоль/(млгод). Активність АлАТ у цих пацієнтів також була підвищена 

(0.72±0.08 мкмоль/(млгод) (медіана 0.40)), проти 0.48±0.05 

мкмоль/(млгод). Відповідно, знижувався коефіцієнт de Ritis до 0.58±0.07 

(медіана 0.50) (рис. 3.1).

1,4 і  
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□ Контрольна група
□ Перша група 
В Друга група 
■ Третя група

АсАТ АлАТ de Ritis

Рис. 3.1. Показники цитолітичних гепатоспецифічних ферментів у 

хворих на гострий біліарний панкреатит.

У пацієнтів другої групи активність АсАТ не тільки перевищувала 

показники контрольної групи, а і показник першої групи -  0.52±0.06 

мкмоль/(млгод) (медіана 0.37). Зростала активність АлАТ (0.86±0.07 

мкмоль/(млгод) (медіана 0.52)), що спричиняло підвищення коефіцієнта de 

Ritis до 0.62±0.08 (медіана 0.6).

Однак, найвищі рівні АсАТ (0.89±0.07 мкмоль/(млгод) (медіана 0.45))
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та АлАТ (1.21±0.09 мкмоль/(млгод) (медіана 0.65)) відмічали у пацієнтів 

третьої групи, де був діагностований вклинений у великий дуоденальний 

сосок конкремент, який спричиняв прояви холестазу. Коефіцієнт de Ritis 

становив 0.77±0.08 (медіана 0.61).

Не зважаючи на те, що АлАТ і АсАТ в широкій клінічній практиці є 

біохімічними маркерами пошкодження гепатоцита, вони не завжди точно 

відображають його функціональний стан, ці ферменти розподіляються у 

більшій концентрації у перипортальній зоні гепатоцита та у меншій -  у 

центрі дольок. Більш специфічним маркером є оцінка активності у- 

глутатіонтрансферази. Вона забезпечує біологічні фунції у різних відділах 

печінки і в однаковій концентрації розміщена у центрі дольок і у 

перипортальній зоні. Оскільки, центр печінкової дольки є найбільш 

функціонально чутливим до різних патологічних впливів, Було б доцільним 

проаналізувати зміни активності цього ферменту у наших пацієнтів.

У хворих з холецистолітіазом (перша група) активність у- 

глутатіонтрансферази знаходилась у межах показників контрольної групи 

(196.4±14.5 у.о) (медіана 148.5)) і становила 200.1±17.4. Серед пацієнтів які 

складали другу групу (холелітіаз без обтурації загальної жовчної протоки) 

активність цього ферменту перевищувала показники контрольної групи, 

складаючи 320.2±18.8 у.о. (медіана 208.5), що вказувало на появу 

функціональних розладів гепатоцита. У хворих третьої групи цей показник 

складав 630.5±25.2 у.о. (медіана 400.5), що утричі перевищувало показники 

контрольної групи і вказувало на глибокі функціональні порушення печінки, 

що вимагало включення у комплекс периопераційної терапії 

гепатопротекторів.

Однією з типових біохімічних ознак гострого біліарного панкреатиту 

була гіпербілірубінемія. Зростання рівня білірубіну при цій патології 

зумовлено не тільки частковою чи повною обтурацією загальної жовчної 

протоки як внаслідок набряку голівки підшлункової залози, так і за рахунок
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холелітіазу. У цих пацієнтів існують ще й функціональне і морфологічне 

ураження гепатоцитів, що дозволяє розцінювати цю жовтяницю як 

обтураційну-паренхіматозну. Білірубінемію відмічали у всіх обстежених 

хворих, не залежно від причини гострого біліарного панкреатиту. У 

пацієнтів першої групи спостерігалось достовірне зростання білірубінемії 

(p<0.01) -  52.4±7.8 мкмоль/л, при чому це підвищення відбувалось за 

рахунок прямої фракції (58.6 %). У пацієнтів другої групи також відмічали 

гіпербілірубінемію, яка не достовірно відрізнялась від показників першої 

групи (65.3±18.2 мкмоль/л). У хворих третьої групи відмічали появи 

вираженої гіпербілірубінемії яка стрімко наростала при проведенні 

консервативної терапії. Якщо на час госпіталізації цей показник складав 

102.8±23.4 мкмоль/л, то через 24 години він становив 132.9±19.3 мкмоль/л.
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При госпіталізації Через 24 години

Рис. 3.2. Показники рівня білірубінемії в динаміці у хворих на

гострий біліарний панкреатит.

Аналізуючи отримані біохімічні дані, нами було встановлено, що 

підвищення трансаміназ є типовим для гострого біліарного панкреатиту, 

незалежно від локалізації конкрементів чи жовчного сладжу у 

позапечінкових жовчних шляхах. У пацієнтів третьої групи підвищення 

трансаміназ було найбільш вираженим. У хворих першої та другої груп 

відмічали зниження кофіцієнту de Ritis, а у пацієнтів третьої групи -  його
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підвищення. Підвищення у-глутатіонтрансферази понад 400.5 у.о. та 

достовірне зростання рівня загального білірубіну впродовж 24 годин 

перебування хворого в стаціонарі також вказувало на вклинений конкремент 

в усті великого дуоденального соска.

Підвищення а-амілази у сироватці та сечі понад референтні величини 

(до 80 од/л і до 380 од/л, відповідно) відмічали не у всіх пацієнтів. У першій 

групі пацієнтів діагностична чутливість визначення а-амілази у сироватці 

крові становила 0.66, у сечі -  0.42, що не дозволяє свідчити про високі 

діагностичні можливості (табл. 3.3). Серед пацієнтів другої групи цей тест 

мав вищу чутливість: у сироватці -  0.89, у сечі -  0.80. Найбільш часто 

підвищення а-амілази спостерігалось у пацієнтів третьої групи: чутливість 

визначення у сироватці складала 0.96, у сечі -  0.88.

Діагностична специфічність визначення а-амілази у сироватці 

становила 0.85, у сечі -  0.75. Цінність позитивного результату була 

найвищою при визначенні а-амілази у сироватці у хворих другої (0.85) та 

третьої груп (0.86). Цінність негативного результату також була найвищою 

серед пацієнтів другої (0.88) та третьої груп (0.96).

Таблиця 3.3

Чутливість і специфічність визначення а-амілази у сироватці крові та у сечі

у хворих на гострий біліарний панкреатит.

Показник

Перша група 
(n-65)

Друга група 
(n-35)

Третя група 
(n-26)

а-аміла- 
за у си
роватці

а-аміла- 
за у сечі

а-аміла- 
за у си
роватці

а-аміла- 
за у сечі

а-аміла- 
за у си
роватці

а-аміла- 
за у сечі

Чутливість 0.66 0.42 0.89 0.80 0.96 0.88
Специфічність 0.85 0.75 0.85 0.75 0.85 0.75
Цінність позитив 
ного результату 0.81 0.72 0.85 0.69 0.86 0.77

Цінність негатив 
ного результату 0.72 0.68 0.88 0.79 0.96 0.87



76

Визначення панкреатичної а-амілази у сироватці крові і у сечі було 

найбільш специфічним тестом у хворих на гострий біліарний панкреатит, 

незалежно від клінічної групи. У більшості хворих цей показник 

перевищував референтний діапазон у сироватці (53.0 о/л) та сечі (319.0 о/л). 

Чутливість цього тесту знаходилась в межах від 92 до 100 %, а цінність 

позитивного результату 1.0, незалежно від біологічного матеріалу, в якому 

його визначали, що дозволяє рекомендувати його ширше в провадження в 

клінічну практику (табл. 3.4).

Таблиця 3.4

Чутливість і специфічність визначення панкреатичної а-амілази у сироватці 

крові та у сечі у хворих на гострий біліарний панкреатит.

Показник

Перша група 
(n-25)

Друга група 
(n-25)

Третя група 
(n-25)

-а О 3 
я 

В.

у сечі у сиро
ватці у сечі у сиро

ватці у сечі

Чутливість 0.96 0.92 1.0 0.96 0.96 0.96
Специфічність 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Цінність позити
вного результату 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Цінність негати
вного результату 0.96 0.92 1.0 0.96 0.96 0.96

Діагностична чутливість ліпази в усіх групах хворих була високою. 

Серед пацієнтів першої групи вона становила 0.84, другої групи -  0.80, 

третьої групи -  0.88. Специфічність методу склала 0.75. Цінність 

позитивного результату у першій групі була 0.77, у другій -  0.76, у третій -

0.78 (табл. 3.5).

Отримані нами результати вказують, що вміст ліпази в сироватці крові 

у хворих на гострий біліарний панкреатит підвищується, однак ізольоване 

застосування цього тесту з метою діагностики гострого панкреатиту не 

можна вважати специфічним. Діагностична важливість його може
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розцінюватись тільки в поєднані з визначенням рівня а-амілази у сироватці 

крові та у сечі.

Таблиця 3.5

Чутливість і специфічність визначення ліпази у сироватці крові у хворих

на гострий біліарний панкреатит.

Показник
Перша група 

(n-25)
Друга група 

(n-25)
Третя група 

(n-25)

Чутливість 0.84 0.80 0.88
Специфічність 0.75 0.75 0.75
Цінність позитивного 
результату 0.77 0.76 0.78

Цінність негативного 
результату 0.82 0.79 0.86

Як вказують проведені нами дослідження, зростання а-амілази та 

ліпази сироватки крові завжди спостерігалося при розвитку гострого 

біліарного панкреатиту, зумовленого вклиненим конкрементом в його 

інтрапанкреатичній частині. Однак, на нашу думку, це не можна 

розцінювати в якості лабораторного маркера власне для такої причини 

панкреатиту. Г острий біліарний панкреатит як органоспецифічний 

патологічний процес повинен верифікуватись, в першу чергу тільки за 

прямими ознаками, однозначно пов’язаними з запаленням чи деструкцією 

паренхіми залози. Підвищення рівня ферментів без чітких клінічних і 

інструментальних ознак може свідчити тільки про їх гіперпродукцію або 

якісні розлади секреції.

В останні роки для діагностики гострого панкреатиту пропонують 

застосовувати новий маркер -  рівень трипсиногену-2. Відомо, що трипсин 

продукується ацинарними клітинами підшлункової залози і виділяється в 

панкреатичний сік як профермент трипсиногену. Він існує у двох 

ізоформах: трипсиноген-1 і трипсиноген-2, які складають майже 19 % 

панкреатичного соку. В сироватці крові зазвичай вища концентрація
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трипсиногену-1, але в пацієнтів на гострий панкреатит підвищення 

концентрації трипсиногену-2 є більш вираженим, цей фермент виділяється 

сечею в значних кількостях вже на ранніх стадіях гострого панкреатиту і 

часто його рівень залишається високим в продовж багатьох діб.

Найбільш простим методом якісної оцінки вмісту трипсиногену-2 в 

сечі є АСТІМ Pancreatitis тест (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Імунохроматографічний одностадійний якісний експрес-тест 

у вигляді смужок для діагностики гострого панкреатиту Actim 

Pancreatitis test. Позитивний результат тесту.

Цей метод був застосований нами у 25 пацієнтів кожної з груп та у 20 

осіб, що склали контрольну групу. Нами була виявлена висока чутливість 

цього тесту у пацієнтів всіх груп (96.0-100.0 %) (табл. 3.6).

Специфічність цього тесту була висока і складала 95.0 %. Безумовно 

невелика кількість спостережень не дозволяє категорично стверджувати про 

його діагностичну цінність, однак результати, викладені у таблиці 3.6, 

дозволяють розраховувати та його ефективність. Важливим є те, що АСТІМ 

Pancreatitis тест, як скринінговий метод, може виконуватись впродовж 5-10



79

хвилин у умовах приймального відділення і може окреслювати напрямок 

подальшої діагностичної тактики.

Таблиця 3.6

Чутливість і специфічність визначення АСТІМ Pancreatitis тест у сечі 

хворих на гострий біліарний панкреатит.

Показник
Перша група 

(n-25)
Друга група 

(n-25)
Третя група 

(n-25)

Чутливість 0.96 1.0 1.0
Специфічність 0.95 0.95 0.95
Цінність позитивного 
результату 0.95 0.95 0.95

Цінність негативного 
результату 0.96 1.0 1.0

Негативний результат тесту заперечує діагноз гострого біліарного 

панкреатиту з високою ймовірністю. Позитивний результат тесту, на нашу 

думку, ще до проведення складніших біохімічних, ультрасонографічних, 

радіологічних методів обстеження, може бути показом до проведення 

антисекреторної консервативної терапії.

3.2 Можливості магнітно-резонансної томографії та ендоскопічної 

ретроградної панкреатохолангіографії для діагностики гострого біліарного 

панкреатиту у пацієнтів різних груп.

Серед 126 обстежених і пролікованих нами пацієнтів у 74 виникла 

необхідність у додатковій променевій діагностиці позапечінкових жовчних 

шляхів. Трансабдомінальне ультразвукове дослідження було 

малоінформативним при конкрементах, діаметром менше 3 мм та не 

дозволяло оцінити стан термінального відділу спільної жовчної протоки. 

Конкременти ретродуоденальної, інтрапанкреатичної та інтрамуральної 

частин загальної жовчної протоки ультрасонографічно, як правило не
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виявлялися.

При проведенні ультрасонографії як першого етапу обстеження у 99 

пацієнтів вдалося чітко візуалізувати зміни в панкреатогепатобіліарній зоні, 

які вказували на гострий панкреатит та зміни з боку жовчновивідної 

системи. Ці пацієнти розподілилися наступним чином: 52 (80,0±4,96 %) 

(p<0,001, OR=16,0) з них увійшли до першої групи, 26 (74,3±7,39 %) 

(p<0,001, OR=8,35) -  до другої і 21(80,8±7,73 %) (p<0,001, OR=17,64) -  до 

третьої (табл. 3.7).

Таблиця 3.7

Діагностична ефективність ультрасонографії у хворих на 

гострий біліарний панкреатит.

Група Всього Позитивний
результат

Негативний
результат р OR

Перша 65 (100,0 %) 52 (80,0±4,96 %) 13 (20,0±5,0 %) <0,001 16,0
Друга 35 (100,0 %) 26 (74,3±7,39 %) 9 (25,7±7,4 %) <0,001 8,35
Третя 26 (100,0 %) 21 (80,8±7,73 %) 5 (19,2±7,7 %) <0,001 17,64

У 27 пацієнтів під час проведення трансабдомінальної 

ультрасонографії були непрямі ознаки патології загальної жовчної протоки: 

її розширення, неоднорідність вмісту, збільшення перихоледохеальних 

лімфатичних вузлів та ін. Ці хворі розподілилися наступним чином: 13 

(20,0±5,0 %) (p<0,001, OR=0,06) -  першої групи, 9 (25,7±7,4 %) (p<0,001, 

OR=0,12) -  другої групи і 5 (19,2±7,7 %) (p<0,001, OR=0,06) -  третьої групи.

