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АНОТАЦІЯ 

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

хірургічному лікуванні хворих на тяжкий гострий 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, 2018. 

Дисертація присвячена проблемам хірургічного лікування хворих на 

тяжкий гострий панкреатит з легеневими ускладненнями та удосконаленню 

хірургічної тактики та медикаментозного лікування. Існуюча практика лікування 

гострого панкреатиту в Україні недостатньо регламентована.  

На експериментальному етапі (n=85) вперше комплексно вивчено прояви 

ендогенної інтоксикації в умовах гострого експериментального панкреатиту, їх 

взаємозв‟язок з морфологічними змінами легень. В легеневій паренхімі щурів (зі 

змодельованим гострим панкреатитом) виявлено зміни, які спричиняють 

порушення гемоперфузії легенів з венозно-артеріальним шунтуванням крові, що 

призводить до порушення трофіки альвеолоцитів внаслідок ішемії легенів. 

Підвищення проникливості альвеолярно-капілярної мембрани відбувається 

внаслідок пошкодження медіаторами запалення ендотелію і спричиняє 

інтерстиційний набряк легенів, а збільшення товщини аерогематичного бар‟єру 

значно погіршує дифузію газів через нього.  

При ретроспективному аналізі (n=34) медичної документації у 82,4 % 

хворих на тяжкий гострий панкреатит, з них у 90 % діагностовано підвищений 

рівень інтаабдомінального тиску, згідно результатів гістологічних досліджень 

аутопсійного матеріалу виявлено зміни характерні для II-IV стадії гострого 

респіраторного дистрес-синдрому, які співставимі з даними отриманими 

експериментально. 

Вперше на експериментальній моделі гострого панкреатиту доказано, що 

застосування комбінованого метаболічного препарату (інозит, бурштинова 
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кислота, рибофлавін, нікотинамід, N-метилглюкамін) сприяє зменшенню 

руйнівного впливу ендогенної інтоксикації та гіпоксії на 

гемомікроциркуляторне русло респіраторного відділу легень – на 72 год 

перебігу гострого панкреатиту в макрофагах переважають первинні лізосоми, 

відсутні аутофагосом, базальні мембрани альвеолоцитів і кровоносних капілярів 

тонкі з чіткими контурами,  відсутні стази. На основі ретроспективного та 

експериментального дослідження проаналізовано причини, які призвели до 

виникнення ускладнень, розвитку гострого респіраторного дистрес-синдрому та 

летальних наслідків у хворих на тяжкий гострий панкреатит різної етіології. 

Виділено наступні предиктори – підвищений рівень інтабдомінального тиску, 

розвиток ендогенної інтоксикації та наявність гострих перипанкреатичних 

рідинних скупчень, які визначили групу пацієнтів підвищеного ризику. Саме 

тому, подальше дослідження було спрямоване на прогнозування та пошук 

шляхів попередження негативних наслідків легеневих ускладнень у лікуванні 

хворих на тяжкий гострий панкреатит. 

В проспективне дослідження включено 64 хворих на тяжкий гострий 

панкреатит (стійка органна дисфункція понад 48 год), які звернулися в стаціонар 

протягом перших 48 год з моменту захворювання та мали його легеневі 

ускладнення. В основу формування груп було покладено характер та терміни 

проведення операційних втручань та консервативної терапії. І група – група 

порівняння (n=31) – хворі на тяжкий гострий панкреатит, які звернулися в 

стаціонар протягом перших 48 год з моменту захворювання та отримували 

стандартну інтенсивну багатокомпонентну інфузійну терапію. ІІ група – 

основна група (n=33) – хворі на тяжкий гострий панкреатит, які звернулися в 

стаціонар протягом перших 48 год з моменту захворювання, їм проводили 

ранню евакуацію гострих перипанкреатичних рідинних скупчень чи асциту, до 

багатокомпонентної інфузійної терапії додавали метаболічний препарат 

широкого спектру дії (інозит, бурштинова кислота, рибофлавін, нікотинамід, N-

метилглюкамін), в дозуванні 10 мл на 200 мл 5 % розчину глюкози 

внутрішньовенно краплинно, тривалість лікування 20 днів. 
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Рівень середніх молекул (МСМ254 та МСМ280) в перші 48 год з моменту 

захворювання у крові зріс у 2,9 рази відносно норми, внаслідок їх резорбції з 

вогнищ деструкції в тканинах, що призводить до порушення їх елімінації з 

організму та спричиняє виражену мембранотоксичну дію. Як наслідок даних 

процесів виник сильний прямий кореляційний зв‟язок між МСМ280 і шкалою 

APACHE-II (r=0,74, р<0,001), що свідчить про наростання ступеня тяжкості 

гострого панкреатиту. 

Внаслідок проведеного дослідження вдалося виявити вагому 

прогностичну цінність цитокінів (в перші 48 год з початку захворювання) у 

розвитку гострого респіраторного дистрес-синдрому: чутливість та 

специфічність визначення інтерлейкіну-8 склала 88,2 % та 91,5 % при рівні 

інтерлейкіну-8 вище 82,5 пг/мл, інтерлейкіну-10 – 89,3 % та 90,7 % при 

інтерлейкін-10 вище 52,7 пг/мл, фактору некрозу пухлин-α – 92,4 % та 93,7 % 

при факторі некрозу пухлин-α вище 2163,7 пг/мл (p≤0,0001). Також у 57,1% 

хворих на тяжкий гострий панкреатит протягом першої доби в стаціонарі 

діагностовано підвищений рівень інтабдомінального тиску (18,17±1,03 mm Hg), 

що відповідало абдомінальному компартмент-синдрому І-ІІІ ст., який є 

ключовою ланкою в розвитку органної дисфункції та погіршує перебіг гострого 

панкреатиту. За нашими даними при прогнозуванні тяжкого гострого 

панкреатиту чутливість визначення інтабдомінального тиску склала 100 %, 

специфічність – 58,8 % при інтабдомінальному тиску вище 16 mm Hg (p≤0,01).  

В усіх хворих на гострий панкреатит (n=64) було діагностовано стійку 

органну дисфункцію (понад 48 год) одного або кількох органів чи систем: 

легенева недостатність – у 28 хворих, гостра ниркова недостатність – в 11 

хворих, легенева недостатність + гостра ниркова недостатність – у 15 хворих, 

легенева недостатність + гостра печінкова недостатність – у 5 хворих, ще у 5 – 

легенева недостатність + гостра ниркова недостатність + гостра печінкова 

недостатність. Важкість стану у хворих на гострий панкреатит в середньому 

складала 5,6±0,4 балів за шкалою Ranson та 11,7±0,5 балів – за шкалою 

APACHE-II (p≤0,001). 
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Через 4 доби у стаціонарі спостерігалося наростання балів за шкалою 

APACHE-II у хворих І групи до 14,3±1,2 балів та у хворих ІІ групи – до 13,9±1,0 

балів (p≤0,05), яке на фоні інфузійної терапії хворих на гострий панкреатит та 

підвищення інтраабдомінального тиску є одним з показів до операційного 

лікування гострого панкреатиту, яке хворим було проведено в найкоротші 

терміни. Середній ліжко-день до оперативного втручання склав 4,4±2,6 днів. 

Лапароскопічне дренування черевної порожнини при абдомінальному 

компартмент-синдромі призводить до зниження функціональної життєвої 

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

періоді та порушенні біомеханіки зовнішнього дихання у 77,8 % та 76,9 % 

хворих підгрупи ІА та ІІА відповідно. Зниження функціональної життєвої 

ємності легень у хворих на тяжкий гострий панкреатит в ранньому 

післяопераційному періоді відбувалось за рахунок резервного об′єму вдиху і 

видиху і знаходилось в прямій кореляційній залежності (r=0,84, р<0,001) від 

об‟єму інфільтрації перипанкреатичної та/або заочеревинної клітковини. 

Незважаючи на проведені операційні втручання хворим на тяжкий гострий 

панкреатит, в обох групах значно погіршувалась бронхіальна прохідність: об‟єм 

форсованого видиху за 1 секунду знизився на 43,7% та 45,1% порівняно з 

аналогічними показниками до операційного втручання. В післяопераційному 

періоді 6 та 5 хворих (з І та ІІ групи) потребували контрольованої механічної 

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

адекватної вентиляції легень. 

Широке застосування мініінвазивних операційних втручань (черезшкірних 

дренувань) у лікуванні хворих ІВ та ІІВ групи, спрямованих на ранню евакуацію 

гострих перипанкреатичних рідинних скупчень, дозволило знизити 

інтрабдомінальний тиск та покращити мікроциркуляцію внутрішніх органів, 

підвищити функціональні резерви дихальної системи, зменшити прояви 

респіраторної дисфункції та знизити летальність від гострого респіраторного 

дистрес-синдрому у фазі асептичного запалення з 12,9 % до 6,1 %. 
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Тому санація та ліквідація гострих перипанкреатичних рідинних скупчень 

у поєднанні з використанням в багатокомпонентній інфузійній терапії 

метаболічного препарату широкого спектру дії (до складу якого входить 100 мг 

бурштинової кислоти, 10 мг нікотинаміду, 20 мг рибоксину та 2 мг рибофлавіну 

мононуклеотид в 1 мл) призводить до зменшення кількості легеневих 

ускладнень гострого панкреатиту до 31,0 % (в групі порівняння – 48,3 %) у 

віддаленому періоді (21 доба перебігу захворювання). Доцільно рекомендувати 

дану методику у лікуванні хворих на тяжкий гострий панкреатит з метою 

зменшення проявів легеневої недостатності та абдомінального компартмент 

синдрому. 

Ключові слова: тяжкий гострий панкреатит, легеневі ускладнення, гострий 

респіраторний дистрес-синдром, абдомінальний компартмент-синдром. 

 

SUMMARY 

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

surgical treatment of patients with severe acute pancreatitis. – Qualificatyng scientific 

work on the rights of manuscripts. 

Thesis for the a candidate‟s degree (PhD) in specialty 14.01.03 – "Surgery". – 

HSEE of Ukraine “Ivano-Frankivs  National Medical University”, Ministry of Health 

of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2018. 

SHEE of Ukraine “Ivano-Frankivs  National Medical University”, Ministry of 

Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2018. 

The dissertation is devoted to the problems of surgical treatment of patients with 

severe acute pancreatitis with pulmonary complications and to the improvement of 

surgical tactics and medical treatment. The current practice of treating acute 

pancreatitis in Ukraine is not well regulated. 

At the experimental stage (n=85) the manifestations of endogenous intoxication 

in conditions of acute experimental pancreatitis, their interrelation with morphological 

changes of the lung were studied for the first time. In the pulmonary parenchyma of 

rats (with acute pancreatitis), changes were found that cause a violation of 
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hemoperfusion of the lungs with venous-arterial blood transfusion, which leads to a 

disturbance of the trophicity of the alveolocytes due to ischemia of the lungs. The 

increase in the alveolar-capillary membrane‟s permeability is due to damage by the 

mediators of endothelial inflammation and causes interstitial pulmonary edema, and an 

increase in the thickness of the aerogemic barrier greatly impairs the diffusion of gases 

through it. 

At the retrospective analysis (n = 34) of medical records in 82.4 % of patients 

with severe acute pancreatitis, 90 % of them had an elevated level of intaabdominal 

pressure, according to the results of histological studies of autopsy material, changes 

were observed in the II-IV stage of acute respiratory distress syndrome, which is 

comparable to that obtained experimentally. 

For the first time in the experimental model of acute pancreatitis, it has been 

proved that the use of a combined metabolic drug (inositol, amber, riboflavin, 

nicotinamide, N-methylglucamine) reduces the devastating effects of endogenous 

intoxication and hypoxia on the hemocycler circulation of the respiratory lung unit – 

for 72 hours of acute pancreatitis in macrophages prevailing primary lysosomes, no 

autophagos, basal membranes of alveolocytes and blood capillaries thin with clear 

contours, no stasis. Based on a retrospective and experimental study, the causes that 

led to the occurrence of complications, the development of acute respiratory distress 

syndrome and the lethal consequences in patients with severe acute pancreatitis of 

different etiologies were analyzed. The following predictors are highlighted – elevated 

levels of intaabdominal pressure, development of endogenous intoxication and the 

presence of acute peripancreatic fluid collections, which identified a group of patients 

at increased risk. That is why further research was aimed at predicting and finding 

ways to prevent the negative effects of pulmonary complications in the treatment of 

patients with severe acute pancreatitis. 

The prospective study included 64 patients with severe acute pancreatitis 

(persistent organ dysfunction over 48 hours) who had entered the hospital for the first 

48 years after the disease and had its pulmonary complications. The formation of 

groups was based on the nature and timing of surgical interventions and conservative 
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therapy. And the group – the comparison group (n=31) – patients with severe acute 

pancreatitis who turned to the hospital within the first 48 hours from the moment of 

the disease and received standard intensive multicomponent infusion therapy. Group II 

– the main group (n=33) – patients with severe acute pancreatitis who turned to the 

hospital for the first 48 hours from the moment of the disease, they were given an 

early evacuation of acute peripancreatic fluid collections or ascites, to a multicom-

ponent infusion therapy, a broad spectrum of metabolic drug was added containing 

(inositol, amber, riboflavin, nicotinamide, N-methylglucamine), in a dose of 10 ml per 

200 ml of 5 % glucose solution intravenously the krai flow rate, duration of treatment 

20 days. 

The level of medium molecules in the first 48 hours since the disease in the 

blood increased by 2,9 times the norms, due to their resorption from the centers of 

destruction in the tissues, which leads to a violation of their elimination from the body 

and causes a pronounced membrane-toxic action. As a result of these processes, a 

strong direct correlation medium molecules (280) and the APACHE-II scale ((r=0,74, 

р<0,001) was observed, indicating an increase in the severity of the acute pancreatitis. 

As a result of the study, we identified a significant predictive value of cytokines 

(in the first 48 hours from the onset of the disease) in the development of acute 

respiratory distress syndrome: the sensitivity and specificity of the determination of 

interleukin-8 was 88.2 % and 91.5 % at interleukin-8 levels above 82,5 pg/ml, 

interleukin-10 - 89.3 % and 90.7 % for interleukin-10 above 52.7 pg/ml, tumor 

necrosis factor-α-92.4 % and 93.7 % for tumor necrosis factor-α above 2163.7 pg/ml 

(p≤0.0001). Also, in 57.1 % of patients with severe acute pancreatitis, during the first 

day of the day, an elevated level of intabdominal pressure (18.17±1.03 mm Hg) was 

diagnosed in a hospital, which corresponded to abdominal compartment syndrome I-

III, which is a key link in the development of organ dysfunction and worsen the course 

of acute pancreatitis. According to our data, in the prediction of severe acute 

pancreatitis, the sensitivity of the determination of the intabdominal pressure was 100 

%, the specificity was 58.8 % at an incombulamin pressure above 16 mm Hg (p≤0.01). 
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Persistent organ dysfunction (more than 48 hours) of one or more organs or 

systems was diagnosed in all patients with acute pancreatitis (n=64): pulmonary 

insufficiency – in 28 patients, acute renal failure – in 11 patients, pulmonary 

insufficiency + acute renal failure – in 15 patients, pulmonary insufficiency + acute 

liver failure – in 5 patients, in 5 – pulmonary insufficiency + acute renal failure + 

acute liver failure. The severity of the condition in patients with acute pancreatitis was 

on average 5.6±0.4 points on the Ranson scale and 11.7±0.5 points on the APACHE-II 

scale (p≤0.001). 

After 4 days in the hospital there was an increase in APACHE-II scores in 

patients with Group I up to 14.3±1.2 points and in patients with ІІ group - up to 

13.9±1.0 points (p≤0.05), which on the background of infusion therapy for patients 

with acute pancreatitis and increased intraabdominal pressure is one of the indications 

for the surgical treatment of acute pancreatitis, which was performed in the shortest 

possible time. The average bed day before surgery was 4.4±2.6 days. 

Laparoscopic drainage of the abdominal cavity with abdominal compartment 

syndrome leads to a decrease in the functional capacity of the lungs by 39.8 % and 

36.9 % (p<0.001) in the early postoperative period and violation of the external 

respiratory biomechanics at 77.8 % and 76.9 % patients with subgroups of IA and IIA 

respectively. The decrease of functional lung capacity in patients with severe acute 

pancreatitis in the early postoperative period was due to the reserve volume of 

inhalation and exhalation and was in direct correlation dependence (r=0.84, p<0.001) 

on the volume of infiltration of the peripancreatic and / or retroperitoneal fiber. 

Despite the surgical intervention in patients with severe acute pancreatitis, 

bronchial patency significantly deteriorated in both groups: the volume of forced 

exhalation in 1 second decreased by 43.7 % and 45.1 % compared to the same 

indicators before surgery. In the postoperative period, 6 and 5 patients (groups I and 

II) required long-term controlled mechanical ventilation of lungs in the mode of SIMV 

from 7 to 8 cm and FiO2 0.6 to 0.7 in order to achieve adequate ventilation of the 

lungs. 