Враховуючи сумнівність ультрасонографічної картини та 

неможливість виключення холедохолітіазу і обтурації загальної жовчної 

протоки, як метод діагностики другого етапу у цих 27 пацієнтів (21.4 %) 

була проведена магнітно-резонансна томографія панкреатогепатобіліарної 

зони. Дослідження проводилось на магнітно-резонансному томографі фірми 

Simens з потужністю магнітного поля 1,0 Тл у стандартних проекціях при 

Т1-, Т2-зважених зображеннях та в режимах FatSat, HASTE і STAR.
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Магнітно-резонансна томографія дозволяла отримати тонкі зрізи, на 

яких візуалізувались як великі, так і дрібні (1-2 мм.) дефекти наповнення, в 

тому числі -  і в нерозширених жовчовивідних протоках.

Поряд з цим, існував цілий ряд протипоказів, при яких проведення 

МРТ було проблемним. У трьох хворих виникла потреба уведені 

наркотичних анальгетиків, оскільки внаслідок больового синдрому ці хворі 

не могли знаходитись нерухомо доволі тривалий час. У двох хворих час 

проведення дослідження значно подовжився. У них виникла потреба в 

затримці дихання на 15-20 с. Оскільки ці пацієнти мали хронічну 

пульмонологічну патологію, це викликало деякі складнощі.

МРТ дозволило виключити наявність патологічних утворів у 

позапечінкових жовчних шляхах у 13 хворих на гострий біліарний 

панкреатит, що дозволило віднести їх до першої групи (ізольований 

холицистолітіаз), уникнути проведення ЕРПХГ та ЕПСТ чи канюлювання 

великого дуоденального соска та визначитись з подальшою хірургічною 

тактикою. У 9 пацієнтів при проведенні МРТ, поряд з конкрементами в 

жовному міхурі, діагностували холедохолітіаз без ознак обтурації загальної 

жовчної протоки (друга група). У 5 хворих був візуалізований конкремент 

дистальних відділів холедоха, який спричиняв його обтурацію (третя група).

На серіях МР-сканів у всіх пацієнтів чітко вдавалось віазулізувати 

печінку, оцінити її розміри (краніокаудальний правої частки по 

середньоключичній лінії та лівої по паравертебральній лінії), контури, краї, 

структуру. Чітко визначались ворітна вена та печінкові вени. У цих 13 

пацієнтів (перша група) з гострим біліарним панкреатитом по вільному 

краю квадратної частки печінки та внутрішньої поверхні правої частки 

візуалізувалась вільна рідина в різному об’ємі, що дозволяло трактувати цю 

ознаку як специфічну в МРТ діагностиці гострого біліарного панкреатиту 

(рис. 3.3). В жовчному міхурі вдавалось чітко визначити наявність 

конкрементів, оцінити їх контури, розміри, інтенсивність та локалізацію,
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згідно анатомічних зон міхура (рис. 3.4).

Рис. 3.3. Магнітно-резонансна томографія хворої В. Діагноз: гострий 

біліарний панкреатит. Гострий катаральний калькульозний холецистит.

По вільному краю квадратної частки печінки та внутрішньої поверхні правої

частки візуалізується вільна рідина.

і ' \

Рис. 3.4. Магнітно-резонансна томографія хворої В. Діагноз: гострий
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біліарний панкреатит. Гострий катаральний калькульозний холецистит.

В шийці жовчного міхура візуалізується вклинений конкремент.

У 5 хворих загальна жовчна протока перевищувала допустимі розміри, 

становлячи в середньому 8 мм, при поширенні загальної печінкової протоки 

близько 6 мм. Передбачувальне місце злиття цих проток чітко не 

візуалізувалось, за рахунок наявності неоднорідної відмежованої ділянки 

(рис. 3.5).

Рис. 3.5. Магнітно-резонансна томографія хворої І. Діагноз: гострий 

біліарний панкреатит. Гострий флегмонозний калькульозний холецистит.

Емпієма жовчного міхура. Холедохолітіаз. Місце злиття загальної 

печінкової і міхурової проток чітко не візуалізується за рахунок наявності

неоднорідної відмежованої ділянки.

Поряд з цим, подальше сканування дозволяло виявити конкременти в 

загальній жовчній протоці (рис. 3.6). У семи пацієнтів на гострий біліарний 

панкреатит візуалізували рідину від заднього краю селезінки каудально за 

ходом фасції Gerotae до рівня мезогастрію (рис. 3.7).
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Зміни в паренхімі підшлункової залози на МР-сканах були відмічені у 

всіх 27 обстежених хворих. Структура залози змінювалась від відносно 

однорідної до неоднорідної, у 4 пацієнтів відмічали розширення протоки 

залози (рис. 3.8). У всіх випадках парапанкреатична жирова клітковина була 

інфільтрована.

Рис. 3.6. Магнітно-резонансна томографія хворої І. Діагноз: гострий 

біліарний панкреатит. Гострий флегмонозний калькульозний холецистит. 

Емпієма жовчного міхура. Холедохолітіаз. В жовчному міхурі та в загальній 

жовчній протоці візуалізуються конкременти.
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Рис. 3.7. Магнітно-резонансна томографія хворого К. Діагноз: 

гострий біліарний панкреатит. Хронічний калькульозний холецистит. 

Холедохолітаз. Візуалізується рідина від заднього краю селезінки 

каудально за ходом фасції Gerotae.

Рис. 3.8. Магнітно-резонансна томографія хворої М . Діагноз: гострий 

біліарний панкреатит. Хронічний калькульозний холецистит. Холедохолітаз. 

Візуалізується неоднорідна підшлункова залоза з розширеною протокою.
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Проведення МРТ дозволило встановити прохідність холедоха і 

відсутність в ньому конкрементів у 20.0 % випадків серед пацієнтів першої 

групи, в яких ультрасонографія виявилась неінформативною, що дозволило 

уникнути у них ЕРПХГ і, пов’язаної з нею, ендоскопічної інвазії великого 

дуоденального соска.

У пацієнтів другої групи ЕРПХГ проводили у 26 випадках (74.3 %). 

Слід зазначити, що у 24 із цих пацієнтів діагноз холедохолітіазу був 

встановлений під час проведення УЗД, тому це втручання у них виконували 

скоріше з лікувальною метою, ніж із діагностичною.

ЕРПХГ виконували за стандартною методикою під загальним 

знеболенням. Частіше дослідження виконувалось за допомогою прямого 

канюлювання соска. При наявності в холедоху конкрементів або при 

підвищеному жовчі виконували папілотомію торцевим папілотомом (рис. 

3.9). Як вказують наші спостереження найбільш доцільно ЕРПХГ 

виконувати в терміни до 24 годин з часу поступлення хворих у стаціонар. В 

більш пізні терміни канюлювання великого дуоденального соска стає 

технічно складним через набряк стінки дванадцятипалої кишки, що 

подовжує час ендоскопічного втручання.

Рис. 3.9. ЕРПХГ хворого О. Діагноз: гострий біліарний панкреатит.
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Хронічний калькульозний холецистит. Холедохолітіаз. В просвіті 

загальної жовчної протоки візуалізується необтуруючий конкремент.

Контрастується розширена протока підшлункової залози.

У двох пацієнтів другої групи був діагностований стеноз великого 

дуоденального соска, що вимагало папілотомії для якісного контрастування. 

У 12 випадках серед 26 пацієнтів другої групи, у яких виконували ЕРПХГ, 

спочатку контрастувалась протока підшлункової залози. Найбільш часто її 

розширення відмічали в ділянці голівки підшлункової залози, що можна 

розцінювати як спицефічну ознаку гострого біліарного панкреатиту.

У 19 пацієнтів (73.1 %) у розширеному холедоху візуалізували 

поодинокі конкременти, у семи (26.9 %) -  множинні.

При гострому біліарному панкреатиті, пов’язаному з 

холедохолітіазом, інвазивні втручання в загальну жовчну протоку, поряд з 

діагностичною мають ще й лікувальну цінність. Однак, ЕРПХГ та ЕПСТ у 

цих хворих необхідно проводити тільки після чіткого встановлення діагнозу 

за допомогою УЗД чи МРТ.

У пацієнтів третьої групи встановити діагноз вклиненого в 

дуоденальний сосок конкремента після проведення УЗД вдалося тільки у 5 

(19.2 %). Серед п ’яти пацієнтів, в яких виконували МРТ чітку візуалізувати 

конкремент в інтрапанкреатичній і інтрамуральній частинах загальної 

жовчної протоки вдалося тільки в одного. Це зумовлено зміною 

ехоструктури підшлункової залози і парапанкреатичних тканин. Тому 

ЕРПХГ в цієї групи хворих було основним діагностичним методом і 

проводилось у 24 пацієнтів.

У хворих третьої групи виникали технічні труднощі при канюлюванні 

великого дуоденального соска, за рахунок набряку тканин. Часто не 

вдавалось повноцінно законтрастувати загальну жовчну і панкреатичну 

протоки (рис. 3.10).
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Рис. 3.10. ЕРПХГ хворої Д. Діагноз: гострий біліарний панкреатит.

Холедохолітіаз. Обтурація інтрапанкреатичної частини холедоха.

Після канюлювання великого дуоденального соска контрастуються 

тільки дистальні відділи панкреатичної протоки.

Вклинений у великий дуоденальний сосок конкремент часто вдавалось 

ідентифікувати ще на етапі дуоденоскопії, за рахунок специфічних ознак: 

гіперемії стінки дванадцятипалої кишки, набряку великого дуоденального 

соска та ін. Якщо конкремент був великих розмірів, він випинав у просвіт 

дванадцятипалої кишки (рис. 3.11).
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Рис. 3.11. Дуоденоскопія хворої І. Діагноз: гострий біліарний 

панкреатит. Хронічний калькульозний холецистит. Холедохолітіаз.

Обтурація інтрапанкреатичної частини холедоха. Візуалізується 

конкремент, вклинений у великий дуоденальний сосок.

При виконанні канюлювання великого дуоденального соска вдавалося 

проштовхнути конкремент в просвіт загальної жовчної протоки, що 

дозволяло виконати холангіограму. Однак, у цих пацієнтів, як правило, 

протока підшлункової залози не контрастувалась. На нашу думку, це 

пов’язано з набряком стінки інтрапанкреатичної частини загальної жовчної 

протоки (рис. 3.12).

Як вказують наші спостереження, у пацієнтів з гострим біліарним 

панкреатитом та ізольованим холецистолітіазом застосування таких 

неінвазивних методів як ультрасонографія та МРТ дозволяє повноцінно 

оцінити стан органів панкреатогепатобіліарної зони. У цих хворих 

застосування ЕРПХГ та ендоскопічної інвазії через великий дуоденальний 

сосок є необґрунтованим і його потрібно уникати.
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Рис. 3.12. ЕРПХГ хворої Б. Діагноз: гострий біліарний панкреатит.

Хронічний калькульозний холецистит. Водянка жовчного міхура.

Холедохолітіаз. Обтурація інтрапанкреатичної частини холедоха.

Вклинений конкремент проштовхнутий у загальну жовчну протоку, 

панкреатична протока не контрастується.

У пацієнтів другої групи (гострий біліарний панкреатит з 

холелітіазом) трансабдомінальна сонографія та МРТ у 94.3 % випадків 

дозволяють чітко встановити характер патологічних змін у підшлунковій 

залозі і позапечінкових жовчних шляхах. Однак, ендоскопічну інвазію через 

великий дуоденальний сосок у цих пацієнтів необхідно проводити для 

декомпресії загальної жовчної протоки та визначення подальшої лікувальної 

тактики.

У хворих на гострий біліарний панкреатит та вклинений у великому 

дуоденальному соску конкремент неінвазивні інструментальні методи 

обстеження дозволяють оцінити зміни в підшлунковій залозі, розширення 

позапечінкових жовчних шляхів, однак візуалізувати вклинений конкремент 

можуть не завжди. У цих пацієнтів ЕРПХГ та ендоскопічна екстракція 

вклиненого конкремента є патогенетично обґрунтованим діагностично-
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лікувальним заходом.
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РОЗДІЛ 4

КОМПЛЕКСНЕ ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ

БІЛІАРНИЙ ПАНКРЕАТИТ.

4.1 Вибір хірургічної тактики у пацієнтів з гострим біліарним 

панкреатитом.

Аналізуючи отримані нами дані, при виборі хірургічної тактики, ми 

базувались на результатах клінічної, лабораторної та інструментальної 

оцінки ґенезу гострого біліарного панкреатиту (рис. 4.1).

Специфічна клінічна симптоматика, оцінка показників біохімічного 

аналізу крові (цитолітичні ферменти, рівень білірубіну), підвищення а- 

амілази, ліпази, панкреатичної а-амілази та позитивний АСТІМ Pancreatitis 

тест дозволяли встановити попередній діагноз гострого панкреатиту. 

Трансабдомінальна ультрасоногафія дозволяла оцінити зміни збоку 

підшлункової залози, однак не завжди повноцінно характеризувала стан 

позапечінкових жовчних протоків. Для повноцінної характеристики 

загальної жовчної протоки ми застосовували МРТ панкреатобіліарної зони, 

що дозволяло чітко встановити ґенез гострого біліарного панкреатиту.

На першому етапі лікування (фаза панкреатичного шоку) всі 

діагностично-лікувальні заходи вважали за доцільне виконувати впродовж 

24 годин з часу поступлення пацієнта в стаціонар. У хворих першої групи 

після проведення передопераційної консервативної терапії, спрямованої на 

зниження ферментної агресії та, пов’язаних з нею запальних змін в 

підшлунковій залозі, попередження інфікування парапанкреатичної 

клітковини та корекцію супутньої патології і системних змін, спричинених 

панкреатитом.
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Рис. 4.1. Діагностично-лікувальний алгоритм у пацієнтів з гострим

біліарним панкреатитом.
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Найбільш практично важливими специфічними лабораторними 

тестами гострого біліарного панкреатиту була оцінка рівня в крові а- 

амілази, панкреатичної а-амілази та (у частини пацієнтів) АСТІМ Pancreatitis 

тест. Підвищення активності ліпази в сироватці крові, як діагностичного 

маркеру, оцінювалась тільки на фоні підвищення амілази в сироватці крові 

та сечі. Одразу при поступленні пацієнтів в приймальне відділення 

виконували трансабдомінальну ультрасонографію органів черевної 

порожнини та заочеревинного простору. Згідно локальних протоколів, 

проводили оглядову рентгенографію органів грудної клітки та органів 

черевної порожнини. У 57.9% хворих виконували ургентну ЕФГДС, як 

правило це були пацієнти з підозрою на супутню гастродуоденальну 

патологію та при сумнівах в встановленні діагнозу гострого панкреатиту.

Серед 65 пацієнтів першої групи у 80.0% під час трансабдомінальної 

ультрасонографії були чітко верифіковані специфічні зміни підшлункової 

залози та відсутність патологічних включень у спільній жовчній протоці. У 

20.0% спостережень ультрасонографія не дозволяла виключити патологічні 

зміни з боку позапечінкових жовчних протоків ,що вимагало проведення у 

цих хворих магніторезонансної томографії. Серед пацієнтів другої групи, 

поряд з трансабдомінальною ультрасонографією, 25.7% потребували 

використання МРТ, а 74.3% - ЕРПХГ. Серед хворих третьої групи у 7.7% 

проведення тільки трансабдомінальної ультрасонографії дозволило нам 

виставити покази до папілотомії і ендоскопічної ревізії спільної жовчної 

протоки. Інші пацієнти цієї групи для верифікації причини гострого 

біліарного панкреатиту потребували застосування інших методів променевої 

діагностики.

Впродовж перших 48 годин лапароскопічна холецистектомія була 

виконана у 49 пацієнтів (75.4%) першої групи (табл. 4.1). Ендоскопічні 

операційні втручання на великому дуоденальному соску та спільної жовчної 

протоки в продовж перших двох діб перебування в стаціонарі були
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проведені у 74.3% пацієнтів другої групи та 92.3% - третьої групи. Метою 

ранніх ендоскопічних операцій було усунення обтурації великого 

дуоденального соска, термінальних відділів спільної жовчної та 

панкреатичної проток шляхом папілотомії, видалення конкремента тощо.

Таблиця 4.1

Характеристика операційних втручань у хворих на гострий біліарний 

панкреатит різних дослідних груп.

Вид операційного втручання Перша група 
(n-65)

Друга група 
( n-35)

Третя група 
(n-26)

ЛХЕ 65 (100.0 %) - -
ЕРПХГ + ЕПСТ - 4 (11.4 %) -
ЕРПХГ + ЕПСТ + екстракція 
конкрементів

- 5 (14.3 %) 12 (46.2 %)

ЕРПХГ + ЕПСТ + ЛХЕ - 4 (11.4 %) -
ЕРПХГ + ЕПСТ + екстракція 
конкрементів + ЛХЕ - 22 (62.9 %) 14 (53.8 %)

У всіх пацієнтів з метою підготовки до операційного втручання 

проводили інтравенозну комплексну консервативну терапію яка включала 

медикаментозну блокаду секреторної функцію підшлункової залози, 

детоксикацію шляхом форсованого діурезу, антибактеріальну профілактику 

та корекцію супутньої патології.

У пацієнтів з набряковим панкреатитом консервативна терапія 

дозволяла зменшити больовий синдром та стабілізувати гемодинаміку з 

достатнім погодинним діурезом впродовж 6-12 годин, що дозволяло значно 

мінімізувати ризик операції та знизити частоту після операційних 

ускладнень. У хворих з тяжким панкреатитом консервативна терапія 

проводилась в умовах відділенні інтенсивної терапії. Як тільки 

стабілізувався загальний стан цих пацієнтів, їм одразу виставляли покази до 

лапароскопічної холецистектомії та дренування черевної порожнини (перша 

група) або папілотомії з ревізією холедоха (друга і третя групи).
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У хворих другої і третьої груп проводили ендоскопічну діагностику і 

санацію позапечінкових жовчних шляхів з наступним проведенням ЛХЕ 

впродовж наступних 24 годин. Серед хворих цих груп, у 21 холецистектомія 

була проведена в анамнезі. Тому, у 4 пацієнтів (11.4 %) другої групи була 

виконана тільки ЕРПХГ з ЕПСТ, а у 5 (14.3 %) -  вона доповнювалась 

екстракцією конкремента кошиком Дорміа.

В післяопераційному періоді консервативна терапія базувалась на 

оцінці тяжкості стану пацієнта, вираженості проявів кардіоваскулярної, 

дихальної, ентеральної та печінково-ниркової дисфункції. Наявний 

парапанкреатичний інфільтрат вимагав включення в комплекс лікувально- 

діагностичних заходів антибактеріальної терапії карбапонемами та 

ультрасонографічного моніторингу черевної порожнини, підшлункової 

залози та заочеревинного простору кожні 3-5 днів.

Загальноприйнятим вважається, що парапанкреатичний інфільтрат 

при біліарному ґенезі панкреатиту, частіше протікає легше і має нижчу 

частоту гнійно-некротичних наслідків. Серед пролікованих нами пацієнтів у 

12 (9.5%) виникали ускладнення, пов’язані з несприятливим перебігом 

розрішення запального процесу в підшлунковій залозі та парапанкреатичній 

залозі. У двох хворих першої групи, трьох -  другої та двох -  третьої 

діагностували формування несправжніх панкреатичних кіст. Враховуючи 

їхній сприятливий перебіг та відсутність лабораторних та клінічних даних за 

їхнє абсцедування, цим пацієнтам рекомендували в подальшому динамічне 

спостереження в амбулаторних умовах. У 5 хворих формувались абсцеси 

заочеревинного простору ( у 3 другої групи та у 2 -  третьої).

Ми не є прихильниками широких лапаротомних доступів у пацієнтів з 

гнійними парапанкреатичними утвореннями. У всіх цих хворих 

візуалізували топічну локалізацію абсцесу ультрасонографічно. У одного з 

них абсцес був дренований шляхом пункції з встановленням дренажу типу 

pig tail, а у чотирьох -  з люмбального достопу.
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4.2. Хірургічне лікування пацієнтів першої групи.

У всіх 65 пацієнтів першої групи була виконана лапароскопія, яка 

включала діагностичний та лікувальний етапи. Перший троакар діаметром 

10 мм. уводили параумбілікально. Під візуальним контролем вводили 10 мм 

троакар нижче мечоподібного відростка та два 5 мм. в правій підреберній 

ділянці. У 38 пацієнтів для адекватного дренування черевної порожнини 

уводили додаткові троакари у здухвинних ділянках та у лівій підреберній 

ділянці, через які наприкінці операційного втручання встановлювали 

трубчасті дренажі.

Лапароскопію виконували при інтраабдомінальному тиску 

вуглекислого газу 12-15 мм.рт.ст. У пацієнтів з субкомпенсованими 

кардіоваскулярними захворюваннями застосовували ще більш низький тиск 

в черевній порожнині.

На діагностичному етапі лапароскопії вирішували ряд наступних 

завдань: оцінювали характерні морфологічні ознаки гострого біліарного 

панкреатиту; визначали тяжкість і поширеність уражень підшлункової 

залози і заочеревинної клітковини; оцінювали колір, об’єм, та місця 

скопичення панкреатичного ексудату; характеризували панкреатогенні 

зміни з боку інших органів та очеревини (табл. 4.2).

Найменш травматичним оцінюванням стану підшлункової залози був 

огляд і інструментальна пальпація тканин у кореня брижі поперечно 

обвідної кишки. У 64.6 % випадків ми спостерігали його набряк та зміну 

кольору. Ці морфологічні зміни корелювали із даними інструментальних 

методів обстеження в передопераційному періоді.

У 41.5 % спостережень у черевній порожнині виявлявся геморагічний 

ексудат, який розцінювали як панкреатичний. Найчастіше він локалізувався 

в правій підреберній ділянці та по правому фланку в кількості 500-800 мл. У 

14 хворих (21.5 %) ексудат поширювався в малий таз та ліву підреберну
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ділянку. Серозний ексудат у черевній порожнині виявляли тільки у 6.2 % 

спостережень.

Таблиця 4.2

Інтраопераційні ознаки гострого біліарного панкреатиту у 

пацієнтів першої дослідної групи.

Інтраопераційна ознака Кількість Відсоток
Серозний ексудат в черевній порожнині 4 6.2 %
Фібринозний ексудат в черевній порожнині 7 10.8 %
Г еморагічний ексудат в черевній порожнині 27 41.5 %
Плями стеатонекрозу 5 7.7 %
Г еморагічний набряк кореня брижі 
поперечнообвідної кишки 42 64.6 %

Інфільтрат в ділянці підшлункової залози 15 23.1 %
Інфільтративні зміни великого чепця 33 50.8 %
Склоподібний набряк гепатодуоденальної 
зв’язки 24 36.9 %

Збільшений жовчний міхур 39 60.0 %
Деструктивні форми гострого холециститу 6 9.2 %

У 7 пацієнтів (10.8 %) в черевній порожнині спостерігали мутний 

випіт з пластівцями фібрину. Часто він нашаровувався на дванадцятипалій 

кишці та гепатодуоденальній зв’язці.

Інфільтративні зміни в ділянці підшлункової залози візуалізували у

23.1 % випадків. У 33 пацієнтів (50.8 %) інфільтрат поширювався на 

великий чепець.

Діагноз гострого панкреатиту вважали достовірним при наявності у 

черевній порожнині хоча б однієї з чотирьох наступних ознак: 

геморагічного ексудату (41.5 %), стеаринових плям на очеревині та 

великому чіпці (7.7 %), геморагічного набряку кореня брижі поперечно- 

обвідної кишки (64.6 %) та склоподібного набряку гепатодуоденальної 

зв’язки (36.9 %). Наявність двох і більше із цих ознак вказувала на тяжкий 

біліарний панкреатит і необхідність подальшого лікування пацієнта в 

умовах відділення інтенсивної терапії.
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При аналізі залежності появи різних інтраопераційних ознак гострого 

біліарного панкреатиту, в залежності від переважання ураження певних 

анатомічних сегментів підшлункової залози, нами було встановлено 

наступне (табл. 4.3).

При переважному ураженні запальним процесом голівки 

підшлункової залози, серед хворих першої групи, клінічно важливими 

ознаками були геморагічний ексудат (OR 0.54; p>0.05), склоподібний набряк 

гепатодуоденальної зв’язки, що поширювався на жовчний міхур (OR 0.65; 

p>0.05) , збільшений жовчний міхур (OR 0.65; p>0.05). Деструктивна форма 

гострого холециститу з високою ймовірністю була специфічною ознакою 

ураження голівки підшлункової залози (OR 1.0; p>0.05). Поряд з цим, поява 

серозного (OR 0.10; p>0.05) чи фібринозного (OR 0.06; p<0.05) ексудату, 

плям стеатонекрозу (OR 0.08; p>0.05), набряку кореня брижі поперечно 

обвідної кишки (OR 0.02; p<0.001), інфільтрату в ділянці підшлункової 

залози (OR 0.02; p<0.001) та інфільтративних змін великого сальника (OR 

0,16; p<0.001) вказували на відсутність виражених запальних чи

деструктивних змін голівки залози.

При переважну локалізацію ураження в тілі залози свідчили серозний 

характер ексудату (OR 1.0; p>0.05), плями стеатонекрозу на очеревині чи 

великому сальнику (OR 1.0; p>0.05) та поява інфільтрату в ділянці 

підшлункової залози (OR 0.75; p>0.05). Фібринозний (OR 0.40; p>0.05) чи 

геморагічний (OR 0.20; p<0.001) ексудат в черевній порожнині, набряк 

кореня брижі поперечно обвідної кишки (OR 0.20; p>0.05), інфільтрація 

великого (OR 0.27; p<0.01) чи малого (OR 0.17; p<0.001) сальника не 

дозволяли з високою ймовірністю вказувати на локалізацію запалення саме 

в цьому сегменті підшлункової залози, а збільшення (OR 0.08; p<0.001) чи 

деструктивні зміни жовчного міхура (OR 0.07; p<0.05) були нетиповими 

ознаками.
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Таблиця 4.3

Частота появи інтраопераційних ознак гострого біліарного панкреатиту у 

пацієнтів першої групи в залежності від ураження різних анатомічних

сегментів підшлункової залози (n-65).

Голівка
підшлункової

залози

Тіло
підшлункової

залози

Хвіст
підшлункової

залози
Серозний ексудат в 
черевній порожнині

0
(OR 0.10; p>0.05)

6,2±2.98 % 
(OR 1.0; p>0.05)

0
(OR 0,10; p>0,05)

Фібринозний 
ексудат в черевній 
порожнині

0
(OR 0.06; p<0.05)

4.6±2.60 % 
(OR 0.40; p>0.05)

6,2±2,98 % 
(OR 0,54; p>0,05)

Г еморагічний 
ексудат в черевній 
порожнині

27.7±5.55 % 
(OR 0.54; p>0.05)

12.3±4.07 % 
(OR 0.20; p<0.001)

1,5±1,53 % 
(OR 0,02; p<0,001)

Плями
стеатонекрозу

0
(OR 0.08; p>0.05)

7.7±3.31 % 
(OR 1.0; p>0.05)

0
(OR 0,08; p>0,05)

Геморагічний 
набряк кореня 
брижі поперечно 
обвідної кишки

3.1±2.14 % 
(OR 0.02; p<0.001)

55,4±6.17 % 
(OR 0.20; p>0.05)

6,2±2,98 % 
(OR 0,04; p<0,001)

Інфільтрат в 
ділянці 
підшлункової 
залози

0
(OR 0.02; p<0.001)

18.5±4.81 % 
(OR 0.75; p>0.05)

4,6±2,60 % 
(OR 0,16; p<0,01)

Інфільтративні 
зміни великого 
чіпця

13.8±4.28 % 
(OR 0.16; p<0.001)

21.5±5.10 % 
(OR 0.27; p<0.01)

15.4±4.48 % 
(OR 0.18; p<0.001)

Склоподібний 
набряк гепатоду- 
оденальної звязки

27.7±5.55 % 
(OR 0.65; p>0.05)

9.2±3.59 % 
(OR 0.17; p<0.001)

0
(OR 0.01; p<0.001)

Збільшений 
жовчний міхур

49.2±6.20 % 
(OR 0.65; p>0.05)

10.8±3.84 % 
(OR 0.08; p<0.001)

0
(OR 0.01; p<0.001)

Деструктивні 
форми гострого 
холециститу

9.2±3.59 % 
(OR 1.0; p>0.05)

0
(OR 0.07; p<0.05)

0
(OR 0.07; p<0.05)

Серед пацієнтів цієї групи інтраопераційними ознаками, що з високою 

ймовірністю вказували на ураження хвоста підшлункової залози був
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фібринозний ексудат в черевній порожнині (OR 0.54; p>0.05). Всі інші 

ознаки були нетиповими.

Лікувальний етап лапароскопії включав в себе проведення 

холецистектомії, евакуацію випоту з черевної порожнини та її дренування 

трубчастими випускниками з чотирьох контрапертур. Дренаж з правої 

здухвинної ділянки підводили у порожнину малого тазу, з лівої -  

розміщували по лівій бічній стінці у напрямку до лівого підребер’я. 

Дренажі, що були встановлені у правій підреберній ділянці підводили до 

надпечінкового простору та під печінку -  до отвору сальникової сумки.

У жодного з пацієнтів цієї групи ми не проводили дренування 

сальникової сумки, незважаючи на високу частоту наявності геморагічного 

набряку кореня брижі поперечно-обвідної кишки (64,6 %) та випинання 

сальникової сумки. Як вказує наш досвід, введення дренажу через отвір 

сальникової сумки не завжди можливе через набряк малого чіпця і значно 

подовжує час операційного втручання. Крім цього, дренування сальникової 

сумки через її отвір чи апертуру в брижі поперечно-обвідної кишки в умовах 

стерильного панкреатиту збільшує ризик інфікування парапанкреатичного 

інфільтрату. Під впливом комплексного консервативного лікування на 2-3 

добу після ліквідації набряку малого сальника, кількість випоту у 

сальниковій сумці прогресуюче зменшувалася, дренуючись через дренаж, 

підведений під гепатодуоденальну зв’язку.

Дотримання таких інтраопераційних принципів, дозволило нам 

уникнути абсцедування підшлункової залози та парапанкреатичної 

клітковини у всіх пацієнтів цієї групи. Тільки у двох випадках ми 

спостерігали формування безсимптомних псевдокіст тіла залози.
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4.3 Хірургічне лікування пацієнтів другої і третьої групи.