The risk group of patients with acute pancreatitis was formed for the occurrence 
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of pulmonary complications with increased intraabdominal pressure (> 16 mm Hg) 

and "diagnostically significant" (over 400 cm
3
) acute peripancreatic fluid 

accumulations in the first 48 hours of development of the disease. The widespread use 

of minimally invasive surgical interventions (percutaneous drainage) in the treatment 

of patients with the IВ and the IІВ group aimed at the early evacuation of acute 

peripancreatic fluid collections has allowed to reduce the intraabdominal pressure and 

improve the microcirculation of the internal organs, increase the functional reserves of 

the respiratory system, reduce the manifestations of respiratory dysfunction and reduce 

mortality from acute respiratory distress syndrome in the phase of aseptic 

inflammation from 12.9 % to 6.1 %. 

Therefore, percutaneous drainage of "diagnostically significant" acute 

peripancreatic fluid collections combined with the use of multicomponent infusion 

therapy for the metabolic drug reduces intraabdominal pressure and, consequently, 

reduces the number of pulmonary complications of acute pancreatitis to 31.0% (in the 

comparison group – 48.3 %) in the distant period (21 days of the disease). It is 

advisable to recommend this technique in the treatment of patients with severe acute 

pancreatitis in order to reduce manifestations of pulmonary insufficiency and 

abdominal compartment syndrome. 

Keywords: severe acute pancreatitis, pulmonary complications, acute respiratory 

distress syndrome, abdominal compartment syndrome. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Гострий панкреатит є одним з найбільш поширених у 

всьому світі абдомінальних захворювань, що потребує невідкладної 

госпіталізації [54, 220]. Поширеність даної патології в Україні щорічно зростає і 

у 2015 році становила 68,5 випадків на 100 000 населення, що перевищує світові 

показники [30, 86]. Летальність при гострому панкреатиті (ГП) коливається в 

межах 9-24 % у цілому та 47-69 % – при тяжких деструктивних формах 

захворювання [38, 45, 221]. Летальність при ньому має два піки: перший виникає 

протягом семи днів з моменту виникнення симптомів захворювання і 

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

найчастіше, уражаються легені; другий розвивається пізніше, коли синдром 

поліорганної недостатності ускладнюється розвитком сепсису [27, 159, 225]. 

Респіраторні ускладнення, включаючи плевральний випіт, пневмонію та 

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

потребують кисневої терапії. Зміни ультраструктури легень виникають вже через 

30-60 хв від початку гострого панкреатиту, а гістологічні зміни – через 10-15 год 

[216]. У 40 % хворих на гострий панкреатит протягом першого тижня 

розвивається поліорганна недостатність або недостатність одного органу чи 

системи (найчастіше синдром гострого легеневого пошкодження). Отож, постає 

питання глибшого вивчення ролі легеневих ускладнень в перебігу гострого 

панкреатиту [1, 33, 76]. 

За останні десятиліття застосування сучасних медичних технологій 

дозволило суттєво підвищити ефективність лікування хворих на різні форми 

гострого панкреатиту, проте у випадках, коли перебіг захворювання 

ускладнюється розвитком гострого респіраторного дистрес-синдрому (ГРДС), 

летальність становить 48-86 % без суттєвої тенденції до зменшення [34, 50, 123].  

Найефективнішими для лікування легеневих ускладнень гострого 

панкреатиту залишаються методи респіраторної підтримки [111, 130]. З метою 

корекції порушень гомеостазу і відновлення морфо-функціонального стану 

уражених органів і тканин при гострому панкреатиті перспективним є 
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застосування метаболічних препаратів широкого спектру дії [11, 68], проте 

остаточна оцінка їхньої дієвості відсутня. 

Також недостатньо вивченими залишаються питання можливості 

прогнозування розвитку стійкої органної недостатності та її звʼязок з 

абдомінальним компартмент-синдромом (АКС) і гострими перипанкреатичними 

скупченнями (ГПРС). Тому необхідне подальше вивчення діагностичної 

цінності маркерів тяжкості гострого панкреатиту за розвитку його легеневих 

ускладнень. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри хірургії Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та 

кафедри хірургії № 2 ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний 

університет” МОЗ України на тему: “Корекція ендогенної інтоксикації та 

дисметаболічних розладів при гострих хірургічних захворюваннях черевної 

порожнини та позаочеревинного простору” (№ 0109U003184). Тема дисертації 

затверджена Проблемною комісією “Хірургія” НАМН України (протокол № 10 

від 22 грудня 2011 р.). 

Мета дослідження: покращити результати хірургічного лікування хворих 

на тяжкий гострий панкреатит з легеневими ускладненнями шляхом 

удосконалення хірургічної тактики та медикаментозного лікування.  

Завдання дослідження: 

1. Дослідити взаємозв‟язок морфологічних та функціональних змін 

респіраторного відділу легень з показниками ендогенної інтоксикації в умовах 

гострого експериментального панкреатиту та при ретроспективному аналізі 

летальності хворих на гострий панкреатит.  

2. Вивчити ефективність застосування метаболічної терапії для корекції 

змін в респіраторному відділі легень при гострому експериментальному 

панкреатиті. 

3. Проаналізувати кореляційні звʼязки між газовим складом крові, 

інтраабдомінальним тиском та середніми молекулами у хворих на тяжкий 
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гострий панкреатит з легеневими ускладненнями на етапах його перебігу. 

4. Розробити критерії прогнозування стійкої органної недостатності у 

хворих на гострий панкреатит на етапі госпіталізації.  

5. Дослідити роль операційних втручань та абдомінального компартмент-

синдрому в перебігу тяжкого гострого панкреатиту та розвитку його легеневих 

ускладнень. 

6. Розробити комплекс заходів (хірургічних та медикаментозних), 

спрямованих на ранню ліквідацію гострих перипанкреатичних рідинних 

скупчень у хворих на тяжкий гострий панкреатит для зменшення проявів 

ендогенної інтоксикації та запобігання розвитку легеневих ускладнень. 

Об’єкт дослідження: тяжкий гострий панкреатит з легеневими 

ускладненнями. 

Предмет дослідження: клініко-анамнестичні дані, результати 

лабораторних та інструментальних досліджень, пов‟язані з розвитком легеневих 

ускладнень у хворих на тяжкий гострий панкреатит. 

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

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

малоновий альдегід (МА), дієнові конʼюгати (ДК), активність 

супероксиддисмутази (СОД), вміст середніх молекул (МСМ), газів крові), 

імуноферментні (вміст інтерлейкіну-8 (ІЛ-8), інтерлейкіну-10 (ІЛ-10), фактору 

некрозу пухлин-α (ФНП-α)); інструментально-функціональні (ультразвукове 

дослідження органів черевної порожнини (ОЧП) та органів грудної клітки 

(ОГК), спірографія, відеоезофагогастродуоденоскопія, бронхоскопія, 

екскреторна ретроградна панкреатохолангіографія, комп‟ютерна та магнітно-

резонансна томографія); гістологічне дослідження та електронна мікроскопія 

тканин підшлункової залози (ПЗ) та легень; статистичні. 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше комплексно вивчено 

прояви ендогенної інтоксикації в умовах гострого експериментального 

панкреатиту, їх взаємозв‟язок з морфологічними змінами легень. Встановлено 

кореляційний зв‟язок між рівнем МСМ254 та МСМ280 (r=0,59 та r=0,56, р<0,01) з 
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мембранодеструктивними процесами у тканині легень через 48 год після 

моделювання експериментального гострого панкреатиту, що вказує на 

наростання проявів ендогенної інтоксикації. Отримані експериментально дані 

зіставлені з ретроспективним аналізом летальності хворих на ГП (згідно даних 

аутопсій у 82,4 % випадків виявлено II-IV стадію ГРДС).  

Вперше на експериментальній моделі ГП доведено, що застосування 

комбінованого метаболічного препарату (інозит, бурштинова кислота, 

рибофлавін, нікотинамід, N-метилглюкамін) зменшує прояви ендогенної 

інтоксикації та сприяє відновленню рівноваги редокс-реакцій і цитокінової 

мережі: через 24 год рівень МСМ280 знизився на 17,7 %, МА – на 13,3 %, ДК – на 

14,5 % (p<0,05); через 48 год вміст ІЛ-8 зменшився на 37,5%, ТНФ-α – на 58,6 % 

(р<0,01), концентрація ІЛ-10 зросла на 63,5 % (р<0,02) відносно аналогічних 

показників групи порівняння.  

Доповнено наукові знання стосовно прогнозування розвитку стійкої 

легеневої недостатності у пацієнтів з ГП при госпіталізації: чутливість та 

специфічність параметрів вмісту IЛ-8 становила 88,2 % та 91,5 % при рівні ІЛ-8 

вище 82,5 пг/мл, IЛ-10 – 89,3 % та 90,7 % при ІЛ-10 вище 52,7 пг/мл, ФНП-α – 

92,4 % та 93,7 % при ФНП-α вище 2163,7 пг/мл (p≤0,0001), ІАТ – 100 % та 58,8 

% при ІАТ вище 16 mm Hg  (p≤0,01). 

 Встановлено, що мініінвазивна санація та ліквідація ГПРС у поєднанні з 

використанням в багатокомпонентній інфузійній терапії антигіпоксантів та 

антиоксидантів призводить до зниження ІАТ та зменшення кількості легеневих 

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

групи порівняння, р<0,01). 

Отримані дані стали основою для напрацювання нового діагностично-

лікувального алгоритму за тяжкого гострого панкреатиту.  

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено ранні 

інформативні критерії прогнозування розвитку стійкої органної (легеневої) 

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

нововведення в системі охорони здоров‟я № 101-2013).  
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Обґрунтовано доцільність ранньої мініінвазивної санації та ліквідації 

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

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

дренування. 

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

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

Запроваджений комплекс заходів зумовив зменшення проявів ендогенної 

інтоксикації та зниження летальності від ГРДС у фазі асептичного запалення з 

12,9 % до 6,1 %. 

Впровадження результатів дослідження. Результати дослідження 

впроваджені в роботу панкреатологічного центру, відділення реанімації та 

інтенсивної терапії, відділення екстракорпоральних методів детоксикації 

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

хірургічного відділення Івано-Франківської центральної міської клінічної 

лікарні (затв. 17.11.2014 р.); хірургічного відділення Закарпатської ОКЛ (затв. 

23.08.2016 р.); хірургічного відділення КУ “Обласна клінічна лікарня ім. О. Ф. 

Гербачевського“ Житомирської обласної ради (затв. 15.12.2014 р.); 

використовуються у навчальному процесі кафедри хірургії ННІ післядипломної 

освіти ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" (затв. 

16.05.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою науковою працею 

здобувача. Автором самостійно проведено огляд літератури щодо досліджуваної 

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

методи обстеження. Здобувачем особисто проведене клінічне обстеження 

хворих та опрацювання первинної медичної документації хворих на ГП в ОКЛ 

м. Івано-Франківськ; передопераційну підготовку, забір матеріалу для 

дослідження, окремі хірургічні втручання. Низка лабораторних досліджень 

проведена у відділенні клініко-діагностичної лабораторії ОКЛ м. Івано-

Франківськ, інша частина біохімічних досліджень в Центрі біоелементології та 

міжкафедральній науковій лабораторії кафедри внутрішньої медицини № 1, 
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клінічної імунології та алергології ДВНЗ “Івано-Франківський національний 

медичний університет”, електронну мікроскопію та гістологічне дослідження 

тканин ПЗ та легень проведено в лабораторії електронної мікроскопії кафедри 

анатомії людини та оперативної хірургії та гістологічній лабораторії кафедри 

патоморфології та судової медицини ДВНЗ “Івано-Франківський національний 

медичний університет”. Участь автора полягає у заборі матеріалу для 

досліджень, його первинній обробці та інтерпретації отриманих результатів. 

Дисертантом проведено статистичну обробку, аналіз та узагальнення одержаних 

результатів дослідження, написано усі розділи дисертації. У наукових працях, 

опублікованих зі співавторами, використані фактичні матеріали, отримані 

здобувачем у результаті виконаної роботи. Обґрунтування висновків та 

практичних рекомендацій проведено здобувачем разом з науковим керівником.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

оприлюднені на: підсумковій науково-практичній конференції “Здобутки 

клінічної та експериментальної медицини” (17 квітня 2012 р., Тернопіль), 

науково-практичній конференції з міжнародною участю “Актуальні проблеми 

клінічної хірургії” (17-18 травня 2012 р., Київ), 82-ій науково-практичній 

конференції студентів і молодих вчених з міжнародною участю “Інновації в 

медицині” (18-19 квітня 2013 р., Івано-Франківськ), XVII міжнародному 

медичному конгресі студентів і молодих вчених (22-24 квітня 2013 р., 

Тернопіль), XX ювілейний міжнародний конгрес Асоціації хірургів гепатологів 

СНД “Актуальные проблемы хирургической гепатологии” (18-20 вересня 2013 

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

Берлін, Німеччина), 84-ій науково-практичній конференції студентів і молодих 

вчених з міжнародною участю “Інновації в медицині” (12-13 березня 2015 р., 

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

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

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

Республіка Польша), науково-практичній конференції з міжнародною участю 
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”Структура судинних паттернів та їх клінічна маніфестація в хірургічній, 

педіатричній та терапевтичній практиці” (21-23 вересня 2016 р., Ужгород). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 13 наукових праць: 7 

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

журналі, який входить до міжнародних номенклатурних баз Scopus, 4 статті 

одноосібні) та 1 – в фаховому іноземному виданні (Білорусь); 5 публікацій у 

матеріалах науково-практичних конференцій; видано 1 інформаційний лист.  

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 165 

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

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

узагальнення результатів дослідження, висновків, списку використаних джерел, 

додатків. Бібліографічний покажчик містить 227 літературних джерел, із яких 

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

рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ 

ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТ-АСОЦІЙОВАНОГО ЛЕГЕНЕВОГО 

ПОШКОДЖЕННЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Гостре панкреатит-асоційоване легеневе пошкодження 

Упродовж багатьох років гострий панкреатит (ГП) залишається однією з 

найбільш актуальних проблем сучасної медицини. На ГП хворіють переважно 

особи працездатного віку, тому високі показники летальності і велика вартість 

лікування тягнуть за собою значні економічні та соціальні наслідки [81, 115].  

За останні роки з‟явилося багато інформації, яка дає змогу поглибити 

розуміння процесів, що лежать в основі розвитку ускладнень ГП [4, 117, 122]. 

Традиційна концепція, що прояви ГП виникають в основному за рахунок 

вивільнення активованих ферментів з ушкодженої підшлункової залози (ПЗ), 

суттєво змінилася. Сучасний підхід полягає в тому, що передчасна активація 

ферментів ПЗ і ферментативна аутоагресія відіграють лише ініціюючу роль, а 

основний вклад в розвиток ускладнень ГП здійснюють внутрішні фактори і 

процеси, які є компонентами так званого синдрому системної запальної відповіді 

(ССЗВ) в умовах порушеної саморегуляції [117, 125]. 

З-поміж системних ускладнень ГП, ураження легенів є найчастішими і 

потенційно найбільш небезпечними [77, 144]. Патологічні зміни, що відбува-

ються при цьому в легенях можна коротко охарактеризувати наступним чином: 

на фоні клінічної картини ГП, що супроводжується тривалою кризою системної 

мікроциркуляції, а також після відновлення кровотоку і реперфузії тканин 

(викид в венозну систему токсинів і мікрочастинок), виникають розлади мікро-

циркуляції в малому колі кровообігу з накопиченням тромбоцитів, нейтрофілів і 

активних медіаторів [90, 141, 151, 190]. Утворення мікротромбів та звуження 

просвіту капілярів легенів внаслідок набряку ендотеліоцитів зумовлюють 

порушення гемоперфузії легенів з венозно-артеріальним шунтуванням крові, що 

веде до порушення трофіки альвеолярної тканини внаслідок ішемії легенів [100, 
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147]. Пошкодження медіаторами запалення ендотелію із підвищенням про-

никності альвеолярно-капілярної мембрани для води і великих молекул, сприяє 

розвитку інтерстиційного набряку легенів, а збільшення товщини аерогема-

тичного бар‟єру суттєво погіршує дифузію газів через нього [82, 137, 202].  

Легеневі ускладнення, які виникають у хворих на ГП, характеризуються 

помірною гіпоксемією без клінічних і радіологічних змін, випотом в 

плевральних синусах, ателектазами і гострим респіраторним дистрес-синдромом 

(ГРДС). Усі ці вияви часто визначають як гостре панкреатит-асоційоване 

легеневе пошкодження (ГПАЛП) [43, 180]. 

Вважають, що ГРДС супроводжується некардіогенним інтерстиційним 

набряком легенів і порушенням проникності легеневих судин, що 

супроводжуються ексудацією і аномальним накопиченням білків (в першу чергу 

альбумінів) в альвеолярній рідині з розвитком стійких високобілкових 

внутрішньоальвеолярних набряків [139, 162]. 

ГРДС виникає як відповідь на локальну чи системну гіпоксію тканин, їх 

ішемію та реперфузію, з багатофакторною етіологією. Критеріями ГРДС є 

гострий початок, двобічні інфільтрати в легенях рентгенологічно, тиск заклиню-

вання в легеневій артерії  18 мм рт. ст. чи відсутність клінічних ознак хронічної 

серцевої недостатності, величина співвідношення РаО2/FiO2 (парціального тиску 

кисню в артеріальні крові до фракційної концентрації кисню у газовій суміші, 

що вдихається)  200 мм рт. ст., знижений легеневий комплайнс [101, 104]. 

Пошкодження легень, множинні ателектази, внаслідок дефіциту сурфак-

танту, призводять до прогресуючої артеріальної гіпоксемії, в розвитку якої 

велике значення мають порушення співвідношення між вентиляцією і перфузією 

легень, наростання внутрішньолегеневого шунтування крові, а також приг-

нічення захисного механізму гіпоксичної легеневої вазоконстрикції [63, 168]. 

Гіпоксемія, ріст фізіологічного мертвого простору і опору дихальних шляхів 

ведуть до збільшення частоти дихання і розвитку клінічної картини дихальної 

недостатності, яка в кінцевому результаті може призвести до смерті [98]. 
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Доведено, що інтраабдомінальний тиск (ІАТ) підвищується в 30-78 % 

хворих на ТГП, а у 10-36 % виникає абдомінальний компартмент синдром (АКС) 

при підвищенні ІАТ понад 20 мм рт. ст., який є ключовою ланкою у розвитку 

органної дисфункції, в першу чергу дихальної внаслідок збільшення вмісту 

черевної порожнини через підвищення ексудації та формування гострих пери-

панкреатичних рідинних скупчень (ГПРС) [86, 96, 102, 148]. До сприяючих фак-

торів відносять гіпотермію (менше 33
о
 С), ацидоз (рН менше 7,2), гемотранс-

фузію (понад 10-20 доз на добу), коагулопатію та сепсис [24, 36, 85, 98, 197]. 

Підвищення ІАТ понад 15 мм рт. ст. спричиняє погіршення кровообігу в 

органах черевної порожнини (ОЧП): ішемія тканин травного тракту, набряк 

слизової оболонки кишечника, його парез, ацидоз. Також внаслідок порушення 

бар′єрної функції ішемізованої слизової оболонки кишечника виникає трансло-

кація мікроорганізмів, які потрапляють у системний кровотік і провокують 

абдомінальний сепсис [25, 32, 86, 196, 215]. Пошкодження тонкого кишечника 

при тяжкому гострому панкреатиті (ТГП), відбувається через порушення мікро-

циркуляції, пов‟язані з втратою рідини в „„третій простір‟‟, гіповолемію, 

спланхнічну вазоконстрикцію, і, нарешті, реперфузійний синдром [98, 119, 133]. 

Ступінь ІАТ прямо корелює з вираженістю органних порушень і 

вірогідністю смерті: при підвищенні вище 10 мм рт. ст. протягом 1-2 діб 

летальність становить 3-7 %, вище 35 мм рт. ст. протягом 6-7 год – 100 % [71, 

86]. В загальному летальність у пацієнтів з ТГП, у яких розвинувся АКС досягає 

50-75 % [1, 98]. Згідно з останніми дослідженнями [80, 215], у хворих на ТГП з 

АКС, яким проведено декомпресійну лапаротомію (n=10), рівень летальності 

досяг 54 %, а серед хворих з інтраабдомінальною ішемією – 75 %. 

Підвищення ІАТ при ТГП слід розглядати як особливість перебігу 

запального процесу в замкненому просторі: виражене запалення ПЗ і клітковини 

заочеревинного простору, прогресуючий набряк тканин ПЗ, перитонеальна 

ексудація і прогресування парезу тонкої кишки, генералізований вісцеральний 

набряк, спричинений ССЗВ, та масивна інфузійна терапія, внаслідок яких 

прогресує ішемія тканин та порушення мікроциркуляції. Все вищеперераховане 
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спричинює високе стояння куполів діафрагми та призводить до здавлювання 

лімфатичних судин і, як наслідок, збільшення кількості інтерстиціальної рідини 

в легенях та зниження альвеолярної вентиляції [36, 64, 86, 186, 219]. 

Порушення мікроциркуляції є однією з патогенетичних ланок в формуван-

ні органної дисфункції, її ефективність багато в чому визначається умовами 

адекватної перфузії. Черевний перфузійний тиск є важливим похідним 

артеріального тиску та ІАТ, та вказує під яким тиском проходить перфузія 

тканин ОЧП та заочеревинної клітковини артеріальною кров′ю. Підвищення ІАТ 

супроводжується зниженням черевного перфузійного тиску, що спричиняє 

зменшення фільтраційного градієнту в нирках, і, як наслідок, розвиток органної 

дисфункції [37, 9, 157, 208]. 

Наведені вище дані вказують на необхідність глибшого вивчення 

взаємозвʼязку “гострий панкреатит-АКС-гострі перипанкреатичні скупчення” та 

пошуку механізмів, які можуть розірвати це порочне коло. 

 

1.2 Патогенетичні аспекти розвитку експериментального панкреатит-

асоційованого пошкодження легенів 

Механізми розвитку ГРДС в умовах ГП є мультифакторними, і на 

сьогоднішній день ще не остаточно вивченими [103, 162]. В своїй сукупності 

вони пов‟язані з характером процесів, що перебігають як на рівні окремих 

органів, в першу чергу самих легенів і ПЗ, так і порушень, що розвиваються на 

системному рівні [92, 183, 195].  

Дослідження, проведені на мишах, щурах і собаках дозволили виділити 

три фази перебігу ГП. Перша фаза, тривалістю кілька годин, характеризується 

внутрішньопанкреатичною активацією травних ферментів і пошкодженням 

ацинарних клітин ПЗ. Під час другої фази, яка може тривати від 12 до 72 год, 

розвивається запальна реакція в ПЗ, що супроводжується виникненням некрозів 

залозистих клітин. Після цього наступає третя фаза, під час якої прогресує 

ураження ПЗ і виникають позапанкреатичні зміни, включаючи ССЗВ і ГРДС [44, 

70, 105, 181, 218, 224]. 
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На початковому етапі розвитку ГП в результаті пошкодження клітин ПЗ 

відбувається внутріщньоацинарна активація трипсиногену, під впливом 

цитокінази утворюється трипсин [70, 129]. Останній активує проензимні форми 

більшості ферментів: хімотрипсину, еластази, колагенази, фосфоліпази А2, які в 

фізіологічних умовах синтезуються і перебувають в ПЗ в неактивному стані. 

Трипсин виділяє з кініногену тканин і крові поліпептиди та кініни, що 

поглиблюють запальний процес, зумовлюють біль і генералізовану 

вазодилатацію [118, 192]. Крім того, вони викликають різке підвищення 

проникності капілярів, ішемію, гіпоксію та ацидоз тканин організму. В 

лабораторних експериментах доказано, що трипсин має здатність спричинити 

лейкостаз і викликати внутрішньосудинне згортання крові в 

мікроциркуляторному руслі легенів [126, 144]. В дослідах на щурах із моделлю 

ГП встановлено позитивну кореляцію між ступенем тяжкості змін, що 

характеризували розвиток ГРДС, і вмістом в крові тварин трипсиногену і 

трипсину. Активні ліпази, в свою чергу, розщеплюючи клітинні жири, 

призводять до розвитку тяжких дистрофічних змін і жирових некрозів 

безпосередньо в тканині ПЗ і віддалених органах [154, 203, 209]. 

В умовах ГП вищеописана ферментативна аутоагресія слугує первинним 

поштовхом надмірного викиду медіаторів запалення в системний кровообіг, що 

сприяє гіперстимуляції ефективних клітин в органах, віддалених від місця 

первинної катастрофи, в першу чергу – легенях. Даний процес визначається як 

ССЗВ (SIRS), саме його вплив на легеневу тканину є основним тригером 

розвитку ГРДС при ГП [28, 92, 144]. 

Клітинний і гуморальний компоненти ГРДС тісно взаємопов‟язані [140, 

226]: виділення макрофагами прозапальних цитокінів та інтерферонів приводить 

до дифузного пошкодження ендотелію легеневих капілярів. В умовах ГП, 

зростаючі концентрації в легенях фактору некрозу пухлин-α (ФНП-α) та 

інтерлейкіну-1 (ІЛ-1) активують велику кількість суміжних клітин – 

ендотеліоцитів, фібробластів, нейтрофілів, поглиблюючи цим самим ступінь 

пошкодження органа [57, 158, 170]. Стимуляція клітинних елементів приводить 
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до подальшої секреції медіаторів запалення – цитокінів та хемоатрактантів, які 

підвищують адгезивність запаленої судинної стінки або включаються до 

регуляції судинного тонусу [26, 137]. 

Акумуляцію нейтрофілів в легенях вважають ключовою ланкою розвитку 

запалення в легеневій тканині при ГРДС [6, 100, 210]. Міграція паличкоядерних 

лейкоцитів у різні відділи легеневої тканини (інтраваскулярні, інтерстиціальні та 

інтраальвеолярні) є одним з основних чинників ГП, при цьому факт проходжен-

ня через епітеліальний бар‟єр  вважають основним моментом в індукції легене-

вого пошкодження, що призводить до зростання летальності хворих [13, 58, 

135]. В експериментах на тваринах введення антинейтрофільної сироватки змен-

шувало тяжкість ГП і повністю попереджувало розвиток ГРДС, при цьому відмі-

чали відсутність секвестрації нейтрофілів в легенях і нормалізацію проникності 

легеневих капілярів. І, навпаки, усунення нейтропенії у деяких пацієнтів з ГРДС 

призводило до погіршення функціонального стану легенів [6, 38, 154, 206]. 

Специфічна будова легенів сприяє унікальним властивостям легеневої 

мікроциркуляції. Навіть в фізіологічних умовах лейкоцити повинні зупинятися 

кілька разів і змінювати свою форму для того, щоб пройти вузькі легеневі 

капіляри (2-15 нм). Це призводить до збільшення часу їх проходження через 

легені капіляри і достовірного (в 40-100 разів) накопичення паличкоядерних 

лейкоцитів (“крайовий пул”) в легенях [141, 167]. Запальний процес в умовах ГП 

призводить до швидкого зниження рівня циркулюючих нейтрофілів в мікроцир-

кулярному руслі легенів. У відповідь на дію комплементу і прозапальних 

цитокінів (ФНП-α, ІЛ-1, ІЛ-8), концентрація яких в бронхоальвеолярному 

лаважі, як було показано рядом дослідників, значно підвищується у хворих на 

ГП за умови розвитку у них ГРДС відбувається зміна біомеханічних влас-

тивостей нейтрофілів, яка відіграє велику роль в секвестрації паличкоядерних 

лейкоцитів в легенях [3, 62, 164]. ФНП-α та ІЛ-1 мають здатність стимулювати 

експресію β-2-інтегринів нейтрофілів та активувати молекули адгезії ІСАМ-1 

альвеолоцитів та ендотелію легеневих капілярів. Взаємодія між ІСАМ-1 та β-2-

інтегрином сприяє щільній адгезії і наступній міграції нейтрофілів в легеневу 
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паренхіму і далі – в просвіт альвеол [106, 158, 167]. Після того, як нейтрофіли 

опиняються в інтерстиції чи альвеолах, вони активно виділяють в мікрооточення 

цитотоксичні серединки (радикали кисню, лізосомальні ферменти, ейкозаноїди), 

які, як стало зрозуміло в результаті досліджень [95, 154], мають безпосереднє 

відношення до виникнення змін, характерних для ГРДС. Як підтвердження, було 

продемонстровано, що порівняно з контрольними тваринами, у мишей, 

генетично позбавлених молекул адгезії ІСАМ-1, при моделюванні ГП 

розвивалося значно м‟якші гістологічні зміни в легенях, проникність 

мікроциркуляторного русла легенів зменшувалась вдвічі [175, 226]. 

Значну роль в патогенезі ГРДС відіграють альвеолярні макрофаги, котрі 

слугують джерелом великої кількості біологічно акти-вних речовин: цитокінів, 

атрактантів, еластази, фактору росту тромбоцитів, активатору плазміногену, ок-

сиду азоту та ін [171, 194]. Вивільняючи супероксиди і протеолітичні ферменти, 

активовані макрофаги пошкоджують сусідні епітеліальні клітини, неколагенові 

компоненти базальної мембрани, руйнують сурфактант і сприяють відкладанню 

фібрину в просвітах альвеол. Виявлені закономірності в послідовності розвитку 

морфологічних змін фагоцитів (гіпервакуолізація, дегрануляція, фрагментація), 

при їх співставленні з функціональними порушеннями в легенях можуть бути 

використані в якості критеріїв прогнозу ГРДС [59, 176].  

Інший важливий компонент в розвитку ГРДС при ГП – цитокіни, їх 

вважають ключовими медіаторами в пошкодженні органів і тканин у хворих на 

ГП [26, 170, 201]. В умовах порушеної ауторегуляції імунної системи організму, 

продукуючись в надмірних кількостях макрофагами, лімфоцитами, фіброблас-

тами, ендотеліальними клітинами, вони із регуляторів клітинних кооперацій, 

типу і тривалості імунної відповіді, перетворюються на агресорів, що сприяють 

розвитку шоку і поліорганної недостатності (ПОН) [56, 44, 134, 199]. Встанов-

лено, що під час розвитку ГП вже на ранніх термінах захворювання як у хворих, 

так і у експериментальних тварин, в крові та легенях підвищується рівень 

прозапальних цитокінів ФНП-α, ІЛ-1, ІЛ-6, ІЛ-8, ІЛ-12 [6, 158, 170, 205]. Їх 

ефекти в кінцевому результаті пов‟язані з розширенням судин, збільшенням їх 
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проникності і накопиченням рідини в тканині легенів. ФНП-α, який є найбільш 

вивченим, напряму пошкоджує ендотеліальні клітини, викликає загальну 

активацію коагуляційного гемостазу і комплементу, за якими слідують 

мікросудинний тромбоз і акумуляція нейтрофілів в легенях [12, 53, 171]. ФНП-α 

має цитотоксичну дію на паренхіматозні клітини-мішені, викликає апоптоз 

епітеліальних клітин, підвищує синтез ІЛ-6 та ІЛ-8, які є потужними 

атрактантами для нейтрофілів [58, 198, 207]. Встановлено, що ФНП-α має 

здатність збільшувати проникність альвеоло-капілярної мембрани в ділянках 

щільних контактів між ендотеліоцитами та альвеолоцитами. Цим самим ФНП-α 

в умовах СГЛП збільшує транскапілярні втрати рідини, безпосередньо 

провокуючи інтерстиційний набряк легенів [62, 110, 182]. 

Тяжкість перебігу ГП, і пов‟язаного з ним СГПЛ, залежить від співвідно-

шення між про- і протизапальними цитокінами, в т. ч. ІЛ-4, ІЛ-10, ІЛ-13 [6, 164, 

198]. З-поміж останніх найбільшого значення надають ІЛ-10, який пригнічує 

фагоцитарну активність макрофагів і синтез ними прозапальних медіаторів [98, 

127]. Встановлено, що у хворих із ГРДС відбувається збільшення вмісту 

прозапальних цикінів і зменшення – протизапальних. Як було показано [177], у 

генетично-модифікованих мишей, що позбавлені здатності синтезувати ІЛ-10, 

перебіг ГРДС на фоні ГП значно важчий, ніж у звичайних тварин, тоді як 

тяжкість основного захворювання в обох групах була однаковою.  

Велике значення в розвитку ГПАЛП мають активація коагуляційного 

каскаду і запуск ДВЗ-синдрому. В даний процес активно залучаються легені, 

однією з недихальних функцій котрих є участь в регуляції гемостазу і синтезу 

цілого ряду анти- і прокоагуляційних факторів [65, 171]. При ГП, який 

небезпідставно вважають кризою системної мікроциркуляції, відбувається екс-

травазація плазми, стаз і згущення крові [113]. Інтраваскулярна гемокоагуляція з 

утворенням лейко- і тромбоцитарних агрегатів сповільнює кровітік в легенях, 

зменшує функціональну поверхню васкулярного ложа і погіршує респіраторно-

перфузійні співвідношення [65, 109]. В легенях тромби вивільняють вазоактивні 

речовини, що пошкоджують компоненти мікроциркулярного русла легенів [171]. 
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АКС значно знижує перфузію слизової оболонки кишечника і мезенте-

ріального артеріального кровотоку в експерименті [5, 37, 98, 121, 123, 214]. 