Серед цих хворих дотримувались тактики двохетапного операційного 

лікування ЕРПХГ у поєднані з ЕПСТ та проведення другим етапом ЛХЕ 

було у чотирьох хворих другої групи хірургічна тактика у них була обрана 

на підставі результатів трансабдомінальної ультрасонографії, які вказували 

на наявність ехо-включень у просвіті розширеної загальної жовчної 

протоки. Однак, при холангіографії дрібних конкрементів у холедоху не 

було виявлено, або в його просвіті був густий жовчний сладж.

У 22 хворих другої групи та у 14 -  третьої ЕРПХГ та ЕПСТ 

закінчувались екстракцією конкрементів. Впродовж наступних 24 годин у 

них виконували ЛХЕ. У 21 пацієнта холецистектомія була проведена в 

анамнезі, тому в них виконували тільки ендоскопічну санацію загальної 

жовчної протоки.

При аналізі ендоскопічної оцінки стану зони великого дуоденального 

соска було встановлені різноманітні клінічні ознаки які вказували на 

наявність гіпертензії в загальній жовчній протоці. При введені дуоденоскопа 

в низхідну гілку дванадцятипалої кишки значну кількість жовчі 

візуалізували у 80.0 % спостережень (28 пацієнтів) в другій групі (OR 1.0; 

p>0.05) та в жодному випадку -  в третій . Сліди жовчі виявлялись в 5 (14.3 

%) пацієнтів другої групи та в 5 (19.2 %) -  третьої (OR 0.01; p<0.01). Тільки 

у двох (5.7 %) хворих другої групи жовч була відсутня у дванадцятипалій 

кишці (OR 0.06; p<0.01). Поряд з цим, при вклиненому в устя великого 

дуоденального соска конкременті, спостерігали відсутність жовчі у 21 (80.8 

%) хворого (OR 0.87; p>0.05) (рис. 4.2).

Набряк і гіперемія великого дуоденального соска виявлялася у 19 

пацієнтів третьої групи (73.1 %) (OR 0.65; p>0.05), а серед хворих другої 

групи -  у кожного п’ятого (OR 0.16; p<0.01). У 5 (19.2 %) випадків у третій 

групі виявляли випинання великого дуоденального соска (OR 0.59; p>0.05),
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ймовірно, за рахунок вклиненого конкремента. Серед пацієнтів другої групи 

випинання великого дуоденального соска спостерігали у трьох (8.6 %) (OR 

0.34; p>0.05). Найчастіше, жодних запальних змін з боку великого 

дуоденального соска не виявляли у хворих другої групи (71.4 %) (рис. 4.3).

100 -І
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20
10
0

У Значна кількість жовчі в ДПК 
У Сліди жовчі в ДПК 
В Відсутність жовчі в ДПК

Друга група (n-35) Третя група (n-26)

Рис. 4.2. Аналіз ендоскопічної оцінки наявності жовчі в низхідній гілці 
дванадцятипалої кишки у пацієнтів з гострим біліарним панкреатитом (%).
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□ Набряк і гіперемія ВДС 
У Випинання ВДС

Друга група (n-35) Третя група (n-26)

Рис. 4.3. Аналіз ендоскопічної оцінки змін великого дуоденального 

соска у пацієнтів з гострим біліарним панкреатитом (%).

При аналізі ендоскопічної оцінки змін інтрамуральної частини 

загальної жовчної протоки (повздовжньої складки) відсутність виражених 

запальних змін з боку повздовжньої складки відмічали у 26 (74.3 %)
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пацієнтів у другій групі (OR 0.82; p>0.05) та тільки у трьох (11.5 %) -  у 

третій (OR 0.06; p<0.001). Збільшення довжини повздовжньої складки понад 

5 мм спостерігалось у 5 (14.4 %) хворих другої (OR 0.41; p>0.05) та у 6 (23.1 

%) третьої групи (OR 0,50; p>0.05). У 17 пацієнтів (65.4 %) третьої групи 

спостерігались виражений набряк і гіперемія повздовжньої складки (OR 

0.74; p>0.05). Такі зміни серед хворих другої групи були тільки у 4 випадках 

(11.4 %) (OR 0.13; p<0.001) (рис. 4.4).

Виходячи з вище проведеного аналізу, нами були виділені основні 

ендоскопічні ознаки, типові для біліарного панкреатиту на фоні холелітіазу 

без обтурації загальної жовчної протоки. До них відносили наявність жовчі 

у низхідній гілці дванадцятипалої кишки (OR 1.0; p>0.05), відсутність змін 

великого дуоденального соска та повздовжню складку довжиною менше 5 

мм (OR 0.41; p>0.05).
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□ Повздовжня складка менше 5 мм
□ Повздовжня складка більше 5 мм
В Набряк і гіперемія повздовжньої складки

Друга група (n-35) Третя група (n-26)

Рис. 4.4. Аналіз ендоскопічної оцінки змін інтрамуральної частини 

загальної жовчної протоки (повздовжньої складки) у пацієнтів з гострим

біліарним панкреатитом (%).

Основними ендоскопічними ознаками, що вказували на холелітіаз з 

обтурацією загальної жовчної протоки, як причину, що спричинила гострий 

біліарний панкреатит були: відсутність жовчі в низхідній гілці

дванадцятипалої кишки, набряк, гіперемія (OR 0.65; p>0.05) та випинання
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(OR 0.59; p>0.05) великого дуоденального соска, а також зміни при оцінці 

інтрамуральної частини загальної жовчної протоки (набряк та гіперемія 

повздовжньої складки (OR 0.74; p>0.05)).

У хворих другої групи після канюлювання великого дуоденального 

соска та рентгенендоскопічної оцінки стану позапечінкових жовчних шляхів 

виконували евакуацію конкрементів кошиком Дорміа. У більшості випадків 

ця маніпуляція була успішною, через дрібні розміри конкрементів (рис. 4.5).

Виявлені дрібні конкременти видалялись у просвіт дванадцятипалої 

кишки. По одинокі включення захоплювались кошиком Дорміа. При 

наявності множинних дрібних конкрементів холедоха петлею захоплювався 

найпроксимальніший з них. Після чого виконували його екстракцію, а 

дистальніші конкременти в більшості випадків виходили за ним через 

папілотомний розтин.

Рис. 4.5. Ендоскопічна ревізія позапечінкових жовчних шляхів 

кошиком Дорміа у хворої В. Діагноз: гострий біліарний панкреатит. 

Хронічний калькульозний холецистит. Холедохолітіаз.

Потреба у папілотомії частіше виникало в хворих третьої групи, де на 

фоні гострого біліарного панкреатиту відмічались вклинення конкремента в
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устя великого дуоденального соска. Великий дуоденальний сосок був 

набряклий, щільний і при натисканні на нього практично не зміщувався у 

однієї пацієнтки цієї групи через устя великого дуоденального соска 

пролабував конкремент. Як правило, у хворих на гострий біліарний 

панкреатит, що розвивався на фоні повної обтурації загальної жовчної 

протоки, конкременти мали розмір понад 5 мм.

Після виявлення обтурації великого дуоденального соска проводили 

комбіновану ЕПСТ в напрямку повздовжньої складки до розкриття 

ампулярної порожнини. Після відходження конкремента відмічали появу в 

просторі дванадцятипалої кишки великої кількості мутної чи гнійної жовчі 

та панкреатичного соку. Як правило, поява жовчі у невеликій кількості 

свідчила про ще одну перепону в загальній жовчній протоці вище 

ампулярного відділу. Після цього виконувалась ЕРПХГ та, при потребі, 

подальша санація позапечінкових жовчних шляхів.

Якщо при холедохолітіазі черговість ендоскопічних втручань та 

холецистектомії не має принципового значення, то як показує наш досвід, 

при біліарному панкреатиті ендоскопічну декомпресію спільної жовчної 

протоки потрібно виконувати в першу чергу і якомога швидше -  в терміни 

до 24 годин. ЕРПХГ та ПСТ повинні бути операцією вибору при підозрі на 

холедохолітіаз чи холангіт у хворих на гострий біліарний панкреатит. Це 

втручання в якості першого етапу хірургічного лікування гострого 

біліарного панкреатиту дозволяє усунути усі складові розвитку гострого 

біліарного панкреатиту. З огляду на важливість ендоскопічної санації 

холедоха, ми намагалися провести це втручання в межах 24-48 годин. 

Необхідно відмітити, що в жодному випадку не виникало значних технічних 

труднощів при екстракції конкрементів: достатня папілотомія та сучасний 

інструментарій дозволяє евакуювати в дванадцятипалу кишку конкременти 

будь якого розміру.

Другим етапом операційного лікування проводилась ЛХЕ у 26
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пацієнтів другої групи та у 14 -  третьої (табл. 4.4). Найбільш часто в 

черевній порожнині діагностували наявність геморагічного ексудату: в 

38.5 % випадків у другій групі та 57.1 % - в третій. Плями стеатонекрозу 

частіше виявляли у хворих з обтурацією спільної жовчної протоки (третя 

група) -  21.4 %.

Доволі частою морфологічною ознакою гострого біліарного 

панкреатиту був склоподібний набряк малого сальника. Вона зустрічалася у 

30.8 % хворих другої групи та у 78.6 % - третьої.

Таблиця 4.4
Інтраопераційні ознаки гострого біліарного панкреатиту у 

пацієнтів другої та третьої дослідних груп.

Інтраопераційна ознака Друга група 
(n-26)

Третя група 
(n-14)

Серозний ексудат в черевній порожнині 2 (7.7 %) 1 (7.1 %)
Фібринозний ексудат в черевній порожнині 2 (7.7 %) 2 (14.3 %)
Г еморагічний ексудат в черевній порожнині 10 (38.5 %) 8 (57.1 %)
Плями стеатонекрозу 2 (7.7 %) 3 (21.4 %)
Г еморагічний набряк кореня брижі 
поперечнообвідної кишки 15 (42.9 %) 10 (71.4 %)

Інфільтрат в ділянці підшлункової залози 5 (19.2 %) 4 (28.6 %)
Інфільтративні зміни великого чіпця 10 (38.5 %) 9 (64.3 %)
Склоподібний набряк гепатодуоденальної 
зв’язки 8 (30.8 %) 11 (78.6 %)

Збільшений жовчний міхур 18 (69.2 %) 12 (85.7 %)
Деструктивні форми гострого холециститу 1 (3.8 %) -

Жовчний міхур був збільшеним і напруженим у 85,7 % пацієнтів 

третьої групи. Слід відмітити, що у хворих цієї групи не зустрічалися 

деструктивні форми гострого калькульозного холециститу. Більш типовою 

ознакою було поширення склоподібного набряку гепатодуоденальної 

зв’язки на міхурову протоку і тіло жовчного міхура. Серед хворих другої 

групи деструктивний холецистит зустрічався тільки в одному випадку.

У пацієнтів другої групи нами були відмічені інтраопераційні ознаки, 

які з високою ймовірністю вказували на ураження голівки підшлункової
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залози: геморагічний ексудат (OR 0.71; p>0.05), плями стеатонекрозу (OR 

0.48; p>0.05), набряк малого сальника (OR 0.68; p>0.05) та гострий 

деструктивний калькульозний холецистит (OR 1.0; p>0.05) (табл. 4.5).

Таблиця 4.5
Частота появи інтраопераційних ознак гострого біліарного панкреатиту у 

пацієнтів другої групи в залежності від ураження різних анатомічних 
сегментів підшлункової залози (n-26).

Голівка
підшлункової

залози

Тіло
підшлункової

залози

Хвіст
підшлункової

залози
Серозний ексудат в 
черевній порожнині

0
(OR 0.18; p>0.05)

7.7±5.23 % 
(OR 1.0; p>0.05)

0
(OR 0.18; p>0.05)

Фібринозний 
ексудат в черевній 
порожнині

0
(OR 0.18; p>0.05)

0
(OR 0.18; p>0.05)

7.7±5.23 % 
(OR 1.0; p>0.05)

Геморагічний 
ексудат в черевній 
порожнині

30.8±9.05 % 
(OR 0.71; p>0.05)

3.8±3.77 % 
(OR 0.06; p<0.01)

3.8±3.77 % 
(OR 0.06; p<0.01)

Плями
стеатонекрозу

3.8±3.77 % 
(OR 0.48; p>0.05)

3.8±3.77 % 
(OR 0.48; p>0.05)

0
(OR 0.18; p>0.05)

Геморагічний 
набряк кореня 
брижі поперечно 
обвідної кишки

7.7±5.23 % 
(OR 0.06; p<0.001)

34.6±9.33 % 
(OR 0.39; p>0.05)

15.4±7.08 % 
(OR 0.13; p<0.01)

Інфільтрат в 
ділянці 
підшлункової 
залози

3.8±3.77 % 
(OR 0.17; p>0.05)

11.5±6.27 % 
(OR 0.55; p>0,05)

3.8±3.77 % 
(OR 0.17; p>0.05)

Інфільтративні 
зміни великого 
чіпця

3.8±3.77 % 
(OR 0.06; p<0.01)

26.9±8.70 % 
(OR 0.59; p>0.05)

7.7±5.23 % 
(OR 0,13; p<0.05)

Склоподібний 
набряк гепато- 
дуоденальної 
зв’язки

23.1±8.26 % 
(OR 0.68; p>0.05)

7.7±5.23 % 
(OR 0.19; p>0.05)

0
(OR 0.04; p<0.01)

Збільшений 
жовчний міхур

46.2±9.78 % 
(OR 0.38; p>0.05)

19.2±7.73 % 
(OR 0.11; p<0.001)

3.8±3.77 % 
(OR 0.02; p<0.001)

Деструктивні 
форми гострого 
холециститу

3.8±3.77 % 
(OR 1.0; p>0.05)

0
(OR 0.32; p>0.05)

0
(OR 0.32; p>0.05)
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При візуалізації під час діагностичного етапу лапароскопії набряку 

кореня брижі поперечно обвідної кишки (OR 0.06; p<0.001) чи

інфільтративних змін великого сальника (OR 0.06; p<0.01) малоймовірним 

було ураження голівки підшлункової залози.

Про локалізацію запально-деструктивного процесу у тілі залози 

свідчила поява серозного ексудату в черевній порожнині (OR 1.0; p>0.05), 

поява стеаринових плям (OR 0.48; p>0.05), інфільтрації в ділянці 

підшлункової залози (OR 0.55; p>0.05) чи великого сальника (OR 0.59; 

p>0.05). Наявність фібринозного (OR 0.18; p>0.05) чи геморагічного (OR

0.06; p<0.01) випоту в черевній порожнині та зміни з боку жовчного міхура 

були ознаками, що дозволяли виключити таку локалізацію.

Поява в черевній порожнині фібринозного ексудату у хворих другої 

групи була єдиною типовою інтраопераційною ознакою, що вказувала на 

ураження хвоста підшлункової залози (OR 1.0; p>0.05).

При переважаючій локалізації процесу в ділянці голівки підшлункової 

залози у хворих третьої групи типовими були геморагічний ексудат у 

черевній порожнині (OR 0.56; p>0.05), плями стеатонекрозу на очеревині 

(OR 0.61; p>0.05), склоподібний набряк малого сальника (OR 0.49; p>0.05) 

та збільшення в об’ємі жовчного міхура (OR 0.42; p>0.05) (табл. 4.6). 