Недостатньо вивченими залишаються питання можливості прогнозування 

розвитку стійкої органної недостатності. Nieminen et al. [127, 172] при 

госпіталізації визначали 48 цитокінів і факторів росту та для порівняння С-

рективний білок, креатинін і кальцій крові у пацієнтів з ТГП (n=14) без ПОН 

(Marshall score < 2). Ми вважаємо за необхідне подальше вивчення більшої 

когорти пацієнтів на ГП при госпіталізації для встановлення прогностичної 

цінності цитокінів в діагностиці стійкої органної недостатності. 

 

1.3 Прогресування вільнорадикальних процесів та ендогенної 

інтоксикації в умовах системного гіпоксичного синдрому 

Ліпопероксидація, яка постійно відбувається в клітинних мембранах – 

одна з необхідних ланок в життєдіяльності організму. Біологічна активність 

процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) пов‟язанана з синтезом проста-

галандинів і лейкотриєнів, з участю в метаболізмі стероїдних гормонів та регу-

ляції клітинної проникності і рецепторної функції мембрани. В той же час ПОЛ 

в біологічних мембранах є одним з провідних механізмів клітинної і молекуля-

рної патології, що лежить в основі різноманітних захворювань [88, 89, 92, 136]. 

Враховуючи високу лабільність параметрів, ДК і МА широко 

застосовують для оцінки інтенсивності ПОЛ, ступеня ендогенної інтоксикації 

(ЕІ) та ефективності детоксикаційних заходів як при гострих запальних ура-

женнях ПЗ, так і при легеневих захворюваннях. В нормі процес ПОЛ утри-

мується на відносно низькому рівні завдяки функціонуванню механізмів анти-

оксидантного захисту (АОЗ). Завдяки своїм біологічним властивостям біонти-

оксиданти переривають ланцюг ПОЛ, попереджують деструкцію біомембран, 

запобігають руйнуванню мембранних ферментних комплексів, а також захи-

щають генетичний апарат клітин від деструктивної дії вільних високоактивних 

радикалів ПОЛ. Природна детоксикація і АОЗ представляють собою єдину ене-

ргозалежну синхронно функціонуючу систему, пов‟язану з біохімічними 
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структурами, які генерують відновлені еквіваленти НАДФ-Н і НАД-Н, 

постачають агенти кон‟югації і ендогенні антиоксиданти. Недостатність АОЗ є 

однією з перших причин, що призводять до зриву всієї системи детоксикації і 

розвитку на фоні оксидативного стресу [7, 70, 89]. 

Упродовж останніх років опубліковані клінічні дослідження, в яких на 

основі аналізу вмісту ДК і МА в крові і тканині ПЗ констатується суттєве 

зростання активності процесів ПОЛ при різних етіологічних і клінічних формах 

ГП [52, 81]. В результаті експериментальних досліджень були отримані подібні 

результати, в тому числі і в умовах L-аргінін-індукованого ГП [52, 177]. Згідно 

одних даних, коливання рівня МА і ДК дозволяють диференціювати набрякову і 

некротичну форми ГП, в інших дослідженнях наголошується на їх 

інформативній цінності для прогнозування інфікованого ГП [69, 130]. 

Питання, що стосуються механізмів активації процесів ПОЛ в умовах ГП в 

літературі описані досить детально. Суть його полягає в різкому посиленні ПОЛ 

в умовах гострої локальної гіпоксії органа, яка займає провідне місце у стиму-

ляції реакцій ПОЛ і підтримується завдяки прогресуючому набряку ПЗ та 

зменшенню тканинного кровотоку [7, 89]. При цьому ферменти, які перебувають 

в неактивному стані всередині панкреатоцитів, можуть піддаватися атаці актив-

ними формами кисню і переходити в активну форму. Внутрішньоацитарна 

активація панкреатичних ферментів і розвиток феномену “перетікання ферме-

нтів у кров” супроводжується системним зниженням енергетичної ефективності 

окислювальних процесів в усіх органах, в тому числі і в легенях [17, 95, 217]. 

Гіпоксія змішаного ґенезу, що розвивається внаслідок роз‟єднання дихання і 

окислювального фосфорилювання в мітохондріях та посилення гліколітичних 

процесів, сприяє недостатності енергопродукуючих систем і подальшій акти-

вації процесів ПОЛ, що призводить до наростання Еl [6, 17, 72, 132]. 

Системний гіпоксичний синдром при ГП прогресує у разі розвитку ГРДС, 

в ґенезі якого суттєве місце займають процеси вільнорадикального окислення. 

Вартими уваги є дані дослідження, в якому встановлено, що вміст МА і його 
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динаміка в легеневій тканині тварин при моделюванні у них деструктивного ГП 

є більшими, ніж в самій ПЗ [78, 95, 136].  

У пацієнтів та експериментальних тварин з ГП на початкових стадіях 

розвитку ГРДС в легенях відбувається інтенсивна секвестрація лейкоцитів з 

наступною міграцією з судинного русла в інтерстицій і далі – в просвіт альвеол 

[9, 19, 91, 100, 185]. При цьому новітні методи дослідження дозволили виявити 

підвищений вміст прозапальних факторів, серед яких ліпополісахариди, цито-

кіни, хемокіни, молекули адгезії, ліпідні медіатори, які ініціюють та активують 

нейтрофіли в легенях [52, 99, 167]. Останні, активуючись і залучаючи дві поту-

жні ферментні системи: НАДФ-оксидантну та NO-синтезну, генерують активні 

радикали в необмеженій кількості, пошкоджуючи оточуючі тканини і пророку-

ючи цим самим розвиток інтерстиційного і альвеолярного набряку легенів [141]. 

В умовах ГРДС, при виснаженні факторів природного АОЗ радикали кис-

ню, активуючи ПОЛ, пошкоджують мембрани мікросом та ендоплазматичної 

сітки, в яких вони формуються. Якщо дія патологічного фактора не припи-

няється, то в подальшому наступає накопичення активних інтермедіаторів з 

наступним пошкодженням і навіть загибеллю клітини [20, 130, 152]. 

Токсичною дією володіють як вільні радикали кисню, так і продукти ПОЛ, 

відіграючи важливе, а часто і вирішальне значення в розвитку патологічного 

процесу. Продукти ліпоперексидації різко пригнічують активність ферментів, в 

тому числі і антиоксидантних, антипротеазних, окисного фосфорилювання і глі-

колізу, безпосередньо пошкоджують ДНК, також посилюючи розпад білків, чим 

сприяють звільненню тканинних токсинів [26, 81]. МА утворює поперечні зши-

вки в молекулах колагену легеневого інтерстицію і судин, знижуючи їх еласти-

чність. Крім того, він активно взаємодіє з сироватковим альбуміном і білками 

еритроцитів та легеневої тканини [84, 120]. Встановлено, що надмірне ПОЛ вик-

ликає порушення арахідонового каскаду, балансу вмісту лейкотриєнів, проста-

гландинів і тромбоксанів, вазоконстрикторів і вазодилататорів, стимулює агре-

гацію тромбоцитів. Результатом цих змін буде порушення тканинного дихання, 

мікроциркуляції і розвиток локальних тромбозів в судинах легенів [88, 128]. 
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На сьогоднішній день методи визначення токсичних компонентів молекул 

середньої маси (МСМ) в біологічних рідинах, в тому числі крові, вважається 

загальноприйнятими критеріями Еl. Виявлені підвищення рівня МСМ і його 

кореляція з ступенем Еl при різноманітних патологічних процесах і станах 

свідчать про універсальність цього тесту [49, 131]. 

Доступна велика кількість робіт, які дозволяють оцінити визначення рівня 

МСМ як достовірний тест для інтегративної оцінки тяжкості Еl та ефективності 

заходів дезінтоксикаційної терапії, прогнозування розвитку системних 

ускладнень при запальних ураженнях ПЗ [10, 14, 16]. В умовах норми МСМ 

потрапляють в кров з шлунково-кишкового трактату, де вони утворюються в 

результаті розпаду білків їжі, деякі з них є продуктами життєдіяльності бактерій, 

а деякі – ендогенні [19]. Значна частина циркулюючих в крові МСМ зв‟язані з 

альбумінами і мембранами клітин крові, що значно знижує їх токсичність, яка 

проявляється при концентраціях, що перевищують фізіологічні [208]. 

Підвищення рівня МСМ в крові зумовлюється порушенням їх елімінації з 

організму, в основному нирками, посиленням їх утворення в тканинах і органах 

з наступним виходом в кров або ж поєднанням обох механізмів [20]. Існує 

думка, що при асептичному запаленні ендогенними патогенами є молекули біл-

ка, які вийшли з цитозоллю при порушенні цілісності мембран клітин різних 

органів, а також аутоімунні комплекси і фізіологічні компоненти сироватки 

крові, які мають афізіологічну конформацію [18, 186]. В динаміці перебігу ЕІ 

змінюється концентрація МСМ та їх спектральний склад в крові. Так при 

тяжкому перебігу хвороби частка ліпідної фракції зростає з більшою швидкістю, 

ніж рівень МСМ в цілому. Найвищі показники МСМ в крові дослідники 

спостерігали при патологічних станах, що об‟єднують порушення газообміну, 

гемодинаміки і детоксикації [208]. 

В умовах ГП накопичення МСМ в крові відбувається внаслідок резорбції з 

вогнищ деструкції тканин, а також в результаті значно зростаючої активності 

сироваткових і тканинних протеаз та процесів ПОЛ. Крім цього, утворення 

МСМ зумовлене посиленим розвитком гнильної мікрофлори, порушенням про-
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цесів травлення і всмоктування в паретично ураженому кишківнику. Порушення 

знешкодження МСМ при ГП в значній мірі зумовлюється зниженням 

екскреторної функції нирок, а також дискоординацією діяльності системи 

детоксикації печінки, однією з ланок якої є детоксикаційна і зв‟язуюча функції 

синтезованого нею альбуміну [14, 157]. Накопичення МСМ є маркером ЕІ та 

погіршують перебіг патологічного процесу, набуваючи значення вторинних 

токсинів вони чинять вплив на життєдіяльність всіх систем і органів [20, 165]. 

Існують дані, які свідчать про інформативність визначення вмісту показ-

ників МСМ з метою оцінки важкості стану хворих з легеневою патологією. 

Зокрема, встановлено, що у хворих з ПОЛ прогресування ГРДС дорослих 

проявляється достовірним збільшенням токсичності за рівнем МСМ артеріальної 

крові у порівнянні з венозною, що свідчить про перетворення легені на джерело 

токсинів на даному етапі захворювання [19, 208]. Доказано, що концентрація 

МСМ у крові хворих на запальні захворювання бронхолегеневої системи зростає 

в 1,2-1,5 рази, корелюючи при цьому з вмістом вторинних продуктів ПОЛ, і май-

же в 2 рази збільшується у дітей при розвитку у них гострої ЛН на фоні ГРДС 

септичної етіології [60, 73]. Подібну динаміку показників спостерігали в умовах 

гострого експерименту – при індукованому NH4Cl набряку легенів у щурів 

концентрація МСМ в крові збільшувалася в 1,8 разів [206].  

В доступній літературі ми не виявили інформації щодо змін вмісту МСМ 

сироватки крові в динаміці гострого панкреатит-асоційованого легеневого 

пошкодження. У зв‟язку з цим своєчасна корекція порушень енергетичного 

обміну, що виникають, боротьба з системною гіпоксією і профілактика 

декомпенсації АОЗ можуть слугувати одним із способів підвищення 

ефективності терапії при ГПАЛП. 

 

1.4 Нові підходи у лікуванні хворих на гострий панкреатит тяжкого 

ступеня з легеневими ускладненями 

Існуюча практика лікування ГП в Україні недостатньо регламентована: 

часто користуються старими протоколами та рекомендаціями (голод, 
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застосування інгібіторів ферментів, аналогів соматостатину, цитостатиків, ранні 

хірургічні інтервенції при панкреонекрозі), які вийшли з використання у 

більшості сучасних клінік. Лікування хворих з ТГП слід розпочинати з 

інфузійної терапії в умовах палати інтенсивної терапії хірургічного відділення 

або відділення реанімації та інтенсивної терапії згідно методичних 

рекомендацій, які ґрунтуються на рекомендаціях переглянутих Міжнародною 

Асоціацією панкреатологів (IAP) / Американською Асоціацією панкреатологів 

(APA) та Американською Асоціацією гастроентерологів (AGA) [84, 107, 189]. 

Хворі на ТГП потребують респіраторної підтримки (при SatO2 < 95 %) та 

налагодження інтенсивної інфузійної терапії по принципу “агресивної гідра-

тації” (в об‟ємі 5-10 мл/кг/год), в основному за рахунок розчину Рінгера-лактату 

(GRADE 1В, тверда узгодженість), з метою ліквідації дефіциту об‟єму циркулю-

ючої крові (ОЦК) під контролем основних життєвоважливих показників [67, 

143]. Оцінку адекватності інфузійної терапії у хворих на ТГП проводять кожні 6 

год. впродовж перших 48 год. після госпіталізації за наступними критеріями: АТ 

сист. ≥ 90 мм рт. ст., АТ діаст. ≥ 70 мм рт. ст.,ЧСС < 120 уд./хв., ЦВТ 5-10 см 

вод. ст., SatO2 ≥ 95 %, гематокрит 33-44 %, діурез ≥ 0,5 мл/кг/год [29, 169, 200].  

При нестабільній гемодинаміці з метою ліквідації гіповолемії хворим на  

ТГП призначають кровозамінники та перфузійні розчини: препарати гідроксі-

етильованого крохмалю  та желатину – максимальна добова доза до 20 мл/кг 

[184]. З метою профілактики некрозів та мікротромбоутворення в ПЗ слід 

застосовувати низькомолекулярні гепарини та пентоксифілін.  

Також хворим на ГП проводиться адекватне знеболення шляхом 

застосування нестероїдних протизапальних середників зі знеболюючим ефектом 

(кеторолак по 1,0 домʹязево (в/м) або інфулган 1 000 мг довенно (в/в)) кожні 6 

год. Для знеболення в комплексі слід застосовувати спазмолітики (0,2 % розчин 

платифіліну гідротартату по 1,0 в/м або розчин дротаверину гідрохлориду по 2,0 

в/в) 2 рази на день протягом 5 днів. При стабільній гемодинаміці хворим на ТГП 

показана епідуральна аналгезія на рівні Th8-Th9 з метою зняття больового 
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синдрому, покращення спланхнічного кровотоку та стимуляції моторики 

кишечника [42, 114, 169]. 

Внутрішньовенна антибіотикопрофілактика не рекомендується для 

попередження інфекційних ускладнень при ГП (GRADE 1С, тверда 

узгодженість). Про те в Україні аантибіотикопрофілактику застосовують з 

перших днів хворим на ТГП (до препаратів першого вибору належать 

фторхінолони та карбопенеми), у яких за даними УЗД ОЧП виявлено 

інфільтрацію перипанкреатичної та/або заочеревинної клітковини [116, 184]. 

Живлення через ентеральний зонд повинно бути першочерговою терапією 

(у перші 48 год) для пацієнтів із передбачувано ТГП, яким необхідна нутрітивна 

підтримка (GRADE 1В, тверда узгодженість) [45, 55, 103]. Можна застосовувати 

або елементне, або полімерне ентеральне харчування (GRADE 2В, тверда 

узгодженість), яке можна призначати або через назоєюнальний, або назогаст-

ральний зонд  [61, 126, 174]  (GRADE 2А, тверда узгодженість). Парентеральне 

живлення слід починати лише тоді, коли нутрітивної мети неможливо досягнути 

(із-за ознак динамічної кишкової непрохідності) за допомогою орального чи 

ентерального харчування [150, 178]. Є допустимою затримка аж до 5 днів до 

початку парентерального живлення для того, щоб надати можливість відновити 

оральне чи ентеральне харчування. 

Усім хворим на ТГП визначають ІАТ методом відкритого катетера і при 

його підвищенні проводять декомпресію ШКТ (назогастральний зонд, стиму-

ляція перистальтики). Інвазивне лікування АКС на фоні ГП слід застосовувати 

лише у пацієнтів із тривалою ІАГ > 25 мм рт. ст. і новим розвитком ПОН, яка 

не піддається медикаментозній терапії і не реагує на назогастральну / ректальну 

декомпресію. Варіанти інвазивного лікування включають дренування асциту за 

допомогою катетера, серединну лапаростомію, білатеральну підреберну лапа-

ростомію чи підшкірну фасціотомію білої лінії живота. У випадку хірургічної 

декомпресії заочеревинну порожнину і сальникову сумку слід залишити  

неушкодженими для того, щоб знизити ризик інфікованого періпанкреатичного 

чи панкреатичного некрозу (GRADE 1С, тверда узгодженість) [34, 150, 166, 204]. 
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Згідно з рекомендаціями Dutch Pancreatitis Study Group [107, 210], 

хірургічне лікування хворим на ТГП не показане у першому періоді 

захворювання (до 14 діб від початку болю), лише у випадку перфорації 

внутрішнього органу, оскільки смертність в післяопераційному періоді складає 

40-78%. Також прогресує ПОН (згідно даних APACHE-II), є ризик 

післяопераційних ускладнень (кровотеча, кишкова нориця). 