Серозний (OR 0.31; p>0.05) і фібринозний (OR 0.17; p>0.05) ексудат, 

геморагічний набряк кореня брижі поперечно обвідної кишки (OR 0.03; 

p<0.01), інфільтрація в ділянці підшлункової залози (OR 0.08; p>0.05) чи 

великого сальника (OR 0.04; p<0.01) з низькою ймовірністю вказували на 

ураження голівки.

На локалізацію в ділянці тіла залози вказували фібринозний ексудат 

(OR 0.46; p>0.05), інфільтрація в проекції підшлункової залози (OR 0.68; 

p>0.05) та великого сальника (OR 0.42; p>0.05). Якщо ж запально- 

деструктивний процес локалізувався в хвості підшлункової залози, в 

черевній порожнині візуалізували серозний (OR 1.0; p>0.05) або
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фібринозний (OR 0.46; p>0.05) ексудат.

Таблиця 4.6

Частота появи інтраопераційних ознак гострого біліарного панкреатиту у 

пацієнтів третьої групи в залежності від ураження різних анатомічних

сегментів підшлункової залози (n-14).

Голівка
підшлункової

залози

Тіло
підшлункової

залози

Хвіст
підшлункової

залози
Серозний ексудат в 
черевній порожнині

0
(OR 0.31; p>0.05)

0
(OR 0.31; p>0.05)

7.1±6.88 % 
(OR 1.0; p>0.05)

Фібринозний 
ексудат в черевній 
порожнині

0
(OR 0.17; p>0.05)

7.1±6.88 % 
(OR 0.46; p>0.05)

7.1±6.88 % 
(OR 0.46; p>0.05)

Геморагічний 
ексудат в черевній 
порожнині

42,9±13.23 % 
(OR 0.56; p>0.05)

7.1±6.88 % 
(OR 0.06; p<0.05)

7,1±6,88 % 
(OR 0,06; p<0,05)

Плями
стеатонекрозу

14.3±9.35 % 
(OR 0.61; p>0.05)

7.1±6.88 % 
(OR 0.28; p>0.05)

0
(OR 0.11; p>0.05)

Геморагічний 
набряк кореня 
брижі поперечно 
обвідної кишки

7.1±6.88 % 
(OR 0.03; p<0.01)

42.9±13.23 % 
(OR 0.30; p>0.05)

21.4±10.97 % 
(OR 0.11; p<0.05)

Інфільтрат в 
ділянці підшлун
кової залози

0
(OR 0.08; p>0.05)

21,4±10,97 % 
(OR 0,68; p>0,05)

7,1±6,88 % 
(OR 0,19; p>0,05)

Інфільтративні 
зміни великого 
чіпця

7.1±6.88 % 
(OR 0.04; p<0.01)

42.9±13.23 % 
(OR 0.42; p>0.05)

14.3±9.35 % 
(OR 0.09; p<0.05)

Склоподібний 
набряк гепато- 
дуоденальної 
зв’язки

64.3±12.81 % 
(OR 0.49; p>0.05)

14.3±9.35 % 
(OR 0.05; p<0.01)

0
(OR 0.01; p<0.001)

Збільшений 
жовчний міхур

71.4±12.07 % 
(OR 0.42; p>0.05)

14.3±9.35 % 
(OR 0.03; p<0.001)

0
(OR 0.01; p<0.001)

У хворих цієї групи геморагічний набряк кореня брижі поперечно 

обвідної кишки не був типовою ознакою, яка б могла вказували на топічну 

локалізацію змін у підшлунковій залозі при гострому біліарному
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панкреатиті.

Таблиця 4.7

Частота появи інтраопераційних ознак гострого біліарного панкреатиту у 

пацієнтів, в яких була виконана діагностично-лікувальна лапароскопія в 

залежності від ураження різних анатомічних сегментів

підшлункової залози (n-105).

Голівка
підшлункової

залози

Тіло
підшлункової

залози

Хвіст
підшлункової

залози
Серозний ексудат в 
черевній порожнині

0
(OR 0.06; p<0.05)

5.7±2.27 % 
(OR 0.85; p>0.05)

1.0±0.95 % 
(OR 0.13; p>0.05)

Фібринозний 
ексудат в черевній 
порожнині

0
(OR 0,04; p<0.01)

3.8±1.87 % 
(OR 0.34; p>0.05)

6,7±2,43 % 
(OR 0,61; p>0,05)

Г еморагічний 
ексудат в черевній 
порожнині

30.5±4.49 % 
(OR 0.58; p>0.05)

9.5±2,86 % 
(OR 0.14; p<0.001)

2,9±1,63 % 
(OR 0,04; p<0,001)

Плями
стеатонекрозу

2.9±1.63 % 
(OR 0.28; p>0.05)

6,7±2,43 % 
(OR 0,68; p>0,05)

0
(OR 0,04; p<0,01)

Геморагічний 
набряк кореня 
брижі поперечно 
обвідної кишки

4.8±2.08 % 
(OR 0.03; p<0.001)

48,6±4,88 % 
(OR 0,54; p<0,05)

10,5±2,99 % 
(OR 0,07; p<0,001)

Інфільтрат в 
ділянці підшлун
кової залози

1,0±0,95 % 
(OR 0,03; p<0,001)

17,1±3,68 % 
(OR 0,70; p>0,05)

4,8±2,08 % 
(OR 0,17; p<0,001)

Інфільтративні 
зміни великого 
чепця

10,5±2,99 % 
(OR 0,12; p<0,001)

25,7±4,27 % 
(OR 0,35; p<0,001)

13,3±3,32 % 
(OR 0,16; p<0,001)

Склоподібний 
набряк гепатодуо- 
денальної звязки

31,4±4,53 % 
(OR 0,66; p>0,05)

9,5±2,86 % 
(OR 0,15; p<0,001)

0
(OR 0,01; p<0,001)

Збільшений 
жовчний міхур

51,4±4,88 % 
(OR 0,55; p<0,05)

13,3±3,32 % 
(OR 0,08; p<0,001)

1,0±0,95 % 
(OR 0,01; p<0,001)

Деструктивні 
форми гострого 
холециститу

6,7±2,43 % 
(OR 1,0; p>0,05)

0
(OR 0,06; p<0,05)

0
(OR 0,06; p<0,05)
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Підсумовуючі вищевикладені дані, нами було встановлено, що 

найбільш типовими змінами при проведенні діагностичного етапу 

лапароскопії були (див. табл. 4.7):

- при ураженні голівки підшлункової залози: геморагічний ексудат в 

черевній порожнині (OR 0,58; p>0,05), склоподібний набряк малого 

сальника (OR 0,66; p>0,05), збільшений жовчний міхур (OR 0,55; p<0,05) 

та деструктивні форми гострого холециститу(OR 1,0; p>0,05);

- при ураженні тіла підшлункової залози: серозний ексудат в черевній 

порожнині (OR 0,85; p>0,05); плями стеатонекрозу (OR 0,68; p>0,05), 

геморагічний набряк кореня брижі поперечно обвідної кишки (OR 0,54; 

p<0,05) та інфільтрат в ділянці підшлункової залози (OR 0,70; p>0,05);

- при ураженні хвоста підшлункової залози: фібринозний ексудат в 

черевній порожнині (OR 0,61; p>0,05).

Інфільтративні зміни великого сальника були ендоскопічною ознакою, 

яка дозволяла верифікувати діагноз гострого панкреатиту, однак вона не 

залежала від топічної локалізації процесу в залозі.

Лікувальний етап лапароскопії у хворих другої та третьої груп 

завершували холецистектомією, санацією черевної порожнини і її 

дренуванням трубчастими випускниками.

При проведенні лапароскопічного дренування у 7 пацієнтів (26,9 %) 

другої групи та у 3 (21,4 %) -  третьої дренажі підводили у сальникову сумку 

через отвір у брижі поперечно-обвідної кишки. Післяопераційний період у 

них перебігав тяжче -  довше зберігалися ознаки паралітичної кишкової 

непрохідності, пізніше відновлювалася фізична активність, відмічалася 

тривала фебрильна температура, незважаючи на призначення антибіотиків 

широкого спектру дії.

Формування несправжніх кіст тіла і хвоста підшлункової залози ми 

спостерігали у 3 випадках у пацієнтів другої групи та у двох -  третьої групи. 

Крім цього, у п’яти хворих відмічалося абсцедування парапанкреатичного
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простору (у 3 другої групи та у 2 -  третьої). Необхідно відмітити, що у всіх 

цих хворих було проведене дренування сальникової сумки під час 

лапароскопії в умовах стерильного панкреатиту. Враховуючи велику 

кількість виділень, у всіх цих пацієнтів дренаж у сальниковій сумці 

перебував від 7 до 10 діб, що могло бути ймовірною причиною інфікування 

інфільтрату.

4.3. Особливості перебігу післяопераційного періоду в залежності від 

термінів оперативного втручання.

Дев’яносто дев’ять пацієнтів (78,6 %) всіх груп були прооперовані в 

терміни до 48 годин. Такий підхід вважали патогенетично обґрунтованим. У 

пацієнтів першої групи не проводили ендоскопічне чи зовнішнє дренування 

холедоха (табл. 4.8). Відсутність іктеричності шкіри та склер, нормальний 

діаметр спільної жовчної протоки вказували на збереження відтоку жовчі в 

просвіт кишечника. Поєднання лапароскопічної холецистектомії з 

адекватним консервативним лікуванням, дозволяло швидко ліквідувати 

набряк підшлункової залози, що в подальшому знижувало компресію 

інтрамуральної частини холедоха.

У хворих другої та третьої груп також вважали за доцільне проводити 

ендоскопічну декомпресію спільної жовчної протоки в межах 48 годин і, 

при потребі -  виконувати лапароскопічну холецистектомію впродовж 

наступної доби.

В якості клінічних критеріїв, які дозволяли оцінити ефективність 

ранньої операції у хворих на гострий біліарний панкреатит були показники, 

які характеризували фізіологічну реакцію організму в післяопераційному 

періоді (температурна реакція, регресія запальних змін в загальному аналізі 

крові, больовий синдром та ін.), частоту інфекційних ускладнень гострого
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панкреатиту, емоційний та фізичний комфорт пацієнта, тривалість 

стаціонарного лікування.

Таблиця 4.8

Характеристика операційних втручань в залежності від термінів у хворих на 

гострий біліарний панкреатит різних дослідних груп.

Вид операційного 
втручання

Перша група 
(n-65)

Друга група 
( n-35)

Тр етя група 
(n-26)

<48год >48 год <48год >48 год <48год >48 год
ЛХЕ 49 16 - - - -
ЕРПХГ + ЕПСТ - - 2 2 - -
ЕРПХГ + ЕПСТ +
екстракція
конкрементів

- - 2 3 10 2

ЕРПХГ + ЕПСТ + 
ЛХЕ

- - 3 1 - -

ЕРПХГ + ЕПСТ + 
екстракція 
конкрементів + ЛХЕ

- - 19 3 14 -

Всього 49 16 26 9 24 2

Температурна реакція у пацієнтів, які були прооперовані впродовж 

48 годин нормалізувалася в межах 2,2±0,8 доби, тоді як у хворих, яким 

оперативне втручання проводили в більш пізні терміни -  через -  3,0±0,7 

доби (рис. 4.6).

Проведення раннього оперативного втручання у всіх групах 

пацієнтів позитивно впливало на регрес клінічних ознак гострого біліарного 

панкреатиту та паралітичної кишкової непрохідності. У пацієнтів, 

прооперованих в перші 48 годин, явища парезу кишечника ліквідовувались 

в межах 12 годин після операції, більш тривалим цей період був тільки у 

хворих, в яких діагностували тяжкий панкреатит (див. рис. 4.6).

При аналізі регресії типових синдромів гострого панкреатиту, нами 

було встановлено, що раннє операційне втручання дозволяє достовірно
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ліквідувати респіраторний (р=0,01; OR=4,0), гемодинамічний (р=0,02; 

OR=5,69), ентеральний (р=0,04; OR=3,50) синдроми, SIRS (р=0,04; OR=3,50) 

та синдром гіперферментемії (р=0,07; OR=4,79) (табл. 4.9).

"3,0+0,7-

_2,2+0,8.

0,8+0,30,7+0,4

т  •

1 1 1

-- 1

< 48 h > 48 h < 48 h > 48 h

4

2

0

Нормалізація температури тіла Нормалізація перистальтики

Рис. 4.6. Усереднені терміни (доби) нормалізації температурної реакції 

та пульсу у хворих прооперованих у різні терміни.

Таблиця 4.9

Регресія клінічних проявів типових синдромів гострого панкреатиту у 

ранньому післяопераційному періоді, в залежності від термінів проведення

оперативного втручання

Синдром < 48 год > 48 год p X2 OR
Респіраторний 88,9±3,16 % 66,7±9,1 % 0,01 6,27 4,0
Г емодинамічний 91,9±2,74 % 66,7±9,1 % 0,02 9,53 5,69
Ентеральний 90,9±2,89 % 74,1±8,4 % 0,04 4,01 3,50
Перитонеальний 90,9±2,89 % 85,2±6,8 % 0,6 0,26 1,74
SIRS 90,9±2,89 % 74,1±8,4 % 0,04 4,01 3,50
Г іперферментемії 91,9±2,74 % 70,4±8,8 % 0,07 7,05 4,79
Печінкової дисфункції 87,9±3,28 % 74,1±,4 % 0,1 2,17 2,54
Ниркової дисфункції 89,9±,03 % 81,5±7,5 % 0,3 0,74 2,02
Метаболічний 92,9±2,58 % 85,2±6,8 % 0,3 0,77 2,29
Г емокоагуляційний 93,9±,40 % 92,6±5,0 % 0,8 0,04 1,24
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Достовірної різниці у регресії клініко-лабораторних проявів 

перитонеального (р=0,6; OR=1,74), метаболічного (р=0,3; OR=2,29),

гемокоагуляційного (р=0,8; OR=1,24) та синдрому печінкової (р=0,1; 

OR=2,54) і ниркової (р=0,3; OR=2,02) дисфункції, у залежності від термінів 

операції нами виявлено не було.

При аналізі частоти розвитку специфічних ускладнень гострого 

панкреатиту нами було встановлено наступне (табл. 4.10).

Таблиця 4.10

Частота розвитку специфічних ускладнень гострого панкреатиту, в 

залежності від термінів проведення оперативного втручання

Синдром < 48 год > 48 год p X2 OR
Гострі перипанкреа- 
тичні неінфіковані 
рідинні скупчення

5,1±2,2 % 25,9±8,4 % 0,03 8,44 0,15

Перипанкреатичні
абсцеси 2,0±1,41 % 14,8±6,8 % 0,02 5,10 0,12

Постнекротична
псевдокіста 3,0±1,72 % 14,8±6,8 % 0,05 3,59 0,18

Гіперглікемія 4,0±1,98 % 7,4±5,0 % 0,8 0,05 0,53
ПХЕС 7,1±2,58 % 22,2±8,0 % 0,05 3,75 0,27

У хворих, які були прооперовані в ранні терміни була достовірно 

нижчою частота формування гострих перипанкреатичних неінфікованих 

рідинних скупчень (р=0,03; OR=0,15). У них рідше діагностували

перипанкреатичні абсцеси (р=0,02; OR=0,12) та постнекротичні кісти 

підшлункової залози (р=0,05; OR=0,18). Гіперглікемія в терміни

спостереження до одного місяця зустрічалася з недостовірною різницею 

(р=0,8; OR=0,53). Поряд з цим функціональні чи механічні порушення з 

боку жовчовиділення або запальні зміни гепатопанкреатодуоденальної зони, 

які ми об’єднували терміном «постхолецистектомічний синдром» 

зустрічалися достовірно рідше серед пацієнтів з перенесеним гострим
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біліарним панкреатитом, в яких оперативне втручання було проведено в 

межах 48 годин (р=0,05; OR=0,27).
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РОЗДІЛ 5

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Нами проведене клінічне обстеження і лікування 126 хворих на гострий 

біліарний панкреатит, які знаходились у хірургічному відділенні міської 

клінічної лікарні №1 м. Івано-Франківська, що є базою кафедри хірургії №1 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет». Серед 

обстежених пацієнтів чоловіків було 32(25.4 %), жінок -94(74.6%). Такий 

розподіл за статтю був закономірним, з огляду на вищу частоту різних форм 

жовчнокам’яної хвороби у осіб жіночої статі. Більша частина пацієнтів була у 

віці від 41 до 60 років(59.5%). Серед чоловіків не зустрічались особи, молодші 

30 років. Хворі у віці понад 61 рік склали 13.4%. У хворих проводили 

необхідний комплекс обстежень: оцінку тяжкості панкреатиту за

специфічними шкалами, загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, 

загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз крові (загальний білірубін та його 

фракції, АсТ, АлТ, сечовина, креатинін, загальний білок), концентрацію С 

реактивного білка, а-амілазу сироватки крові, панкреатичну а-амілазу 

сироватки крові, ліпазу сироватки крові, оглядову рентгенографію органів 

грудної клітки та органів черевної порожнини, ультрасонографію органів 

черевної порожнини та заочеревинного простору,

езафагогастродуоденоскопію, ендоскопічну ретроградну

холангіопанкреатографію, магнітнорезонансну томографію та ін.

Критеріями включення хворих в дослідження були: вік від 18 років, 

клінічні та інструментальні ознаки гострого панкреатиту, наявність в анамнезі 

холелітіазу або встановлення цього діагнозу на час поступлення пацієнта в 

стаціонар. Критеріями виключення були: медикаментозний, вірусний,

ятрогений панкреатит, тяжка хронічна ниркова дисфункція (MDRD < 30
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мл/хв), клас 2 чи вище хронічної серцевої недостатності за NYHA, 

кисневозалежне хронічне обструктивне захворювання легень, цироз печінки, 

тяжка анемія, злоякісні новоутвори, годування груддю чи вагітність, тяжкі 

природжені чи набуті імунодефіцитні стани.

Виходячи з даних клінічного огляду, лаборатоних і інструментальних 

обстежень, діагноз легкого панкреатиту (гострий інтерстиціальний набряк) був 

встановлений у 78 хворих(61.9%), гостре накопичення рідини у чіпцевій сумці 

-  у 33(26.2 %) та стерильний тяжкий панкреатит (панкреонекроз) -  у 

15(11.9%).

При аналізі клінічної картини в обстежених пацієнтів, у 33.3 % 

відмічали прояви респіраторного синдрому (частота дихання більше 26 за хв.; 

рентгенологічні ознаки пульмоніту, ексудативного плевриту та ін.). У 79 

хворих були виявлені гемодинамічні зміни (тахікардія більше 120 за хв.; 

зниження систолічного АТ 90 мм.рт.ст. і нижче; зменшення ОЦК; підвищення 

гемоглобіну і гематокриту). У 88.9 % спостережень відмічали багаторазове 

блювання, сповільнення перистальтики, рентгенологічні зміни, типові для 

динамічної кишкової непрохідності, що розцінювали як наявність 

ентерального синдрому. Напруження і ригідність м ’язів передньої черевної 

стінки, позитивні симптоми подразнення очеревини і появу рідини в черевній 

порожнині діагностували у 17 пацієнтів (13.5 %). У 115 хворих виявлялися дві 

і більше ознаки SIRS. Висока амілазурія, гіперамілаземія, ліпаземія та 

позитивний АСТІМ Pancreatitis тест, згідно даних локальної лабораторії, 

спостерігали у 100 % випадків.

У 86 хворих (68.3 %) були відмічені прояви печінкової дисфункції 

(підвищення рівня трансаміназ; зниження кофіцієнта De Ritis; підвищення 

загального білірубіну та зниження рівня загального білка). Порушення функції 

нирок було встановлено тільки у 9.5 % випадків. Про наявність цього 

синдрому свідчило зниження добового діурезу, підвищення сечовини більше 9 

ммоль/л та креатиніну вище 120 мкмоль/л. У 23 хворих спостерігалась
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гіпокальційемія та прояви ацидозу, що дозволяло розцінити це як 

метаболічний синдром. Лабораторні і клінічні ознаки гіпер- чи гіпокоагуляції 

були 56 пацієнтів (44.4 %).

Таким чином, на підставі клінічних і лабораторних даних у 107 хворих 

(84.9 %) клінічний перебіг панкреатиту розцінювали як легкої і середньої 

тяжкості. У цих пацієнтів не було виражених розмірів гемодинаміки, змін 

ментального статусу та органічних респіраторних і гепаторенальних розладів. 

Оглядова рентгенографія органів грудної клітки та черевної порожнини 

проводилась усім хворим при поступленні в стаціонар, згідно локальних 

протоколів. При виконанні рентгенографії органів грудної клітки в прямій 

проекції виявляли ознаки панкреатоплеврального синдрому, який найбільш 

часто проявлявся базальним пульмонітом, частіше зліва (30.2 %). При 

оглядовому рентгенологічному дослідженні органів черевної порожнини часто 

спостерігали парез поперечно-обвідної кишки (симптом Gobiet) -  у 48 хворих 

(38.1 %).

ЕГДФС виконували у 73 хворих, що склало 57.9 %. Це обстеження 

призначали при наявності в анамнезі виразкової хвороби шлунка чи 

дванадцятипалої кишки, підозрі на пенетруючу дуоденальну виразку та при 

сумнівах у встановленні діагнозу гострого панкреатиту. У найбільшої 

кількості пацієнтів (93.2 %) відмічався рефлюкс-езофагіт з ендоскопічними 

ознаками неспроможності кардіального жому. У 65 хворих (89.0 %) він 

супроводжувався ерозивною гастродуоденопатією. Хронічна виразка шлунку 

або дванадцятипалої кишки була діагностовано у 5 пацієнтів (6.8 %).

При виконанні ультрасонографії було можливим верифікувати власне 

біліарний ґенез панкреатиту. Конкременти в жовчному міхурі були виявлені у 

всіх 105 пацієнтів, в яких в анамнезі не було згадки про холецистектомію. 

Конкременти в загальній жовчній протоці при проведені трансабдомінальної 

ультрасонографії діагностували у 57.1 % хворих. У більшості з них, 

конкременти були множинними, не перевищуючи в діаметрі 5 мм, не



121

викликали обтурацію холедоха. До цієї групи пацієнтів відносили і ті випадки, 

коли вміст загальної жовчної протоки був не однорідний і містив біліарний 

сладж.

В останні роки, особливо у іноземній літературі, велика значення 

надається шкалі BISAP [4, 5]. Аналіз критеріїв шкали BISAP у обстежених 

нами хворих вказав, що найбільш часто зустрічався SIRS (91.3 %). Серед 

хворих з набряковим панкреатитом кількість балів була три тільки у 6 

пацієнтів (7.7 %).

У інших 72 хворих відмічалось тільки два бали. Серед пацієнтів, у яких 

діагностували рідину у чіпцевій сумці в найбільшій кількості спостережень 

(75.8 %) виявляли тільки один бал. Два бали відмічались у трьох пацієнтів (9.1 

%), три -  у одного (3.0 %). Це вказує на низьку ефективність критеріїв шкали в 

клінічній діагностиці гострого набряку підшлункової залози та гострого 

накопичення рідини у чіпцевій сумці.

Серед хворих з біліарним панкреонекрозом не зустрічались показники 

нижче трьох балів. Зокрема, у 13 пацієнтів (86.7 %) було три бали, у двох (13.3 

%) -  чотири.

Виходячи з даних об’єктивного обстеження, результатів лабораторних 

та інструментальних досліджень, нами було виділено три групи хворих. До 

першої дослідної групи увійшли 65 хворих на гострий біліарний панкреатит у 

яких спостерігався ізольований холецистолітіаз. Серед них у 42 був 

діагностований гострий калькульозний холецистит, у 23 -  хронічний 

калькульозний холецистит. Другу групу склали 35 пацієнтів з гострим 

біліарним панкреатитом, у яких було верифіковано наявність дрібних 

конкрементів у різних відділах жовчовивідних шляхів, які не спричиняли 

обтурації загальної жовчної протоки. Серед цих хворих у 14 в анамнезі була 

виконана холецистектомія. Двадцять шість хворих сформували третю групу. У 

цих пацієнтів були верифіковані обтуруючі конкременти загальної жовчної 

протоки, в тому числі -  вклинені у великий дуоденальний сосок. Серед них у
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семи був відсутній жовчний міхур, в результаті проведеної в анамнезі 

холецистектомії.

При аналізі різних форм гострого панкреатиту у пацієнтів різних груп 

нами було встановлено наступне. Набряковий панкреатит достовірно (p1<0.01) 

частіше зустрічався серед пацієнтів з ізольованим холецистолітіазом -  66.7 % 

випадків. Тяжкий панкреатит недостовірно частіше розвивався у хворих, в 

яких відмічалася обтурація спільної жовчної протоки конкрементами -  40.0 %. 

Рідина у чіпцевій сумці відмічалася приблизно з однаковою частотою у різних 

групах: в першій -  24.2 %, в другій -  39.4 % та в третій -  36.4 %. Як видно з 

наведеного, гострий біліарний панкреатит у пацієнтів з ізольованим 

холецистолітіазом мав більш легкий перебіг, а найтяжчі форми зустрічалися 

серед хворих другої і третьої груп. Клінічний перебіг гострого біліарного 

панкреатиту у хворих першої групи був подібним до клінічної картини 

гострого холециститу або печінкової кольки. Про це свідчить аналіз 

встановлення діагнозу ургентним хірургом в умовах приймального відділення. 

Отож, серед 65 хворих першої групи на час госпіталізації у 44 (67.7 %) була 

діагностована печінкова колька, у 16 (24.6 %) -  гострий калькульозний 

холецистит і тільки у 5 (7.7 %) -  гострий панкреатит. У 87.7 % випадків біль у 

цих пацієнтів локалізувався у правій підреберній ділянці (p1<0.001) і тільки у 5 

хворих (7.7 %) він мав типовий «панкреатичний», «оперізувальний» характер 

(p1<0.05). У 51 хворого (78.5 %) біль іррадіював у праву половину грудної 

клітки і шию. Нудота і одноразова блювання зустрічались, відповідно, у 81.5 і 

56.9 %. Підвищення температури тіла до 38°С і вище серед пацієнтів цієї групи 

відмічали у 81.3 % спостережень. У цих хворих не спостерігали 

багаторазового блювання, типового для гострого панкреатиту, у них відмічали 

переважно одноразове блювання жовчю (56.9 %). Характерна для гострого 

холециститу, клінічна картина (симптоми Ortner, de Mussy, Murphy, Kehr, та 

ін.) зустрічалась у 66.2 % хворих на гострий біліарний панкреатит з 

ізольованим холецистолітіазом.
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Пацієнти другої групи на час поступлення в стаціонар характеризували 

біль в черевній порожнині як постійний у 74.3 % спостережень.

Нападоподібний біль у них зустрічався набагато рідше -  тільки у 9 

хворих(25.7 %). У 45.7 % випадків біль локалізувався у епігастральній ділянці. 

Тільки у невеликої кількості спостережень серед пацієнтів з холелітіазом, який 

не спричиняв обтурації загальної жовчної протоки відмічали локалізацію болю 

у правій підреберній ділянці(25.7 %). «Оперізувальний» біль у хворих цієї 

групи зустрічався тільки у 22.8 % спостережень. Цей біль не мав типової 

іррадіації. Субіктеричність шкіри і склер була у 19 хворих(54.3 %).

Найбільш типова клінічна картина гострого панкреатиту відмічалась у 

пацієнтів третьої групи, де діагностували конкременти, вклинені у великий 

дуоденальний сосок. На фоні загальної слабкості (92.3 %) і втрати апетиту 

(84.6 %) у цих хворих спостерігали постійний характер болю (80.8 %). 

«Оперізувальний» біль серед хворих цієї групи зустрічався найчастіше -  у 

18(69.2 %). Найчастіше біль іррадіював у поперекову ділянку (53.8 %), а у 

частини пацієнтів (26.9 %) не мав типової іррадіації. У всіх хворих цієї групи 

відмічали субіктеричність склер і шкіри. На фоні відсутності напруження 

м’язів передньої черевної стінки, у 9 хворих (34.6 %) діагностували симптоми 

дифузного перитоніту.

Рівень цитолітичних гепатоспецифічних ферментів відрізнявся у 

пацієнтів різних груп. У хворих з холецистолітіазом активність АсАТ складала 

0.44±0.05 мкмоль/(млгод) (медіана 0.32), проти 0.31±0.04 мкмоль/(млгод). 

Активність АлАТ у цих пацієнтів також була підвищена (0.72±0.08 

мкмоль/(млгод) (медіана 0.40)), проти 0.48±0.05 мкмоль/(млгод). Відповідно, 

знижувався коофіцієнт de Ritis до 0.58±0.07 (медіана 0.50).

У пацієнтів другої групи активність АсАТ не тільки перевищувала 

показники контрольної групи, а і показник першої групи -  0.52±0.06 

мкмоль/(млгод) (медіана 0.37). Зростала активність АлАТ (0.86±0.07 

мкмоль/(млгод) (медіана 0.52)), що спричиняло підвищення коефіцієнта de
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Ritis до 0.62±0.08 (медіана 0.6).

Однак, найвищі рівні АсАТ (0.89±0.07 мкмоль/(млгод) (медіана 0.45)) 

та АлАТ (1.21±0.09 мкмоль/(мл год) (медіана 0.65)) відмічали у пацієнтів 

третьої групи, де був діагностований вклинений у великий дуоденальний 

сосок конкремент, який спричиняв прояви холестазу. Коефіцієнт de Ritis 

становив 0.77±0.08 (медіана 0.61).

У хворих з холецистолітіазом (перша група) активність у- 

глутатіонтрансферази знаходилась у межах показників контрольної групи 

(196.4±14.5 у.о) (медіана 148.5)) і становила 200.1±17.4. Серед пацієнтів які 

складали другу групу (холелітіаз без обтурації загальної жовчної протоки) 

активність цього ферменту перевищувала показники контрольної групи, 

складаючи 320.2±18.8 у.о. (медіана 208.5), що вказувало на появу 

функціональних розладів гепатоцита. У хворих третьої групи цей показник 

складав 630.5±25.2 у.о.(медіана 400.5), що утричі перевищувало показники 

контрольної групи і вказувало на глибокі функціональні порушення печінки, 

що вимагало включення у комплекс периопераційної терапії 

гепатопротекторів.