Показами до хірургічного лікування ТГП в перші 14 днів з моменту появи 

симптомів є ферментативний перитоніт, холедохолітіаз та холангіт – проводять 

мініінвазивні оперативні втручання (лапароскопічне дренування черевної 

порожнини, черезшкірні УЗ-контрольовані пункції та дренування ГПРС, 

ендоскопічна ретроградна панкреатохолангіографія (ЕРПХГ) з літоекстракцією 

(ЛЕ) та папілотомією (ПТ) з приводу холедохолітіазу з наступною 

ларароскопічною холецистектомією (ЛХЕ) та дренування черевної порожнини 

(ДЧП)) [15, 48, 50, 83, 113, 125]. 

Досить дискутабельним залишається питання черезшкірної тонкоголкової 

аспірації перипанкреатичних скупчень задля визначення бактерій: клінічні 

(наприклад, персистуюча гіпертермія, підвищення маркерів запалення) і візуалі-

заційні (наприклад, газ у перипанкреатичному просторі) ознаки є достатньо 

точними передвісниками інфікованого некрозу у більшості пацієнтів, тому 

діагноз інфікування можна підтвердити тонкоголковою аспірацією, хоча існує 

ризик хибно негативних результатів, які були відмічені у 12-25 % пацієнтів 

(GRADE 1С, тверда узгодженість) [223]. Тонкоголкова аспірація показана 

пацієнтам без клінічного покращення протягом кількох тижнів після початку 

некротичного панкреатиту за відсутності чітких клінічних і візуалізаційних 

ознак інфікованого некротичного панкреатиту. Немає доказів того, що 

теоретичні переваги тонкоголкової аспірації, скорочуючи період діагностики 

інфікованого некрозу і обґрунтовуючи антибіотикотерапію, покращують 

результати [107, 146]. 

У другому періоді хворі на ТГП (з 2-3 тижня від початку захворювання) 

мають прояви ССЗВ або органної недостатності та потребують лікування в 
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умовах палати інтенсивної терапії хірургічного відділення або відділення 

реанімації та інтенсивної терапії [39, 67, 145, 200]. Основними компонентами 

лікування хворих на ГП залишаються інфузійно-трансфузійна терапія та 

нутрітивна підтримка (оральне харчування), антибіотикотерапія (по показах). 

Показання до оперативного лікування в другому періоді захворювання 

(після 14 днів від появи симптомів ГП) наступні [211, 222]: погіршення стану 

хворого при підозрі на інфікування некрозів (walled-off necrosis) – бажано після 

4-го тижня захворювання; нова хвиля ПОН при відсутності підтвердження 

інфікування некрозів; інтестинальна чи біліарна обструкція некротичними 

масами після 4-го тижня захворювання; синдром порушення цілісності головної 

панкреатичної протоки з рідинним скупченням (з некрозами) при відсутності 

ознак інфікування після 8-го тижня захворювання. Проте, першочерговим видом 

оперативного втручання при верифікованому інфікованому ГП залишається 

черезшкірне або транслюмінальне дренування рідинних та некротичних 

перипанкреатичних скупчень та відеоасистована ретроперитонеальна або 

ендоскопічна транслюмінальна некректомія. І тільки, при їх неефективності – 

відкрите оперативне втручання [2, 8, 35, 83, 145, 204, 212]. 

Оскільки дані літератури [1, 33, 208] вказують, що у 40 % хворих на ТГП 

протягом першого тижня розвивається ПОН або недостатність одного органу чи 

системи (найчастіше СГЛП), то її профілактика та лікування виходить на 

перший план. 

Незважаючи на те, що при лікуванні ГП та індукованого ним ГРДС 

сьогодні застосовують практично весь арсенал методів інтенсивної терапії, 

дослідження вказують на відсутність суттєвого покращення виживання хворих з 

ГРДС упродовж останніх років [74, 112, 156]. Окрім корекції основної патології, 

що спричинила виникнення ГРДС, існує загальноприйнятий набір методів 

лікування хворих з ГРДС, який включає немедикаментозну респіраторну підт-

римку і заходи, засновані на застосуванні фармакологічних препаратів [67, 213]. 

Основою терапії ексудативної фази ГРДС є штучна вентиляція легень 

(ШВЛ) в різних режимах, яка спрямована на підтримку газообміну, знижує 
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потребу організму в кисні за рахунок зменшення роботи дихальної мускулатури 

і дозволяє “виграти час” для процесів саногенезу [95, 156]. Проте висока 

концентрація кисню в дихальній суміші та значний інспіраторний тиск часто 

зумовлюють те, що сама ШВЛ може виступати пошкоджуючим фактором і 

викликати вентиляційно-індуковані пошкодження [213]. На сьогоднішній день 

пошук оптимальних методів проведення ШВЛ та її режимів при ГРДС 

продовжується [163, 213]. 

При інтенсивній терапії хворих на ГРДС, в тому числі і ГПАЛП, щораз 

ширше використовують часткову емульсійну вентиляцію легенів “Перфто-

раном” – самостійно, або в комбінації з довенним введенням препарату [95, 155]. 

Як спосіб підтримки функціонального спокою легенів і адекватного газообміну 

запропоновано метод екстракорпоральної мембранної оксигенації крові, проте 

результати дослідження його ефективності також мають неоднозначний 

характер [67, 227]. Враховуючи значення гіпоксії в розвитку ГПАЛП, на моделі 

ГП продемонстрована ефективність застосування гіпербаричної оксигенації, під 

час якої знижувався набряк легенів і покращувалась мікроциркуляція в ПЗ [224]. 

На даний час зберігається цікавість до можливостей корекції легеневої 

гіпертензії, яка значно погіршує прогноз у хворих з ГРДС і, по мірі наростання 

мікротромбозів в малому колі кровообігу, може набувати стійкого характеру [61, 

186]. Селективне призначення препаратів, що звужують чи розширюють судини 

легенів, лежить в основі фармакотерапії гіпоксемії при ГРДС. В якості 

лікувальної процедури запропоновано інгаляції оксиду азоту, який дає вира-

жений вазодилатуючий ефект і покращує вентиляційно-перфузійні співвід-

ношення, розширюючи капіляри, які перфузують альвеоли, що вентилюються 

[87, 213]. Проте широкому застосуванню цього методу на перешкоді стоїть ряд 

факторів: різке збільшення венозного притоку до лівого шлуночка, висока 

токсичність метаболітів оксиду азоту і деякі технічні проблеми, пов‟язані із 

недосконалістю систем для інгаляції газу [153, 194]. З метою вазодилатації 

проводять також інгаляції аерозолю простацикліну, який не утворює токсичних 

метаболітів, а з допомогою застосування селективного вазоконстриктора, 
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викликають спазмування легеневих артеріо-венозних шунтів. Хоча на фоні 

інгаляційного застосування окремих вазоактивних препаратів та їх комбінацій 

наступає тимчасове покращення показників оксигенації крові, їх позитивний 

вплив на показники виживання хворих з ГРДС все ще не доказаний [163, 202]. 

Покращення легеневої мікроциркуляції досягається також за рахунок 

боротьби з мікроваскулярними тромбозами легенів, тому більшість хворих з 

ГРДС потребують призначення антитромботичних фармакологічних агентів 

[126]. Найбільш безпечним на даний час є призначення низькомолекулярних 

гепаринів, які володіють ще і протизапальними властивостями. Проводяться 

також дослідження стосовно ефективності застосування з цією ж метою 

активованого антитромботичного протеїну С, антитромбіну, інгібітора тканин-

ного фактора VIIа, тромбомодуліну та активаторів плазміногену [154, 187]. 

Єдиної думки щодо застосування глюкокортикоїдів при ГРДС немає. 

Сьогодні вивчається здатність цих гормонів зменшувати фібропроліферацію в 

легеневій тканині на пізніх стадіях ГРДС. Проте, стосовно ефективності 

застосування великих доз глюкокортикоїдів на ранніх стадіях ГРДС 

висловлюються сумніви, крім того вважається, що тривале їх застосування не 

покращує виживання хворих, а навпаки, збільшує летальність внаслідок 

ослаблення захисних сил організму та суперінфекції [90]. 

З метою зменшення бронхоспазму і для індукування синтезу сурфактанту 

при лікуванні ГРДС, в тому числі і ГПАЛП, використовують β-адреноміметики 

– неселективні і селективні у формі аерозолів чи парентерально [213]. Крім того, 

встановлено, що β2-адреноміметики мають здатність покращувати процеси 

очищення альвеол від набрякової рідини за рахунок стимуляції механізмів 

активного транспорту іонів натрію альвеолярним епітелієм [187, 226]. 

Застосування інгібіторів циклооксигенези дозволяє посилювати рефлекс 

легеневої вазоконстрикції на гіпоксію в невентильованих ділянків легенів, за 

рахунок чого може спостерігатися зменшення альвеолярного шунта [155, 213].  

Іншим напрямком лікування ГРДС є корекція водно-електролітного та 

кислотно-лужного балансу з допомогою інфузії кристалоїдних і колоїдних 
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розчинів. Не дивлячись на тенденцію до набряку легенів, введення рідини хво-

рим повинне продовжуватись в обсягах, достатніх для підтримки адекватних 

показників серцевого викиду та системного артеріального тиску, оскільки при 

відсутності поповнення ОЦК різко погіршиться транспорт кисню до тканин і на-

ростатиме дисфункція інших життєво важливих органів [163, 199]. При задовіль-

ній функції нирок застосовують діуретики, проте для досягнення негативного 

гідробалансу необхідно застосовувати тривалу вено-венозну гемофільтрацію. 

Останнім часом в терапії ГРДС широко застосовуються антицитокінові 

препарати, які сприяють блокуванню ефектів ФНП-α та виявляє антиоксида-

нтний і антиагрегатний ефекти, що у сукупності сприяє попередженню розвитку 

ПОН [158, 213]. Антибактеріальна терапія є обов‟язковим компонентом комоле-

ксного лікування ГРДС, особливо на фоні ГП. Починають з емпіричної 

антибіотикотерапії з подальшим переходом на препарати, відібрані відповідно 

до чутливості збудника [213]. 

У зв‟язку з вираженою ЕІ у хворих з ГРДС, яка погано піддається корекції, 

ряд авторів застосовують екстракорпоральні методи очищення крові, в тому 

числі гемосорбцію і плазмоферез. Вони дозволяють корегувати іонний склад 

крові і водний баланс організму, видаляти токсичні речовини різної 

молекулярної маси, впливати на імунну реактивність організму [177, 222]. 

З метою полегшення колабованих альвеол і попередження розширення 

зони ателектазу з перемінним успіхом використовуються природні і штучні 

сурфактанти. Застосування сурфактантів при ГРДС дорослих вивчене недос-

татньо і далеко не завжди призводить до бажаних результатів. Це пов‟язано в 

першу чергу, з нерівномірним розподілом препарату по трахеобронхіальному 

дереву при його введенні і тенденцією до потрапляння значної дози в 

малоуражені зони легенів, що добре вентилюються [109, 112,193].  

Дослідження останніх років показали високу ефективність в лікуванні 

ГРДС препарату “Ліпін”, який чинить антигіпоксичний ефект, підвищуючи 

швидкість дифузії кисню з легенів у кров, нормалізує процеси тканинного 

дихання, пригнічує процеси ПОЛ. При інгаляційному введенні препарат 
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покращує функціонанальну активність альвеоцитів, сприяє відновленню 

фізіологічної активності сурфактанту [81, 213]. 

Враховуючи пошкоджуючу дію вільних радикалів, запропоновано 

застосування в комплексному лікуванні ГРДС антиоксидантів. З метою інгі-

бування процесів ПОЛ випробовувались селен-вмісні препарати, стимулятори 

синтезу глутатіону-N-ацетилистеїну та процистеїну, внутрішньоклітинні 

(Аскорбінова кислота) і мембранні (Токоферол) антиоксиданти. В деяких дослі-

дженнях ферментні антиоксиданти вводили інкапсульованими в ліпідні вези-

кули (ліпосоми), що подовжувало тривалість їх біологічної активності [20, 67, 

137]. Наявні в літературі дані щодо ефективності антиоксидантів неоднозначні. 

Зокрема, в умовах експериментального ГП довенне застосування селен-вмісних 

препаратів, вітаміну С і N-ацетилистеїну позитивно впливало на стан легенів, 

зменшуючи прояви ГРДС [120, 217]. Проте, в умовах клініки, застосування цих 

же препаратів виявилося неефективним [179]. 

Як було описано вище, в основі патогенетичних механізмів розвитку 

ГРДС лежать системний ендотоксикоз і гіпоксія, що на клінічному рівні в першу 

чергу призводить до порушень енергетичного обміну, пов‟язаних із мітохонд-

ральною дисфункцією [153, 213]. Тому, ефективність лікування хворих з вказа-

ною патологією може бути суттєво підвищена, якщо заходи інтенсивної терапії 

будуть доповнені метаболічною корекцією – комплексом цілеспрямованих 

впливів на реакції клітинного метаболізму. В цих умовах очевидна доцільність 

використання препаратів комбінованої антигіпоксатної і антиоксидантної дії, які 

би не тільки знешкоджували радикали кисню, але і попереджали їх лавино-

подібне утворення, в першу чергу – в мітохондріях, одночасно забезпечуючи 

синтез в клітинах достатньої кількості макроергічних сполук, життєво необ-

хідних для процесів біологічного синтезу і детоксикації. Провідне місце за екст-

реністю впливу на фоні наявної тканинної гіпоксії займають субстратні антигі-

поксанти та антиоксиданти, так звані енерготропні метаболічні засоби широкого 

спектру дії [67, 79]. До них відноситься препарат на основі бурштинової кислоти 

(сукцинату), який був синтезований в останні роки – “Цитофлавін” 
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(виробництво НТФФ “Полісан”), який представляє собою збалансований 

комплекс із двох метаболітів (бурштинової кислоти і рибоксину) та двох 

коферментів-вітамінів (рибофлавіну мононуклеотиду і нікотинаміду) [11, 68].  

Всі компоненти “Цитофлавіну” діють синергічно, взаємопосилюючи свою 

дію. Вони є індукторами основних метаболічних шляхів в клітинах, активують 

процеси енергоутворення, які сприяють утилізації вільного кисню, тим самим 

знижуючи рівень ПОЛ та ішемії тканин [68]. Протиішемічний ефект 

бурштинової кислоти, яка є центральним субстратом циклу Кребса, пов‟язаний з 

активацією сукцинатдегідрогеназного окислення – найбільш потужної системи 

енергоутворення в організмі, і відновленням активності ключового ферменту 

дихального ланцюга – цитохромоксидази. Результатом цього ефекту є те, в 

умовах різкої нестачі кисню в клітинах здійснюється анаеробний метаболізм 

глюкози без утворення лактату і різкого зниження рівня АТФ, при цьому різко 

зменшується продукція вільних радикалів і відновлюється активність ферментів 

АОЗ, в першу чергу глутатіону. Крім того, бурштинова кислота зміщує криву 

дисоціації оксигемоглобіну вправо, тобто посилює віддачу кисню тканинам [79]. 

Антиоксидантна дія рибоксину реалізується через активацію синтезу НАД в 

мітохондріях із нікотинаміду; інгібуванням ферменту ксантаноксидази і 

пригніченням вільнорадикальних процесів. Рибофлавін є профактором для 

основних коферментів дихального ланцюга: флавінмононуклеотиду і флавінаде-

ніндинуклеотиду. У нього встановлена пряма антигіпоксична дія, пов‟язана із 

збільшенням активності флавінредуктаз і відновленням рівня АТФ в клітині, та 

антиоксидантні властивості, зумовлені відновленням окисленого глутатіону [11]. 

Нікотинамід – це активна складова коферментів дегідрогеназ НАДН і НАДФН. 

Він активує НАД-залежні ферменти клітин, в тому числі антиоксидантні 

системи убіхінонових оксидоредуктаз. Нікотинамід також є селективним 

інгібітором ферменту полі-АДФ-рибозилсинтетази, який призводить до 

дисфункції внутрішньоклітиннх білків і послідуючого апоптозу клітин [68, 79]. 

Таким чином, всі компоненти препарату “Цитофлавін
”
 є індукторами 

основних метаболічних шляхів в клітинах, активаторами процесів 
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енергоутворення, які сприяють утилізації вільного кисню, тим самим знижуючи 

рівень перекисних процесів та ішемії тканини. Літературні дані свідчать, що 

“Цитофлавін” з успіхом апробований в інтенсивній терапії метаболічних пору-

шень при гострих гнійно-деструктивних захворюваннях легенів, перитоніті, для 

корекції ентеральної функції у хворих з ГП, при гострій церебральній патології 

[79]. Проте інформації щодо можливості корекції легеневих ускладнень при ГП з 

допомогою “Цитофлавіну
®
” в доступній літературі не виявлено. 