Однією з типових біохімічних ознак гострого біліарного панкреатиту 

була гіпербілірубінемія. Зростання рівня білірубіну при цій патології 

зумовлено не тільки частковою чи повною обтурацією загальної жовчної 

протоки як внаслідок набряку голівки підшлункової залози, так і за рахунок 

холелітіазу. У цих пацієнтів існують ще й функціональне і морфологічне 

ураження гепатоцитів, що дозволяє розцінювати цю жовтяницю як 

обтураційно-паренхіматозну. Білірубінемію відмічали у всіх обстежених 

хворих, незалежно від причини гострого біліарного панкреатиту. У пацієнтів 

першої групи спостерігалось достовірне (p<0.01) -  52.4±7.8 мкмоль/л, при 

чому це підвищення відбувалось за рахунок прямої фракції (58.6 %). У 

пацієнтів другої групи також відмічали гіпербілірубінемію, яка не достовірно 

відрізнялась від показників першої групи (65.3±18.2 мкмоль/л). У хворих
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третьої групи відмічали появи вираженої гіпербілірубінемії яка стрімко 

наростала при проведенні консервативної терапії. Якщо на час госпіталізації 

цей показник складав 102.8±23.4 мкмоль/л, то через 24 години він становив 

132.9±19.3 мкмоль/л.

Аналізуючи отримані біохімічні дані, нами було встановлено, що 

підвищення трансаміназ є типовим для гострого біліарного панкреатиту, 

незалежно від локалізації конкрементів чи жовчного сладжу у позапечінкових 

жовчних шляхах. У пацієнтів третьої групи підвищення трансаміназ було 

найбільш вираженим. У хворих першої та другої груп відмічали зниження 

кофіцієнту de Ritis, а у пацієнтів третьої групи -  його підвищення. Підвищення 

у-глутатіонтрансферази понад 400.5 у.о. та достовірне зростання рівня 

загального білірубіну впродовж 24 годин перебування хворого в стаціонарі 

також вказувало на вклинений конкремент в усті великого дуоденального 

соска.

Діагностична специфічність визначення а-амілази у сироватці становила 

0.85, у сечі -  0.75. Цінність позитивного результату була найвищою при 

визначенні а-амілази у сироватці у хворих другої (0.85) та третьої груп (0.86). 

Цінність негативного результату також була найвищою серед пацієнтів другої 

(0.88) та третьої груп (0.96).

Визначення панкреатичної а-амілази у сироватці крові і у сечі було 

найбільш специфічним тестом у хворих на гострий біліарний панкреатит, 

незалежно від клінічної групи. У більшості хворих цей показник перевищував 

референтний діапазон у сироватці (53.0 о/л) та сечі (319.0 о/л). Чутливість 

цього тесту знаходилась в межах від 92 до 100 %, а цінність позитивного 

результату 1.0, незалежно від біологічного матеріалу, в якому його визначали, 

що дозволяє рекомендувати його ширше в провадження в клінічну практику.

Отримані нами результати вказують, що вміст ліпази в сироватці крові у 

хворих на гострий біліарний панкреатит підвищується, однак ізольоване 

застосування цього тесту з метою діагностики гострого панкреатиту не можна
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вважати специфічним. Діагностична важливість його може розцінюватись 

тільки в поєднані з визначенням рівня а-амілази у сироватці крові та у сечі.

Як вказують проведені нами дослідження, зростання а-амілази та ліпази 

сироватки крові завжди спостерігалося при розвитку гострого біліарного 

панкреатиту, зумовленого вклиненим конкрементом в його 

інтрапанкреатичній частині. Однак, на нашу думку, це не можна розцінювати 

в якості лабораторного маркера власне для такої причини панкреатиту. 

Гострий біліарний панкреатит як органоспецифічний патологічний процес 

повинен верифікуватись, в першу чергу тільки за прямими ознаками, 

однозначно пов’язаними з запаленням чи деструкцією паренхіми залози. 

Підвищення рівня ферментів без чітких клінічних і інструментальних ознак 

може свідчити тільки про їх гіперпродукцію або якісні розлади секреції.

В останні роки для діагностики гострого панкреатиту пропонують 

застосовувати новий маркер -  рівень трипсиногену-2. Найбільш простим 

методом якісної оцінки вмісту трипсиногену-2 в сечі є АСТІМ Pancreatitis 

тест. Специфічність цього тесту була висока і складала 95.0 %. Безумовно 

невелика кількість спостережень не дозволяє категорично стверджувати про 

його діагностичну цінність, однак викладені результати дозволяють 

розраховувати та його ефективність. Важливим є те, що АСТІМ Pancreatitis 

тест, як скринінговий метод, може виконуватись впродовж 5-10 хвилин у 

умовах приймального відділення і може окреслювати напрямок подальшої 

діагностичної тактики.

Негативний результат тесту заперечує діагноз гострого біліарного 

панкреатиту з високою ймовірністю. Позитивний результат тесту, на нашу 

думку, ще до проведення складніших біохімічних, ультрасонографічних, 

радіологічних методів обстеження, може бути показом до проведення 

антисекреторної консервативної терапії.

Серед 126 обстежених і пролікованих нами пацієнтів у 74 виникла 

необхідність у додатковій променевій діагностиці позапечінкових жовчних
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шляхів. Трансабдомінальне ультразвукове дослідження було 

малоінформативним при конкрементах, діаметром менше 3 мм та не 

дозволяло оцінити стан термінального відділу спільної жовчної протоки. 

Конкременти ретродуоденальної, інтрапанкреатичної та інтрамуральної 

частин загальної жовчної протоки ультрасонографічно, як правило не 

виявлялися.

При проведенні ультрасонографії як першого етапу обстеження у 99 

пацієнтів вдалося чітко візуалізувати зміни в панкреатогепатобіліарній зоні, 

які вказували на гострий панкреатит та зміни з боку жовчовивідної системи. 

Ці пацієнти розподілилися наступним чином: 52 з них увійшли до першої 

групи, 26 -  до другої і 21 -  до третьої.

У 74 пацієнтів під час проведення трансабдомінальної ультрасонографії 

були непрямі ознаки патології загальної жовчної протоки: її розширення, 

неоднорідність вмісту, збільшення перихоледохеальних лімфатичних вузлів та 

ін. Ці хворі розподілилися наступним чином: 13 -  першої групи, 9 -  другої 

групи і 5 -  третьої групи.

Враховуючи сумнівність ультрасонографічної картини та неможливість 

виключення холедохолітіазу і обтурації загальної жовчної протоки, як метод 

діагностики другого етапу у цих 27 пацієнтів (21.4 %) була проведена 

магнітно-резонансна томографія панкреатогепатобіліарної зони. Дослідження 

проводилось на магнітно-резонансному томографі фірми Simens з потужністю 

магнітного поля 1,0 Тл у стандартних проекціях при Т1-, Т2-зважених 

зображеннях та в режимах FatSat, HASTE і STAR.

МРТ дозволило виключити наявність патологічних утворів у 

позапечінкових жовчних шляхах у 13 хворих на гострий біліарний панкреатит, 

що дозволило віднести їх до першої групи (ізольований холицистолітіаз), 

уникнути проведення ЕРПХГ та ЕПСТ чи канюлювання великого 

дуоденального соска та визначитись з подальшою хірургічною тактикою. У 9 

пацієнтів при проведенні МРТ, поряд з конкрементами в жовчному міхурі,
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діагностували холедохолітіаз без ознак обтурації загальної жовчної протоки 

(друга група). У 5 хворих був візуалізований конкремент дистальних відділів 

холедоха, який спричиняв його обтурацію (третя група).

У цих 13 пацієнтів (перша група) з гострим біліарним панкреатитом по 

вільному краю квадратної частки печінки та внутрішньої поверхні правої 

частки візуалізувалась вільна рідина в різному об’ємі, що дозволяло 

трактувати цю ознаку як специфічну в МРТ діагностиці гострого біліарного 

панкреатиту.

У 5 хворих загальна жовчна протока перевищувала допустимі розміри, 

становлячи в середньому 8 мм, при поширенні загальної печінкової протоки 

близько 6 мм. Передбачувальне місце злиття цих проток чітко не 

візуалізувалось, за рахунок наявності неоднорідної відмежованої ділянки.

Поряд з цим, подальше сканування дозволяло виявити конкременти в 

загальній жовчній протоці. У семи пацієнтів на гострий біліарний панкреатит 

візалізували рідину від заднього краю селезінки каудально за ходом фасції 

Gerotae до рівня мезогастрію.

Зміни в паренхімі підшлункової залози на МР-сканах були відмічені у 

всіх 27 обстежених хворих. Структура залози змінювалась від відносно 

однорідної до неоднорідної, у 4 пацієнтів відмічали розширення протоки 

залози. У всіх випадках парапанкреатична жирова клітковина була 

інфільтрована.

Проведення МРТ дозволило встановити прохідність холедоха і 

відсутність в ньому конкрементів у 20.0 % випадків серед пацієнтів першої 

групи, в яких ультрасонографія виявилась неінформативною, що дозволило 

уникнути у них ЕРПХГ і, пов’язаної з нею, ендоскопічної інвазії великого 

дуоденального соска.

У пацієнтів другої групи ЕРПХГ проводили у 26 випадках (74.3 %). Слід 

зазначити, що у 24 із цих пацієнтів діагноз холедохолітіазу був встановлений 

під час проведення УЗД, тому це втручання у них виконували скоріше з
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лікувальною метою, ніж із діагностичною.

При гострому біліарному панкреатиті, пов’язаному з холедохолітіазом, 

інвазивні втручання в загальну жовчну протоку, поряд з діагностичною мають 

ще й лікувальну цінність. Однак, ЕРПХГ та ЕПСТ у цих хворих необхідно 

проводити тільки після чіткого встановлення діагнозу за допомогою УЗД чи 

МРТ.

У пацієнтів третьої групи встановити діагноз вклиненого в 

дуоденальний сосок конкремента після проведення УЗД вдалося тільки у 5 

(19.2 %). Серед п’яти пацієнтів, в яких виконували МРТ чітку візуалізувати 

конкремент в інтрапанкреатичній і інтрамуральній частинах загальної жовчної 

протоки вдалося тільки в одного. Це зумовлено зміною ехоструктури 

підшлункової залози і парапанкреатичних тканин. Тому ЕРПХГ в цієї групи 

хворих було основним діагностичним методом і проводилось у 24 пацієнтів.

Як вказують наші спостереження, у пацієнтів з гострим біліарним 

панкреатитом та ізольованим холецистолітіазом застосування таких 

неінвазивних методів як ультрасонографія та МРТ дозволяє повноцінно 

оцінити стан органів панкреатогепатобіліарної зони. У цих хворих 

застосування ЕРПХГ та ендоскопічної інвазії через великий дуоденальний 

сосок є необгрунтованим і його потрібно уникати.

У пацієнтів другої групи (гострий біліарний панкреатит з холелітіазом) 

трансабдомінальна сонографія та МРТ у 94.3 % випадків дозволяють чітко 

встановити характер патологічних змін у підшлунковій залозі і позапечінкових 

жовчних шляхах. Однак, ендоскопічну інвазію через великий дуоденальний 

сосок у цих пацієнтів необхідно проводити для декомпресії загальної жовчної 

протоки та визначення подальшої лікувальної тактики.

У хворих на гострий біліарний панкреатит та вклинений у великому 

дуоденальному соску конкремент неінвазивні інструментальні методи 

обстеження дозволяють оцінити зміни в підшлунковій залозі, розширення 

позапечінкових жовчних шляхів, однак візуалізувати вклинений конкремент
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можуть не завжди. У цих пацієнтів ЕРПХГ та ендоскопічна екстракція 

вклиненого конкремента є патогенетично обґрунтованим діагностично- 

лікувальним заходом.

На першому етапі лікування (фаза панкреатичного шоку) всі 

діагностично-лікувальні заходи вважали за доцільне виконувати впродовж 24 

годин з часу поступлення пацієнта в стаціонар. У хворих першої групи після 

проведення передопераційної консервативної терапії, спрямованої на 

зниження ферментної агресії та, пов’язаних з нею запальних змін в 

підшлунковій залозі, попередження інфікування парапанкреатичної 

клітковини та корекцію супутньої патології і системних змін, спричинених 

панкреатитом.

Впродовж перших 24 годин лапароскопічна холецистектомія була 

виконана у 49 пацієнтів (75.4%) першої групи. Ендоскопічні операційні 

втручання на великому дуоденальному соску та спільної жовчної протоки в 

продовж першої доби перебування в стаціонарі були проведені у 74.3% 

пацієнтів другої групи та 92.3% - третьої групи. Метою ранніх ендоскопічних 

операцій було усунення обтурації великого дуоденального соска, 

термінальних відділів спільної жовчної та панкреатичної проток шляхом 

папілотомії, видалення конкремента тощо.

У всіх пацієнтів з метою підготовки до операційного втручання 

проводили інтравенозну комплексну консервативну терапію яка включала 

медикаментозну блокаду секреторної функцію підшлункової залози, 

детоксикацію шляхом форсованого діурезу, антибактеріальну профілактику та 

корекцію супутньої патології.

У хворих другої і третьої груп проводили ендоскопічну діагностику і 

санацію позапечінкових жовчних шляхів з наступним проведенням ЛХЕ 

впродовж наступних 24 годин. Серед хворих цих груп, у 21 холецистектомія 

була проведена в анамнезі. Тому, у 4 пацієнтів (11.4 %) другої групи була 

виконана тільки ЕРПХГ з ЕПСТ, а у 5 (14.3 %) -  вона доповнювалась
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екстракцією конкремента кошиком Дорміа.

В післяопераційному періоді консервативна терапія базувалась на оцінці 

тяжкості стану пацієнта, вираженості проявів кардіоваскулярної, дихальної, 

ентеральної та печінково-ниркової дисфункції. Наявний парапанкреатичний 

інфільтрат вимагав включення в комплекс лікувально-діагностичних заходів 

антибактеріальної терапії карбапенемами та ультрасонографічного 

моніторингу черевної порожнини, підшлункової залози та заочеревинного 

простору кожні 3-5 днів.

У всіх 65 пацієнтів першої групи була виконана лапароскопія, яка 

включала діагностичний та лікувальний етапи. Перший троакар діаметром 10 

мм. уводили параумбілікально. Під візуальним контролем вводили 10 мм 

троакар нижче мечоподібного відростка та два 5 мм. в правій підреберній 

ділянці. У 38 пацієнтів для адекватного дренування черевної порожнини 

уводили додаткові троакари у здухвинних ділянках та у лівій підреберній 

ділянці, через які наприкінці операційного втручання встановлювали трубчасті 

дренажі.

На діагностичному етапі лапароскопії вирішували ряд наступних 

завдань: оцінювали характерні морфологічні ознаки гострого біліарного 

панкреатиту; визначали тяжкість і поширеність уражень підшлункової залози і 

заочеревинної клітковини; оцінювали колір, об’єм, та місця скопичення 

панкреатичного ексудату; характеризували панкреатогенні зміни з боку інших 

органів та очеревини.

Найменш травматичним оцінюванням стану підшлункової залози був 

огляд і пальпація тканин у кореня брижі поперечнообвідної кишки. У 64.6 % 

випадків ми спостерігали його набряк та зміну кольору. Ці морфологічні зміни 

корелювали із даними інструментальних методів обстеження в 

передопераційному періоді.

Діагноз гострого панкреатиту вважали достовірним при наявності у 

черевній порожнині хоча б однієї з чотирьох нижче перерахованих ознак:
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геморагічного ексудату (41.5 %), стеаринових плям на очеревині та великому 

чіпці (7.7 %), геморагічного набряку кореня брижі поперечно-обвідної кишки 

(64.6 %) та склоподібного набряку гепатодуоденальної зв’язки (36.9 %). 

Наявність двох і більше із цих ознак вказувала на тяжкий біліарний 

панкреатит і необхідність подальшого лікування пацієнта в умовах відділення 

інтенсивної терапії.

Лікувальний етап лапароскопії включав проведення холецистектомії, 

евакуацію випоту з черевної порожнини та її дренування трубчастими 

випускниками з чотирьох контрапертур. Дренаж з правої здухвинної ділянки 

підводили у порожнину малого тазу, з лівої -  розміщували по лівій бічній 

стінці у напрямку до лівого підребер’я. Дренажі, що були встановлені у правій 

підреберній ділянці підводили до надпечінкового простору та під печінку -  до 

отвору сальникової сумки.

У жодного з пацієнтів цієї групи ми не проводили дренування 

сальникової сумки, незважаючи на високу частоту наявності геморагічного 

набряку кореня брижі поперечно-обвідної кишки (64.6 %) та випинання 

сальникової сумки. Як вказує наш досвід, введення дренажу через фіссуру 

сальникової сумки не завжди можливе через набряк малого чіпця і значно 

подовжує час операційного втручання. Крім цього, дренування сальникової 

сумки через її отвір чи апертуру в брижі поперечно-обвідної кишки в умовах 

стерильного панкреатиту збільшує ризик інфікування парапанкреатичного 

інфільтрату. Під впливом комплексного консервативного лікування на 2-3 

добу після ліквідації набряку малого сальника, кількість випоту у сальниковій 

сумці прогресуюче зменшувалася, дренуючись через дренаж, підведений під 

гепатодуоденальну зв’язку.

Дотримання таких інтраопераційних принципів, дозволило нам 

уникнути абсцедування підшлункової залози та парапанкреатичної клітковини 

у всіх пацієнтів цієї групи. Тільки у двох випадках ми спостерігали 

формування безсимптомних псевдокіст тіла залози.
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У 22 хворих другої групи та у 14 -  третьої ЕРПХГ та ЕПСТ 

закінчувалися екстракцією конкрементів. Впродовж наступних 24-48 годин у 

них виконували ЛХЕ. У 21 пацієнта холецистектомія булла проведена в 

анамнезі, тому в них виконували тільки ендоскопічну санацію загальної 

жовчної протоки.

При аналізі ендоскопічної оцінки стану зони великого дуоденального 

соска було встановлені різноманітні клінічні ознаки які вказували на наявність 

гіпертензії в загальній жовчній протоці. При введені дуоденоскопа в низхідну 

гілку дванадцятипалої кишки значну кількість жовчі візуалізували у 80.0 % 

спостережень (28 пацієнтів) в другій групі та в жодному випадку -  в третій. 

Сліди жовчі виявлялись в 5 (14.3 %) пацієнтів другої групи та в 5 (19.2 %) - 

третьої. Тільки у двох (5.7 %) хворих другої групи жовч була відсутня у 

дванадцятипалій кишці. Поряд з цим, при вклиненому в устя великого 

дуоденального соска конкременті, спостерігали відсутність жовчі у 21 (80.8 %) 

хворого.

При аналізі ендоскопічної оцінки змін інтрамуральної частини загальної 

жовчної протоки (повздовжньої складки) відсутність виражених запальних 

змін з боку повздовжньої складки відмічали у 26 (74.3 %) пацієнтів у другій 

групі та тільки у трьох (11.5 %) -  у третій. Збільшення довжини повздовжньої 

складки понад 5 мм спостерігалось у 5 (14.4 %) хворих другої та у 6 (23.1 %) 

третьої групи. У 17 пацієнтів (65.4 %) третьої групи спостерігались виражений 

набряк і гіперемія повздовжньої складки. Такі зміни серед хворих другої групи 

були тільки у 4 випадках (11.4 %).

Виходячи з вищепроведеного аналізу, нами були виділені основні 

ендоскопічні ознаки, типові для біліарного панкреатиту на фоні холелітіазу 

без обтурації загальної жовчної протоки. До них відносили наявність жовчі у 

низхідній гілці дванадцятипалої кишки, відсутність змін великого 

дуоденального соска та повздовжню складку довжиною менше 5 мм.

Основними ендоскопічними ознаками, що вказували на холелітіаз з
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обтурацією загальної жовчної протоки, як причину, що спричинила гострий 

біліарний панкреатит були: відсутність жовчі в низхідній гілці

дванадцятипалої кишки, набряк, гіперемія та випинання великого 

дуоденального соска, а також зміни при оцінці інтрамуральної частини 

загальної жовчної протоки (набряк та гіперемія повздовжньої складки).

Якщо при холедохолітіазі черговість ендоскопічних втручань та 

холецистектомії не має принципового значення, то як показує наш досвід, при 

біліарному панкреатиті ендоскопічну декомпресію спільної жовчної протоки 

потрібно виконувати в першу чергу і якомога швидше -  в терміни до 24 годин. 

ЕРПХГ та ПСТ повинні бути операцією вибору при підозрі на холедохолітіаз 

чи холангіт у хворих на гострий біліарний панкреатит. Це втручання в якості 

першого етапу хірургічного лікування гострого біліарного панкреатиту 

дозволяє усунути усі складові розвитку гострого біліарного панкреатиту. З 

огляду на важливість ендоскопічної санації холедоха, ми намагалися провести 

це втручання в межах 24-48 годин. Необхідно відмітити, що в жодному 

випадку не виникало значних технічних труднощів при екстракції 

конкрементів: достатня папілотомія та сучасний інструментарій дозволяє 

евакуювати в дванадцятипалу кишку конкременти будь якого розміру.

Другим етапом операційного лікування проводилась ЛХЕ у 26 пацієнтів 

другої групи та у 14-третьої. Найбільш часто в черевній порожнині 

діагностували наявність геморагічного ексудату: в 38.5% випадків у другій 

групі та 57.1% - в третій. Плями стеатонекрозу частіше виявляли у хворих з 

обтурацією спільної жовчної протоки (третя група) -  21.4 %.

Доволі частою морфологічною ознакою гострого міліарного 

панкреатиту був склоподібний набряк малого сальника. Вона зустрічалася у 

30.8 % хворих другої групи та у 78.6 % - третьої.

При проведенні лапароскопічного дренування у 7 пацієнтів (26.9 %) 

другої групи та у 3 (21.4 %) -  третьої дренажі підводили у сальникову сумку 

через отвір у брижі поперечно-обвідної кишки. Післяопераційний період у них
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перебігав тяжче -  довше зберігалися ознаки паралітичної кишкової 

непрохідності, пізніше відновлювалася фізична активність, відмічалася 

тривала фебрильна температура, незважаючи на призначення ефективної 

антибіотикотерапії.

При аналізі регресії типових синдромів гострого панкреатиту, нами було 

встановлено, що раннє операційне втручання дозволяє достовірно ліквідувати 

респіраторний (р=0.01; OR=4.0), гемодинамічний (р=0.02; OR=5.69),

ентеральний (р=0.04; OR=3.50) синдроми, SIRS (р=0.04; OR=3.50) та синдром 

гіперферментемії (р=0.07; OR=4.79). Достовірної різниці у регресії клініко- 

лабораторних проявів перитонеального (р=0.6; OR=1.74), метаболічного 

(р=0.3; OR=2.29), гемокоагуляційного (р=0.8; OR=1.24) та синдрому 

печінкової (р=0.1; OR=2.54) і ниркової (р=0.3; OR=2.02) дисфункції, у 

залежності від термінів операції нами виявлено не було.

У хворих, які були прооперовані в ранні терміни була достовірно 

нижчою частота формування гострих перипанкреатичних неінфікованих 

рідинних скупчень (р=0.03; OR=0.15). У них рідше діагностували

перипанкреатичні абсцеси (р=0.02; OR=0.12) та постнекротичні кісти 

підшлункової залози (р=0.05; OR=0.18). Гіперглікемія в терміни

спостереження до одного місяця зустрічалася з недостовірною різницею 

(р=0.8; OR=0.53). Поряд з цим функціональні чи механічні порушення з боку 

жовчовиділення або запальні зміни гепатопанкреатодуоденальної зони, які ми 

об’єднували терміном «постхолецистектомічний синдром» зустрічалися 

достовірно рідше серед пацієнтів з перенесеним гострим біліарним 

панкреатитом, в яких оперативне втручання було проведено в межах 48 годин 

(р=0.05; OR=0.27).
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ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі викладено нові підходи до вирішення науково- 

практичного завдання: комплексного лікування пацієнтів з гострим

біліарним панкреатитом, на основі розробки патогенетично обґрунтованої 

хірургічної тактики, що сприяло зниженню частоти післяопераційних 

ускладнень.

1. У структурі захворюваності на гострий біліарний панкреатит 

переважають особи жіночої статі (74.6%), найчастіше діагностується легкий 

панкреатит (61.9 %), а до розвитку захворювання у 51.5 % спостережень 

призводить ізольований холецистолітіаз, у 27.7 % - дрібні конкременти у 

різних відділах жовчовивідних шляхів, які не спричиняли обтурації спільної 

жовчної протоки і у 20.6 % - обтурувальні конкременти спільної жовчної 

протоки, в тому числі -  вклинені у великий дуоденальний сосок.

2. При холецистолітіазі клінічний перебіг гострого біліарного 

панкреатиту характеризується болем у правій підреберній ділянці (87.7 %, 

p<0.001) з іррадіацією у праву половину грудної клітки і шию (78.5 %), 

симптомами Ortner, de Mussy, Murphy, Kehr (66.2 %), тоді як у пацієнтів з 

холедохолітіазом у 45.7 % випадків біль локалізувався у епігастральній 

ділянці і не мав типової іррадіації, спостерігалася субіктеричність шкіри і 

склер (54.3 %), підвищення температури тіла (68.6 %) та перитонеальні 

симптоми у правому підребер’ї (54.3 %), а у хворих, де діагностували 

конкременти, вклинені у великий дуоденальний сосок, на фоні загальної 

слабкості (92.3 %) і втрати апетиту (84.6 %) спостерігали постійний 

«оперізувальний» біль (69.2 %), що іррадіював у поперекову ділянку (53.8

3. Найбільш інформативними лабораторними та інструментальними 

тестами у пацієнтів з гострим біліарним панкреатитом є панкреатична а- 

амілази у сироватці крові (чутливість 0,96-1,0, специфічність 1,0) та у сечі
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(чутливість 0,92-0,96, специфічність 1,0), визначення трипсиногену-2 

(чутливість 0,96-1,0, специфічність 0,95) та проведення магнітно- 

резонансної томографії панкреатогепатобіліарної зони, що дозволило у 

20,0±5,0 % випадків у першій групі, 25,7±7,4 % - у другій та у 19,2±7,7 % - у 

третій встановити топічну локалізацію конкрементів у жовчовивідній 

системі і уникнути ендоскопічного транспапілярного втручання.

4. Діагностично-лікувальна тактика при гострому біліарному 

панкреатиті повинна включати, поряд з оцінкою біохімічного аналізу крові, 

визначення активності ліпази (чутливість 0,75), а-амілази (чутливість 0,66

0,96), панкреатичної а-амілази (чутливість 0,96-1,0) у сироватці крові, також 

і застосування АСТІМ Pancreatitis тест (чутливість 0,96-1,0), а 

інструментальне обстеження пацієнтів повинно включати магнітно- 

резонансну томографію панкреатогепатобіліарної зони, як проміжний етап 

між ультрасонографією та ендоскопічною транспапілярною 

рентгенографією, з наступною активною хірургічною тактикою, що 

передбачає лапароскопічну холецистектомію при холецистолітіазі та 

ендоскопічну транспапілярну декомпресію спільної жовчної протоки при 

холедохолітіазі в межах 48 годин перебування пацієнта у хірургічному 

стаціонарі.

5. Найбільш типовими відеоендоскопічними ознаками гострого 

біліарного панкреатиту при ураженні голівки підшлункової залози є 

геморагічний ексудат в черевній порожнині (OR=0,58; p>0,05), 

склоподібний набряк малого сальника (OR=0,66; p>0,05), збільшений 

жовчний міхур (OR=0,55; p<0,05) та деструктивні форми гострого 

холециститу(OR=1,0; p>0,05); при ураженні тіла підшлункової залози: 

серозний ексудат в черевній порожнині (OR=0,85; p>0,05); плями 

стеатонекрозу (OR=0,68; p>0,05), геморагічний набряк кореня брижі 

поперечно обвідної кишки (OR=0,54; p<0,05) та інфільтрат в ділянці 

підшлункової залози (OR=0,70; p>0,05); при ураженні хвоста підшлункової
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залози: фібринозний ексудат в черевній порожнині (OR=0,61; p>0,05).

6. Проведення операційних втручань до 48 годин у пацієнтів з гострим 

біліарним панкреатитом дозволяє достовірно ліквідувати респіраторний 

(р=0,01; OR=4,0), гемодинамічний (р=0,02; OR=5,69), ентеральний (р=0,04; 

OR=3,50) синдроми, SIRS (р=0,04; OR=3,50) та синдром гіперферментемії 

(р=0,07; OR=4,79), а також зменшити ризик розвитку формування гострих 

перипанкреатичних неінфікованих рідинних скупчень (р=0,03; OR=0,15), 

перипанкреатичних абсцесів (р=0,02; OR=0,12) та постнекротичних кіст 

підшлункової залози (р=0,05; OR=0,18).

Практичні рекомендації.

На основі проведеного дослідження, з метою покращення діагностики 

та хірургічного лікування гострого біліарного панкреатиту, доцільно:

1. У пацієнтів з клінічною картиною гострого біліарного панкреатиту на 

діагностичному етапі в умовах приймального відділення, слід 

використовувати визначення якісної оцінки вмісту трипсиногену-2 в сечі за 

допомогою АСТІМ Pancreatitis тест, який володіє високою специфічністю.

2. Діагностична тактика при гострому біліарному панкреатиті повинна 

включати, поряд з оцінкою біохімічного аналізу крові, визначення активності 

ліпази, а-амілази, панкреатичної а-амілази у сироватці крові та магнітно- 

резонансну томографію панкреатогепатобіліарної зони, як проміжний етап 

між ультрасонографією та ендоскопічною транспапілярною рентгенографією.

3. Вибір хірургічної тактики у хворих на гострий панкреатит повинен 

враховувати локалізацію конкрементів у жовчновивідній системі: при 

ізольованому холецистолітіаз -  лапароскопічна холецистектомія та 

дренування черевної порожнини, при конкрементах спільної жовчної протоки 

-  ендоскопічна транспапілярна санація протоки і лапароскопічна 

холецистектомія та дренування черевної порожнини другим етапом, які 

повинні бути проведені в межах 48 годин з часу поступлення пацієнта у 

стаціонар.
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