Таким чином, у лікуванні ГРДС при ГП сьогодні проглядаються дві 

основні тенденції: перша – вдосконалення методів вентиляції легенів і підтримка 

газообміну, друга – спроба, ґрунтуючись на знаннях про медіаторні механізми 

ПОН, втрутитись в ауторегуляцію на молекулярному рівні. Найбільш вагомі 

досягнення в лікуванні ГРДС при ГП стосуються в основному методів 

респіраторної підтримки [110, 140]. Хоча загальна смертність хворих з ГРДС за 

останні роки дещо знизились завдяки розвитку реанімаційних засобів підтримки, 

на даний момент не існує жодного фармакологічного засобу, позитивний ефект 

якого, в плані покращення показників виживання хворих з ГРДС був би 

доказаний в великих контрольованих клінічних дослідженнях [213]. 

Проведений аналіз даних сучасної літератури дозволяє зробити висновок, 

що подальше вивчення механізмів патогенезу легеневих ускладнень і місцевих 

морфо-функціональних змін компонентів респіраторного відділу легень в 

умовах ГП є необхідними для розробки і апробації нових цілеспрямованих 

методів їх профілактики і лікування. Це, в свою чергу, є суттєвим резервом для 

покращення показників виживання хворих на тяжкі форми ГП. 

Слід вивчити можливості корекції порушень гомеостазу і відновлення 

морфо-функціонального стану уражених органів і тканин при ГП. 

Перспективним є дослідження доцільності застосування метаболічних 

препаратів широкого спектру дії на основі бурштинової кислоти, які володіють 

здатністю відновлювати енергетичний баланс в гіпоксично-уражених тканинах і 

попереджувати розвиток мембрано-деструктивних явищ [68, 79]. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Клінічна характеристика хворих 

В дослідження було включено 98 хворих на ТГП, які впродовж 2005-2015 

років знаходились на стаціонарному лікуванні в обласній клінічній лікарні 

(ОКЛ) м. Івано-Франківська. Дослідження складалось із 2 етапів: 

проспективного (n=64) та ретроспективного (n=34). 

Клінічний проспективний етап дослідження полягав у моніторингу 

результатів даних скарг та анамнезу, клінічного спостереження, лабораторно-

інструментальних і спеціальних досліджень пацієнтів з ТГП, які перебували на 

стаціонарному лікуванні у відділеннях загальної та/або мініінвазивної хірургії, 

та/або відділенні реанімації та інтенсивної терапії та/або відділенні екстра-

корпоральних методів детоксикації ОКЛ м. Івано-Франківська. Набір клінічного 

матеріалу проводився в період з 2011 по 2015 роки. В дослідження включено 64 

хворих на ТГП (стійка органна дисфункція понад 48 год), які звернулися в 

стаціонар протягом перших 48 год з моменту захворювання та мали його леге-

неві ускладнення. Чоловіків було 46 (71,9 %), жінок – 18 (28,1 %), середній вік 

хворих – 50,2±13,9 років. Розподіл по вікових групах представлено в табл. 2.1.  

Таблиця 2.1 

Розподіл пацієнтів по вікових групах згідно з класифікацією ВООЗ 

 

Показник 

Вік/стать 

20-39 років 40-59 років 60-75 років 

Чол. Жін. Чол. Жін. Чол. Жін. 

Кількість 

(%) 

12 

(18,7%) 

1 

(1,6%) 

23 

(35,9%) 

9 

(14,1%) 

11 

(17,2%) 

8 

(12,5%) 

Разом 13 (20,3%) 32 (50,0%) 19 (29,7%) 

 

За етіологією, аліментарний ГП встановлений у 79,7 % хворих, 

захворювання позапечінкових жовчних шляхів – у 18,7 %, посттравматичний ГП 
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– у 1,6 %. Середня тривалість з моменту захворювання до госпіталізації складала 

35,4±10,6 год. (p<0,05). Діагноз ГП формулювали відповідно до Міжнародної 

класифікації Атланта (2007) та її перегляду Робочою Групою (2012) [84]. 

Обстеження пацієнтів проводили керуючись принципами біоетики 

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

попередньої письмової згоди. Ускладнень, спричинених інвазивними 

дослідницькими процедурами і маніпуляціями, не спостерігалося. 

При поступленні у стаціонар проведено загальноклінічні обстеження 

згідно зі стандартами клініки при ГП: огляд і клініко-анамнестичне обстеження 

хворого, визначення загального та біохімічного аналізів крові, загального ана-

лізу сечі, групи крові та резус-фактора, визначення рівня глікемії, коагулограми. 

Усім хворим проведено електрокардіографію, рентгенологічне обстеження ОГК 

та ОЧП, УЗД ОЧП та плевральних синусів, комп‟ютерну томографію ОЧП та 

ОГК, відеоезофагогастродуоденоскопію та за потреби – ЕРХПГ. 

Для ретельного зібрання даних пацієнта і детального аналізу отриманих 

результатів розроблено відповідні анкети, які включали: паспортну частину 

(прізвище, ім‟я, по батькові, вік, стать, адресу); дати поступлення та виписки зі 

стаціонару; кількість проведених у стаціонарі ліжко-днів; діагноз, який допов-

нювався в процесі обстеження хворого (основний, ускладнення та супутні 

захворювання); скарги на момент поступлення; анамнези хвороби та життя; 

визначення загального стану хворого; колір шкіри та слизових оболонок; рівень 

артеріального тиску та пульсу; частоту дихальних рухів за хвилину; дані 

пальпації, перкусії та аускультації органів грудної клітки; об‟єктивно оцінювали 

язик, форму живота та участь його в акті дихання, фіксували результати 

пальпації живота та напруженість передньої черевної стінки, визначали 

симптоми Cullen, Mondor, Grey-Turner, Korte, Воскресенського, Kehr, Ortner, 

Blumberg, Gobiet, Blays, Mayo-Robson та ін., оцінювали аускультативні дані 

живота, визначали пальпаторно-перкуторні межі печінки та селезінки, фіксували 

дані щодо відходження газів та кишкових випорожнень, а також стану прямої 

кишки. З методів обстеження записували результати загальноприйнятих 
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лабораторних даних, а також специфічних, таких як визначення рівня МСМ та 

МА, ДК, СОД, цитокінів (ІЛ-8, ІЛ-10, ФПН-α) та газів крові, даних 

рентгенологічне обстеження ОГК і ОЧП, ультразвукове обстеження ОЧП та 

плевральних синусів, комп‟ютерну томографію (ПЗ, сальникової сумки, 

заочеревинного простору, легень), відеоезофагогастродуоденоскопію, ЕРПХГ. 

Фіксували деталі проведеного консервативного та операційного лікування; 

перебіг післяопераційного періоду; стан при виписці пацієнтів, дані аутопсії та 

гістологічного дослідження тканин. Забір матеріалу (ПЗ) для гістологічного 

дослідження у хворих з ГП проводили інтраопераційно. 

Ґрунтуючись на результатах клінічного та лабораторного обстеження, 

протягом 48 год з моменту госпіталізації важкість перебігу ГП у пацієнтів 

визначали за критеріями Ranson (1974) та шкалою APACHE ІІ (Knaus et al., 

1985) [151, 191]. Після ретельних клінічних досліджень хворих та визначення 

загального стану проводився розподіл хворих з ГП на дві групи:  

І група – група порівняння (n=31) – хворі на ТГП, які звернулися в 

стаціонар протягом перших 48 год з моменту захворювання та отримували 

стандартну інтенсивну багатокомпонентну інфузійну терапію;  

ІІ група – основна група (n=33) – хворі на ТГП, які звернулися в стаціонар 

протягом перших 48 год з моменту захворювання, їм проводили евакуацію 

ГПРС чи асциту (з метою ліквідації АКС), до багатокомпонентної інфузійної 

терапії додавали метаболічний препарат широкого спектру дії “Цитофлавін”, до 

складу якого входить 100 мг кислоти бурштинової, 10 мг нікотинаміду, 20 мг 

рибоксину, 2 мг рибофлавіну мононуклеотид (в 1 мл), в дозуванні 10 мл на 200 

мл 5 % розчину глюкози внутрішньовенно краплинно, протягом 20 днів. 

Ретроспективний аналіз результатів лікування хворих з ГП проведено на 

підставі даних медичних карт стаціонарних хворих, протоколів 

патологоанатомічних досліджень, результатів гістологічних досліджень 

аутопсійного матеріалу. Використовувалася база даних інформаційно-

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

Аналіз секційного матеріалу проведений згідно з даними 
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патологоанатомічного відділення ОКЛ м. Івано-Франківськ за період з 2005 по 

2012 роки. На ретроспективному етапі дослідження проведено аналіз 65 

летальних випадків, з яких у дослідження включено 34 випадки. 

Критерієм включення до ретроспективного етапу дослідження була 

наявність у хворого ГП, ускладненого ГРДС з летальним наслідком, 

підтверджений лабораторно та інструментально, який став причиною 

післяопераційних ускладнень та летальності, вік хворих 18-75 років. 

Критерієм виключення з ретроспективного етапу дослідження були медич-

ні карти стаціонарних хворих з ГП, не ускладнені ГРДС та без летального 

наслідку, зафіксована наявність активної фази чи декомпенсації соматичних зах-

ворювань, виявлення маркерів вірусних гепатитів, туберкульозу легень чи 

хронічного обструктивного захворювання легень в анамнезі, токсичний вплив 

хімічних чинників, наявна ракова інтоксикація та вік хворих понад 75 років та 

менше 18 років. 

Усі хворі лікувались у відділенні загальної та/або малоінвазивної хірургії, 

реанімаційному відділенні та/або відділенні екстракорпоральних методів деток-

сикації ОКЛ м. Івано-Франківська. Чоловіків було 21 (61,8 %), жінок – 13 

(38,2 %), середній вік хворих – 51,5±3,6 років (табл. 2.2). За етіологічним чинни-

ком розвитку тяжких форм ГП: аліментарний фактор встановлений у 21 (61,8 %) 

хворих, біліарний – у 13 (38,2 %). Середня тривалість від початку захворювання 

до госпіталізації пацієнтів у хірургічний стаціонар склала 4,6±0,8 доби. 

Таблиця 2.2 

Розподіл пацієнтів по вікових групах згідно класифікації ВООЗ 

Вік/стать 20-39 років 40-59 років 60-75 років 

Чол. Жін. Чол. Жін. Чол. Жін. 

Кількість 

(%) 

6 

(17,6%) 

0 

(0%) 

9 

(26,6%) 

6 

(17,6%) 

6 

(17,6%) 

7 

(20,6%) 

Разом 6 (17,6%) 15 (44,2%) 13 (38,2%) 

 



50 

 

Розподіл на групи проведено залежно від того, в який термін перебігу ГП 

наступив летальний випадок:  

А група – n=8 – до 7 діб від початку захворювання 

В група – n=8 – від 7 до 14 діб 

С група – n=18 – більше 14 діб від початку захворювання. 

Для вивчення причин ускладнень та летальності при ГП створено базу 

даних, до якої увійшли матеріали тематичних медичних карт стаціонарних 

хворих з ГП. З цією метою використано програму Microsoft Excel 2010.  

Шляхом ретроспективного аналізу медичних карт стаціонарного хворого 

ОКЛ м. Івано-Франківська проведено порівняння морфологічних  змін у 

легеневій тканині пацієнтів та отриманих експериментальним шляхом даних та 

аналіз причин, які призвели до виникнення ускладнень та летальних наслідків у 

хворих на ГП різної етіології. 

Підсумовуючи клінічну характеристику хворих, можна зробити висновок, 

що двоє із трьох хворих (70,2 %) на ТГП були працездатного віку. 

 

2.2 Експериментальний етап дослідження 

Дослідження проведено на 85 білих статевозрілих щурах лінії Vistar масою 

190-230 г, що утримувалися на стандартному раціоні віварію ДВНЗ “Івано-

Франківський національний медичний університет”. При проведені 

експерименту дотримувалися норм біомедичної етики та рекомендацій щодо 

медико-біологічних досліджень (Директиви Ради Європи № 609 від 24.11.1986 р. 

і Закону України № 3447-1 від 21.02.2006 р.) [6]. 

Відповідно до завдань дослідження тварин розподілено на три групи:  

К група – n=10 – контрольна, тваринам внутрішньоочеревинно (після 

нічного голодування) вводили 0,9 % ізотонічний розчин NaCl; 

Р група – n=51 – порівняння, в якій тваринам моделювали ГП двома 

внутрішньоочеревинними ін‟єкціями 20 % р-ну L-аргініна (сумарна доза 5 г/кг, з 

одногодинним інтервалом) за методикою L. Czako [124] та виводили з 
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експерименту через 12 год (n=10), 24 год (n=10), 48 год (n=11), 72 год (n=10) та 

96 год (n=10) відповідно; 

Е група – n=44 – дослідна, в якій тваринам через 5 хв після моделювання 

ГП вводили метаболічний препарат широкого спектру дії “Цитофлавін” у дозі 

0,21 мл/кг/д маси тіла та виводили з експерименту через  24 год (n=11), 48 год 

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

Для проведення дослідження застосовували загальне знечулення 

(інгаляційний ефірний наркоз в дозі 3,5 мл/кг/год). В асептичних умовах 

тваринам внутрішньоочеревинно вводили 20% р-н L-аргініну та метаболічний 

препарат широкого спектру дії у дозі 0,21 мл/кг/д маси тіла. Після закінчення 

експерименту всі тварини піддавалися евтаназії (передозуванням ефірного 

наркозу в дозі 12 мл/кг) у визначені експериментом терміни. Забір матеріалу 

(легені з нижніх часток із найбільш вираженими макроскопічними змінами та 

ПЗ) для дослідження здійснювався у тварин в найкоротший термін (20-40 хв) 

після евтаназії. Забір крові для дослідження при експериментальному ГП 

виконували після смерті тварин з магістральних судин. Вивчали рівень 

панкреатичної амілази, МА, ДК, супероксиддисмутази (СОД), МСМ та вміст 

цитокінів у сироватці крові. 

 

2.3 Методи визначення біохімічних показників крові 

Дослідження показників крові в експериментальній та клінічній частині 

роботи проводились за аналогічними методиками. 

Визначення рівня панкреатичної амілази крові проводили 

амілокластичним методом W.Т. Caraway (1959), норма – 3,3-8,9 мг/(сек./л) або 

12-32 мг/(год./мл) [28]. 

Для дослідження показників ПОЛ-АОЗ нами проводився забір крові 

натщесерце з ліктьової вени в кількості 5 мл з подальшим додаванням гепарину. 

Рівень МА, який є проміжним продуктом розщеплення ненасичених жирних 

кислот, досліджували за методом Є.Н. Коробейникова (1989), який ґрунтується 

на взаємодії МА з 2-тіобарбітуратовою кислотою з утворенням триметинового 
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комплексу (1 молекула МА і 2 молекули тіобарбітуратової кислоти) при 

створенні кислого середовища та високої температури [51]. Кількісну оцінку 

показника здійснювали після спенктрофотометрії (Specord M-40) при довжині 

хвилі 532 нм, як активаторів ПОЛ використовували перманганат калію і сульфат 

двовалентного заліза. Розрахунок концентрації проводили за допомогою 

молярного коефіцієнта поглинання і виражали в мкмоль/л. Вміст ДК визначали 

за методом В.Б. Гаврилова та ін. [22] в спектрі поглинання при хвилі 233 нм. 

Результати дослідження вимірювали у відносних одиницях величини оптичної 

густини на 1 мл крові, оскільки розрахунок молярної концентрації 

ацилгідроперекисів для складної суміші ліпідів здійснити практично неможливо. 

Активність СОД визначали за методикою Є.Є. Дубініної і співавт. (1991), 

яка ґрунтується на здатності цього ферменту конкурувати з нітросинім 

тетразолієм за супероксидні аміни, що утворюються в результаті аеробної 

взаємодії відновленої форми нікотинамідаденіндинуклеотиду і 

феназинметилсульфату [36]. 

Вміст МСМ у сироватці крові проводили за методом Н.І. Габрієлян та 

співавтор. (1981) шляхом прямої спектрофотометрії при довжині хвилі 254 нм та 

280 нм [21]. 

Також частині хворих за допомогою імуноферментного аналізу 

(аналізатори “StatFax 303 Plus” та “Sinnowa ER 500”) проводили дослідження 

рівнів цитокінів у сироватці крові. Кількісно визначали ФНП-α, ІЛ-8 та ІЛ-10 

(ТОВ ЗАТ “Вектор-Бест”) згідно інструкцій фірми виробника. 

Показники кислотно-основного балансу визначали за допомогою OPTI® 

CCA Blood Gas and Electrolyte Analyzers (США, 2012). Визначали наступні 

показники: парціальний тиск кисню (PaO2) та вуглекислого газу (PaCO2) в 

артеріальній крові, рН крові. 

 

2.4 Гістоморфологічні методи дослідження 

Забір матеріалу (легені з нижніх часток із найбільш вираженими 

макроскопічними змінами та підшлункова залоза) для дослідження здійснювався 
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у тварин в найкоротший термін (20-40 хв) на 12, 24, 48, 72 та 96 год після 

введення 20 % розч. L-аргініну. Забір матеріалу (підшлункова залоза) для 

гістологічного дослідження у хворих на ГП проводили інтраопераційно. 

Для гістологічного дослідження матеріал фіксували в 10% водному 

розчині нейтрального формаліну, потім проводили через батарею спиртів і 

заключали в парафін за загальноприйнятою методикою. Зрізи фарбували 

гематоксиліном і еозином, а також досліджували за методикою елективного 

виявлення фібрину в модифікаціях Д. Д. Зербіно та Л. Л. Лукасевич (1984) [40]. 

Усі зрізи вивчались за допомогою мікроскопу “Leica DME” (LEICA 

MICROSYSTEMS CMS GmbH, Німеччина, 2008) з бінокулярною насадкою та 

електричним освітленням з подальшим фотографуванням мікропрепаратів 

цифровим фотоапаратом “Nikon Coolpix 5100” (Японія, 2008). 

Для електронномікроскопічного дослідження легені фіксували в 2,5 % 

розчині глутаральдегіду на 0,1М фосфатному буфері та дофіксовували в 1% 

розч. чотирьохокису осмію на фосфатному буфері, 1% розч. танінової кислоти, 

зневоднювали в батареї спиртів зростаючої концентрації та ацетоні, проводили в 

сумішах ацетону й епону та заливали в капсулах чистим епоном. Напівтонкі 

зрізи забарвлювали 1% розч. метиленового синього. Ультратонкі зрізи вкладали 

на мідні опорні сіточки та контрастували уранілацетатом і цитратом свинцю за 

методом Рейнольдса та вивчали в електронних мікроскопах УЕМВ-100К та 

ПЕМ-125К. 

 

2.5 Інструментальні методи дослідження  

Інструментальні дослідження проведені у відділенні функціональної 

діагностики та відділенні малоінвазивної хірургії ОКЛ м. Івано-Франківська. 

Оглядове УЗД ОЧП було проведено всім хворим за допомогою апаратів 

“Philips HD 11XE” (Австрія, 2008), “Siemens Acuson Antares Premium Edition” 

(Німеччина, 2006), “Alpinion Ecube 9” (Корея, 2013) з конвексним датчиком з 

частотою 3,5-5 МГц, секторальним механічним датчиком з частотою 2,5-5 МГц, 

лінійним електронним датчиком з частотою 7,5-10 МГц; а також переносний 
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“Sono Site
TM

 180+” (США, 2011) з конвексним датчиком з частотою 2-5 МГц, 

лінійним датчиком з частотою 4-7 МГц з кольоровою енергетичною доплер-

системою. При поступленні хворим проводили УЗД ОЧП без відповідної 

підготовки. Оскільки ехографія гепато-панкреато-біліарної ділянки часто 

утруднена, зокрема через виражену пневматизацію кишечника, тому при 

проведенні динамічного спостереження дослідження виконували вранці, натще. 

Для підготовки до УЗД пацієнтам ввечері призначали очисну клізму. 

У процесі дослідження оцінювали розміри ПЗ, її структуру, ехогенність 

та контур, вміст сальникової сумки, наявність секвестрів (рис. 2.1), 

перипанкреатичну та заочеревинну клітковину, наявність вільної рідини в 

черевній порожнині та плевральних синусах, об‟єм жовчного міхура та розміри 

позапечінкових жовчних шляхів, наявність в них конкрементів.  

 

Рис. 2.1. Секвестр тіла підшлункової залози. Хворий К., 73 р., медична 

карта стаціонарного хворого № 460814. Стрілками вказано секвестр тіла 

підшлункової залози. 

 

При рентгенологічному обстеженні ОГК звертали увагу на наявність ви-

поту у плевральній порожнині, стан паренхіми легень (ателектази, інфільтрати), 

рухомість куполів діафрагми. На оглядовій рентгеноскопії ОЧП оцінювали 
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наявність парезу кишечника, пневматизації поперековоободової кишки та чаш 

Клойберга. Використовували рентгенапарат “Pixel-HF Clinomat” (Італія, 2006). 

Для детальнішого визначення локалізації і поширення некрозу тканин ПЗ 

(рис. 2.2), стану навколишніх тканин, виявлення локальних ускладнень прово-

дили КТ з попередньою підготовкою шлунково-кишового тракту (GRADE 1C, 

тверда узгодженість). Комп‟ютерну томографію виконували 16-зрізним томо-

графом „Siemens Somatom Emotion” (Німеччина, 2011) з товщиною зрізів 5 мм і 

менше, 100-150 мл неіонного внутрішньовенного контрасту з введенням 3 мл/с 

протягом панкреатичної та/або портальної фази (50-70 с затримка). Для 

контрастування використовували омніпак 46,4 %  100 мл. Для визначення 

важкості ураження ПЗ при КТ використовували шкалу Balthazar (1990), згідно з 

якими, важкість ГП класифікується за стадіями від А до Е [108]. 

 

Рис. 2.2. Зміни в підшлунковій залозі (дані комп‟ютерної томографії). 

Хворий П., 27 р., медична карта стаціонарного хворого № 139914. 

 

Відеоезофагогастродуоденоскопія була виконана 56 пацієнтам протягом 

першої доби перебування в стаціонарі. Дослідження проводили натщесерце. 
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Звертали увагу на наявність запальних і виразкових уражень верхнього відділу 

травного тракту, наявність жовчі у дванадцатипалій кишці, її характер (рис. 2.3). 

При огляді великого дуоденального сосочка оцінювали вигляд поздовжньої 

дуоденальної складки, наявність парапапілярних дивертикулів, колір і розміри 

папіли, надходження жовчі в дванадцятипалу кишку. 

 

Рис. 2.3. Зміни в дванадцятипалій кишці. Хворий В., 38 р., медична карта 

стаціонарного хворого № 1592014 

 

ЕРПХГ виконували за допомогою дуоденоскопів JF-Е та ТJF-V70 фірми 

“Olympus” (Японія, 2004) під контролем рентгенівського апарата з ЕОП фірми 

“Siemens BV 300” (Японія, 2004). Контрастування жовчних проток проводили 

йодовмісними контрастними розчинами “Тріомбраст” та “Верографін” в кон-

центрації 20 %. ЕРПХГ була виконана 12 пацієнтам протягом перших двох діб 

перебування в стаціонарі. Дослідження проводили натщесерце. Звертали увагу 

на наявність жовчі у дванадцятипалій кишці, її характер. При огляді великого 

дуоденального сосочка оцінювали вигляд поздовжньої дуоденальної складки, 

наявність парапапілярних дивертикулів, колір і розміри папіли, надходження 

жовчі в дванадцятипалу кишку. Визначали прохідність жовчних шляхів та 
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рівень блоку жовчовідведення. При неможливості канюлювання фатерового 

сосочка проводили діагностичну папілотомію, використовуючи голчастий чи 

струнний папілотом. 

Хворим також проводили функціональне дослідження органів дихання, 

оскільки при ГП часті ускладнення зі сторони легень. Досліження параметрів 

спокійного і форсованого дихання у хворих досліджували за допомогою 

автоматизованого комплексу для дослідження функції зовнішнього дихання 

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

Україна). Визачали наступні показники: функціональна життєва ємність легень 

(ФЖЄЛ), об‟єм фосованого видиху за 1 секунду (ОФВ1), резервний об‟єм вдиху 

та видиху (РОвд, РОвид), проби Генча та Штанге.  

Проба Штанге – це функціональна проба з затримкою дихання під час 

вдиху. Проба виконується в положенні сидячи. Пацієнт повинен зробити 

глибокий (але не максимальний) вдих і затримати дихання якомога довше 

(стискуючи ніс пальцями). Тривалість часу перерви у диханні відлічують 

секундоміром. В момент видиху секундомір зупиняють. У здорових, але 

нетренованих осіб час затримки дихання коливається у межах 40-60 сек у 

чоловіків і 30-40 сек. у жінок.  

Проба Генчі – це функціональна проба з затримкою дихання під час 

видиху. Ця проба застосовується для виявлення прихованої коронарної 

недостатності, а також для визначення стійкості організму до гіпоксії. 

Проводять у положенні лежачи. Зробивши звичайний (не надмірний) видих, 

досліджуваний затримує дихання. Тривалість перерви у диханні відлічують 

секундоміром. Секундомір зупиняють в момент вдиху. Час затримки дихання у 

здорових нетренованих осіб коливається в межах 25-40 сек у чоловіків і 15-30 

сек – у жінок.  

Оскільки усі пацієнти з ГП належать до групи ризику щодо розвитку АКС, 

то їм проводився моніторинг ІАТ в сечовому міхурі, згідно рекомендацій 

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

[150]. ІАТ вимірювався у положенні пацієнта на спині, коли скорочення м‟язів 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0
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черевної стінки відсутні. Нульова відмітка розташована на рівні гребеня 

здухвинної кістки по середньо-аксилярній лінії. Золотим стандартом та 

найбільш надійним методом прямого вимірювання ІАТ є пункція та 

безпосереднє вимірювання тиску в черевній порожнині (під час перитонеального 

діалізу або лапароскопії). Тривале непряме вимірювання ІАТ проводять за 

допомогою іригації сечового міхура [160].  

 

2.6 Методи оперативного та консервативного лікування 

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

інфузійної терапії в умовах палати інтенсивної терапії хірургічного відділення 

або відділення реанімації та інтенсивної терапії згідно методичних рекомендацій 

“Удосконалені алгоритми діагностики та лікування гострого панкреатиту” [84], 

які ґрунтуються на рекомендаціях переглянутих Міжнародною Асоціацією 

панкреатологів (IAP) / Американською Асоціацією панкреатологів (APA) та 

Американською Асоціацією гастроентерологів (AGA). 

Лікування розпочиналось згідно правила “трьох катетерів”: центральна 

вена (контроль ЦВТ), назогастральний зонд (евакуація шлункового вмісту), 

сечовий катетер (контроль діурезу). При сатурація O2, виміряна 

пульсоксиментром, (SрO2) < 95% пацієнтам проводили респіраторну підтримку 

шляхом інгаляції кисню через носові катетери або кисневу маску (швидкість 

потоку 6 л/хв.). Також усім пацієнтам катетеризували сечовий міхур для 

контролю добового діурезу та визначення ІАТ, який є індикатором АКС. 

В першому періоді, лікування даної патології полягало у налагодженні 

інтенсивної інфузійної терапії з метою ліквідації дефіциту ОЦК під контролем 

основних життєвоважливих показників – АТ, ЧД, SрO2, діурезу, ЦВТ. Усім 

хворим протягом першої доби в стаціонарі проводилась інфузійна терапія по 

принципу “агресивної гідратації” (в об‟ємі 5-10 мл/кг/год) в основному за 

рахунок розчину Рінгера-лактату з введенням в/в 1% розчину фуросеміду 2,0 під 

контролем діурезу. 

Також хворі на ГП потребували адекватного знеболення шляхом 
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застосування нестероїдних протизапальних середників зі знеболюючим ефектом 

(кеторолак по 1,0 в/м або інфулган 1 000 мг в/в) кожні 6 год. Для знеболення в 

комплексі застосовували спазмолітики (0,2% розчин платифіліну гідротартату 

по 1,0 в/м або розчин дротаверину гідрохлориду по 2,0 в/в) 2 рази на день про-

тягом 5 днів. При стабільній гемодинаміці хворим на ТГП (n=26) проводилась 

епідуральна аналгезія на рівні ThVIII-ThIX з метою зняття больового синдрому, 

покращення спланхнічного кровоточу та стимуляції моторики кишечника. 

Для зниження секреції шлунка використовували інгібітори протонової 

помпи (пантопразол 40 мг в/в 2 рази на добу) або блокатори H2-гістамінових 

рецепторів (фамотидин 20 мг в/в 3 рази на день) протягом 10-12 днів. 

З метою нормалізації мікроциркуляції в ПЗ профілактично застосовували 

низькомолекулярні гепарини за загальноприйнятою методикою та петоксифілін 

5,0 в/в на розчині Рінгера. Також застосовували препатари, які регулюють 

метаболічні процеси – 20 % розч. глутаргіну 10,0  та 2,5 % розч. тіотріазоліну 4,0 

в/в протягом 10-14 днів. 

Оцінка адекватності інфузійної терапії у хворих на ТГП проводилась 

кожні 6 год впродовж перших 48 год після госпіталізації за наступними 

критеріями: АТ сист. ≥ 90 мм рт. ст., АТ діаст. ≥ 70 мм рт. ст.,ЧСС < 120 уд./хв., 

ЦВТ 5-10 см вод. ст., SatO2 ≥ 95 %, гематокрит 33-44 %, діурез ≥ 0,5 мл/кг/год.  

Антибіотикопрофілактика проводилась з перших днів хворим (n=16) на 

ТГП, у яких за даними УЗД ОЧП було виявлено інфільтрацію 

перипанкреатичної та/або заочеревинної клітковини. Застосовували препарати 

першого вибору – левофлоксацин, гатіфлоксацин, меропенем, імепенем 500 мг + 

циластатин натрію 500 мг. 

Нутрітивна підтримка полягала у якнайшвидшому відновленні орального 

харчування, у частини хворих це відбувалося після ліквідації ознак динамічної 

кишкової непрохідності (n=6). Парентеральне харчування проводилось хворим 

на ГП, у яких було безперервне блювання (n=4), тяжка діарея (n=2) та ознаки 

динамічної кишкової непрохідності (n=6). Для стабілізації гемодинамічних 

показників та ліквідації гіпововелії майже половині хворих (n=29) призначали 
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кровозамінники та перфузійні розчини: препарати гідроксіетильованого 

крохмалю та желатину – максимальна добова доза до 20 мл/кг. 

Зменшення ІАТ проводилось шляхом декомпресії ШКТ, при її 

неефективності – евакуація ГПРС чи асциту шляхом черезшкірного дренування 

(percutaneus catheter drainage, PCD). 

Згідно рекомендацій Dutch Pancreatitis Study Group [107, 210] хірургічне 

лікування не показане в цій фазі, лише у випадку перфорації внутрішнього 

органу, оскільки смертність в післяопераційному періоді складає 40-78%. Також 

прогресує ПОН (згідно даних APACHE-II), є ризик післяопераційних ускладнень 

(кровотеча, кишкова нориця). 

Показами до хірургічного лікування ТГП в перші 14 днів з моменту появи 

симптомів були ферментативний перитоніт (n=24), холедохолітіаз (n=4) та 

холангіт (n=6) [23, 94, 97]. 

Проведено наступні оперативні втручання: 

 лапароскопічне дренування черевної порожнини (n=20); 

 ларароскопічна холецистектомія та дренування черевної порожнини (n=4); 

 черезшкірні УЗ-контрольовані пункції ГПСР (n=6); 

 черезшкірні УЗ-контрольовані дренування ГПСР (рис. 2.4), у 2 випадках – 

після пункції (n=14); 

 ЕРПХГ з літоекстракцією та папілотомією з приводу холедохолітіазу (n=6); 

 ларароскопічна холецистектомія та дренування черевної порожнини як 

другий етап після ЕРПХГ (n=5); 

 діагностична лапаротомія з дренуванням черевної порожнини – діагностичні 

помилки, показанням до операції була гостра злукова кишкова непрохідність 

(n=2); 

 лапаротомія, ушивання перфорації дванадцятипалої кишки, дренування 

черевної порожнини – 10 день з моменту появи симптомів ГП (n=1); 

 лапаротомія, інтубація тонкого кишківника, дренуванням черевної 

порожнини – дуоденальна непрохідність (n=1); 
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 лапаротомія, інтубація тонкого кишківника, дренуванням черевної 

порожнини – АКС (n=1). 

 

Рис. 2.4. Черезшкірні дренування гострих перипанкреатичних рідинних 

скупчень. Хворий Ф., 34 р., медична карта стаціонарного хворого № 958015 

 

У другому періоді ТГП 84,4 % хворих (n=41) мали прояви ССЗП (n=41) 

або органної недостатності (n=13). Основними компонентами лікування хворих 

на ГП залишались: 

 інфузійно-трансфузійна терапія 

 дезінтоксикаційна терапія 

 нутрітивна підтримка (оральне харчування) 

 антибіотикотерапія (використовували препарати першого вибору 

згідно даних бактеріологічного дослідження) 

 інгібітори протонової помпи (пантопразол 40 мг в/в 2 рази на добу) або 

блокатори H2-гістамінових рецепторів (фамотидин 20 мг в/в 3 рази на день) 

протягом 10-12 днів 
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 корекція порушень гемокоагуляції та профілактика тромбозів 

проводилась за загальноприйнятою методикою з використанням не 

фракціонованого гепарину. 

Показання до оперативного лікування в другому періоді захворювання 

(після 14 днів від появи симптомів ГП) [46, 47, 74, 77, 93]: 

 погіршення стану хворого при підозрі на інфікування некрозів (walled-

off necrosis) – бажано після 4-го тижня захворювання 

 нова хвиля ПОН при відсутності підтвердження інфікування некрозів 

 інтестинальна чи біліарна обструкція некротичними масами після 4-го 

тижня захворювання 

 синдром порушення цілісності головної панкреатичної протоки з 

рідинним скупченням (з некрозами) при відсутності ознак інфікування після 8-го 

тижня захворювання. 

З метою верифікації інфікування використовували клініко-лабораторні 

методи (персистуюча гарячка, підвищення рівня прозапальних цитокінів) та 

наявність пухирців повітря в рідинних та некротичних скупченнях на КТ ОЧП, 

які є досить точними прогностичними маркерами інфікування. 

В цей період проведено наступні оперативні втручання: 

 ендоскопічне транслюмінальне дренування інфікованих ГПРС (n=3), 

у двох випадках мала місце повторна операція – лапаротомія 

 черезшкірні УЗ-контрольовані дренування інфікованих ГПСР (n=11), 

у трьох випадках мала місце “відкрита” операція – лапаротомія 

 люмботомія з дренуванням позаочеревинного простору (n=10) 

 лапаротомія, некректомія, розкриття, санація та дренування 

сальникової сумки та позаочеревинного простору, дренуванням черевної 

порожнини (n=13) 

 лапаротомія, некректомія, розкриття, санація та дренування 

сальникової сумки, дренуванням черевної порожнини (n=21). 
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Оскільки в огляді літератури вказано, що у 40 % хворих на ТГП протягом 

першого тижня розвивається ПОН або недостатність одного органу чи системи 

(найчастіше ДН), то її профілактика та лікування виходить на перший план. 

Саме тому усі хворі на ТГП (n=33) з дослідної групи (ІІ група) додатково 

отримували препарат “Цитофлавін” в дозуванні 10 мл на 200 мл 5% розчину 

глюкози в/в краплинно протягом 20 днів. Обгрунтуванням для призначення 

препарату “Цитофлавін” були його наступні властивості – внутрішньоклітина 

взаємодія нікотинаміду, рибоксину і рибофлавіну мононуклеотиду стимулює 

утворення важливих ендогенних окислювально-відновних ферментів – флавін 

аденіннуклеотиду (ФАД) і нікотинамід аденіндінуклеотидфосфату (НАДФ), які 

відіграють важливу роль в клітинному і тканинному диханні. 

 

2.7 Методи статистичної обробки отриманих результатів 

Статистичну обробку отриманих результатів проводили за допомогою 

програмного забезпечення – табличного процесу “Microsoft Excel” та пакету 

прикладних програм “Statistica Version 6” (StatSoft, Inc., USA). Гіпотезу про 

нормальний розподіл даних у вибірках перевіряли за критерієм Shapiro-Wilk. 

Перевірку гіпотези на рівність середніх проводили із застосуванням критерію 

Стьюдента-Фішера для нормального розподілених вибірок і критеріїв Wilcoxon і 

Mann-Whitney-Wilcoxon для вибірок, розподіл яких відрізняється від 

нормального. Статичну залежність між величинами перевіряли за допомогою 

коефіцієнт кореляції Пірсона (для нормально розподілених вибірок) та Спірмена 

(для розподіл яких відрізняється від нормального). Для оцінки діагностичної 

цінності лабораторних та інструментальних методів дослідження визначали такі 

показники як чутливість та специфічність [31, 66]. Оцінку якості діагностичних 

тестів проводили через визначення залежності кількості правильно 

діагностованих позитивних випадків від кількості неправильно діагностованих 

негативних випадків шляхом побудови ROC-кривої за допомогою статистичної 

програми “MedCalc 9.6.4.0” ( MedCalc Software, Mariakerke, Belgium). 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ТЯЖКОГО 

ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ З ЛЕГЕНЕВИМИ УСКЛАДНЕННЯМИ 

 

3.1 Ретроспективний аналіз летальності при гострому респіраторному 

дистрес-синдромі у хворих на тяжкий гострий панкреатит 

За період з 2007 по 2012 роки в Івано-Франківській області померло 65 

пацієнтів, причиною смерті в яких був ГП (шифр К 85 за МКХ-10), у 34 діагно-

стовано ГРДС. Аналіз секційного матеріалу проведений згідно з даними патоло-

гоанатомічного відділення ОКЛ м. Івано-Франківськ. При цьому використову-

вали дані з медичних карт стаціонарних хворих, протоколів патологоанато-

мічних досліджень, результатів гістологічних досліджень аутопсійного матері-

алу та показники діяльності лікувально-профілактичних закладів Івано-Фран-

ківській області та України. Розподіл хворих на ТГП на групи проведено залеж-

но від того, в який термін перебігу ГП наступив летальний випадок (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Розподіл пацієнтів на групи залежно від терміну перебігу 

Хворі, відібрані для подальших досліджень (n=34) 

Група А Група В Група С 

До 7 діб  Від 7 до 14 діб Більше 14 діб 

8 (23,5 %) 8 (23,5 %) 18 (53 %) 

Жінок Чоловіків Жінок Чоловіків Жінок Чоловіків 

2 (5,9 %) 6 (17,6 %) 5 (14, 7 %) 3 (8,8 %) 6 (17,6 %) 12 (35,4 %) 

 

За етіологічним чинником розвитку ТГП аліментарний фактор встановлено 

у 21 (61,8 %) хворих, біліарний – у 13 (38,2 %). Середня тривалість від початку 

захворювання до госпіталізації пацієнтів у стаціонар склала 47,7±3,5 год. В усіх 

пацієнтів була стійка органна дисфункція одного і більше органа чи системи, яка 

тривала більше 48 год. Системні ускладнення ГП (табл. 3.2) були в усіх 

пацієнтів: самостійно ГРДС розвинулось у 4 пацієнтів групи А, у 3 пацієнтів – 
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групи В та в 11 пацієнтів – групи С. У решти пацієнтів констатовано стійку 

органну дисфункцію двох або трьох органів чи систем. 

Таблиця 3.2 

Розвиток органної дисфункції залежно від терміну перебігу 

Показники І група ІІ група ІІІ група 

ГРДС 4 3 11 

ГРДС + ГНН 2 2 1 

ГРДС + ГНН + ГПН 1 1 2 

ГРДС +ГПН 1 2 4 

 

Усі хворі (n=34) отримували багатокомпонентну інфузійну терапію з 

метою корекції дегідратації та пригнічення секреторної функції ПЗ, адекватне 

знеболення з перших годин поступлення в стаціонар. Проведено консервативне 

лікування – 3 (8,8 %) особам, хірургічне – 31 (91,2 %). Середня тривалість 

перебування в стаціонарі хворих (n=3), яким проводилась лише консервативна 

терапія, становила 1,67 доби. У них спостерігався фульмінантний перебіг ГП з 

розвитком панкреатогенного шоку.  

Моніторинг ІАТ в сечовому міхурі в передопераційному періоді 

проводився 31 пацієнту на ГП (91,2 %). Отримані дані (табл. 3.3) верифікували 

відповідно до загальноприйнятої класифікації (НООСА, Квінсланд, Австралія, 

2006). В групі А діагностовано АКС у 80 % хворих, тоді як у групах В та С – у 

75 % та 72,2 % відповідно. Підвищений рівень ІАТ діагностовано у 23 пацієнтів 

з ГП (74,2 %), що зумовило розвиток АКС у них. Згідно з даними літератури, 

підвищений тиск в черевній порожнині є предиктором розвитку ПОН [24, 63]. 

Підтвердженням цього є наявність системних ускладнень ГП в усіх розглянутих 

випадках, які закінчились летально.  

Хірургічне лікування протягом перших 48 годин у стаціонарі було 

проведено 30 хворим (88,2 %) по ургентних показах: лапароскопічна санація та 

ДЧП – у 15 випадках (44,1%), ЛХЕ, санація та ДЧП – у 11 випадках (32,4 %), 

ЕРХПГ + ПТ + ЛЕ + ЛХЕ – у 2 випадках (5,9 %), у 2 випадках (5,9 %) виявлено 
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діагностичні помилки (проведено лапаротомії з приводу гострої злукової 

кишкової непрохідності). Детальніше характер операційних втручань у хворих 

на ГП в кожній групі наведено у табл. 3.4. 

Таблиця 3.3 

Розподіл хворих за ступенем абдомінального компартмент-синдрому 

Ступінь АКС Рівень ВЧТ, 

mm Hg 

Група А 

n=8 

Група В 

n=8 

Група С 

n=18 

Норма < 12 1 2 5 

І ступінь 12-15 2 2 8 

ІІ ступінь 16-20 1 3 3 

ІІІ ступінь 21-25 1 0 2 

ІV ступінь > 25 0 1 0 

 

Повторні операційні втручання у фазі асептичного запалення (до 4 тиж.) 

проведено 21 хворому (67,7 %).  

Вторинні ускладнення виникли у 10 пацієнтів (29,4 %) групи С: у 7 

(20,6 %) – арозивна кровотеча (зовнішня) та у 3 (8,8%) – зовнішні нориці шлунково-

кишкового тракту (шлункова, дуоденальна і товстокишкова – по 1 випадку). Усі 

вищенаведені випадки (n=34) лікування хворих на ГП закінчились летально. 

Безпосередньою причиною смерті у 55,9 % хворих була ПОН: в І та ІІІ фазах 

перебігу ГП – у 50%, у ІІ фазі – 75% (табл. 3.5).  

В результаті аналізу патологоанатомічних епікризів виявлено морфологіч-

ні зміни в ПЗ, що характеризуються субтотальними (більше 50 % некрозу парен-

хіми ПЗ), або тотальними зонами некрозу паренхіми та строми зі змішано-

клітинною інфільтрацією та геморагіями. В деяких випадках виявлено масивні 

крововиливи та геморагічне просочення паренхіми ПЗ, множинні вогнища 

жирових некрозів та некрозів ацинусів (по периферії дольок). Позаочеревинна 

клітковина з дифузною запальною інфільтрацією, жировими некрозами та 

гнійним запаленням, вогнищами некротичних змін та крововиливів. Мезоколон з 

гнійно-некротичним розплавленням та дифузною геморагічною інфільтрацією 
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жирової тканини, нашаруванням фіброзно-гнійних мас на серозних оболонках. 

Таблиця 3.4 

Характер операційних втручань 

Вид 

операційного втручання 

Група А 

n=8 

Група В 

n=8 

Група С 

n=18 

Лапароскопічне ДЧП 3 6 6 

ЛХЕ, ДЧП 2 1 8 

Черезшкірні УЗ-контрольовані 

дренування ГПСР 

3 2 6 

ЕРПХГ+ПТ+ЛЕ + ЛХЕ 0 1 1 

ЕРПХГ+ЕБС 0 1 0 

Діагностична лапаротомія з ДЧП – 

діагностичні помилки 

0 1 1 

Черезшкірні УЗ-контрольовані 

дренування інфікованих ГПСР 

0 0 4 

Люмботомія з дренуванням 

позаочеревинного простору 

0 2 3 

Некректомія, розкриття, санація та 

дренування сальникової сумки та 

позаочеревинного простору, ДЧП 

0 0 7 

Некректомія, розкриття, санація та 

дренування сальникової сумки, ДЧП 

0 1 5 

Релапаротомія, ушивання перфорації 

порожнистого органу, ДЧП 

0 0 3 

Релапаротомія, зупинка кровотечі, 

санація та дренування сальникової 

сумки, ДЧП  

0 0 7 

З них, повторно прооперовані 3 5 16 
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Таблиця 3.5 

Чинники летальності при гострому панкреатиті залежно від терміну перебігу 

Показники Група А 

n=8 

Група В 

n=8 

Група С 

n=18 

ПОН 5 7 14 

Панкреатогенний шок 3 1 0 

Постгеморагічна анемія 0 0 3 

Перитоніт 0 0 1 

 

Перипанкреатичний інфільтрат (рис. 3.1) формувався в зонах асептичного 

некрозу, локалізованих в ПЗ і в позаочеревинній клітковині, що є, по суті, 

запальною реакцією у відповідь на деструктивний процес у ПЗ, до якого 

залучаються стінки близько розташованих органів (шлунок, дванадцятипала 

кишка), брижа товстої та тонкої кишок. 

 

 

Рис. 3.1. Гострий деструктивний панкреатит (1) із перипанкреатичним 

запальним інфільтратом (2). Хворий Б., 50 р., медична карта стаціонарного 

хворого № 1076908. Заб.: гематоксилін і еозин. Зб.: 200 
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Патоморфологічне дослідження нирок (рис. 3.2) виявило нерівномірно 

розширені просвіти канальців з дистрофічно- та некротичнозміненим епітелієм, 

набряком інтерстицію. В частини померлих (n=9) виявлено ознаки ГНН – 

гідропічну дистрофію та фокальний некроз епітелію звивистих канальців, 

інтерстиційний набряк. 

 

Рис. 3.2. Гідропічна дистрофія та фокальний некроз епітелію звивистих 

канальців (1), нерівномірно розширені просвіти канальців (2), місцями 

інтерстиційний набряк (3). Хворий Ш., 31 р., медична карта стаціонарного 

хворого 362409. Заб.: гематоксилін і еозин. Зб.: 200. 

 

При гістологічному дослідженні печінки (рис. 3.3) виявлено гідропічну 

дистрофію гепатоцитів, змішаноклітинну інфільтрацію портальних трактів, 

дилатацію центральних вен та гіперемію синусоїдів. В інших випадках (n=11)  

наявна дискомплексація печінкових балок, паренхіматозна дистрофія 

гепатоцитів з центролобулярними некрозами, портальні тракти з запальною 

інфільтрацією. 

Першим “органом-мішенню”, морфологічні ознаки ураження якого можна 

виявити на ранньому етапі розвитку патологічного процесу, є легені. Клініко-

морфологічний аналіз показав, що у хворих, які померли від прогресування ГП, 
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структурно-функціональні порушення найчастіше (100 %) зустрічаються саме в 

легенях і, як результат, найвагоміший внесок у структуру ПОН внесла гостра 

дихальна недостатність, яка була виявлена в усіх випадках (n=34). 

 

Рис. 3.3. Зерниста дистрофія гепатоцитів (1), змішаноклітинна 

інфільтрація портальних трактів (2), дилатація центральних вен та 

гіперемія синусоїдів (3). Хвора Г.,52 р., медична карта стаціонарного хворого 

28010. Заб.: гематоксилін і еозин. Зб.: 200 

 

При розтині померлих в легенях (рис. 3.4) виявлено альвеоли, які на 

всьому протязі виповнені серозно-рожевою рідиною, злущеним альвеолярним 

епітелієм. Мікроскопічно у просвіті альвеолоцитів виявлено скупчення 

еритроцитів, змішаноклітину інфільтрацію, венозне повнокрів′я, міжальвеолярні 

перегородки потовщені, інфільтровані лейкоцитами та макрофагами. Наявні 

ділянки ателектазів. Стінки бронхів з обширними некрозами, гнійним 

запаленням, повнокрів′ям.  

Внаслідок дії різноманітних факторів у пацієнтів розвинулась “шокова 

легеня”, пусковими механізмами якої є грубі порушення мікроциркуляції, 

гіпоксія і некроз тканин, активація медіаторів запалення [100]. При аналізі 

морфологічних змін у легенях, у 97,1 % спостережень виявлено, так звану, 
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“вологу легеню”, тобто інтерстиційний або альвеолярний набряк легень, який 

розвинувся внаслідок екстравазації плазми з мікроциркуляторного русла в 

інтерстицій і просвіти альвеол внаслідок стазу та секвестрації крові.Слід 

зазначити, що у 82,4 % випадків (n=28) виявлено альвеолярний набряк, тромбози 

мікроциркуляторного русла, крововиливи в легеневу тканину, десквамацію 

респіраторного епітелію, “гіалінові мембрани” (рис. 3.5). 

 

 

Рис. 3.4. Капіляри міжальвеолярних перегородок різко гіперемовані (1), у 

просвіті ексудат (2), невелика кількість десквамованих альвеолоцитів (3) та 

макрофагів, поодинокі нейтрофільні лейкоцити. Хворий С., 32 р., медична карта 

стаціонарного хворого 1221211. Заб.: гематоксилін і еозин. Зб.: 200 

 

З огляду на результати аутопсій, домінуючу роль в розвитку та перебігу 

ПОН, незалежно від терміну перебігу ТГП, відігравав ГРДС. Підвищений рівень 

ІАТ діагностовано у 74,2 % пацієнтів з ГП, що зумовило розвиток АКС у них. 

Отож, нам вдалося виявити значимі предиктори розвитку ГРДС – підвищений 

ІАТ, розвиток ЕІ та наявність ГРПС, які визначили групу пацієнтів підвищеного 

ризику. Саме тому, подальше дослідження було спрямоване на прогнозування та 

пошук шляхів запобігання розвитку легеневих ускладнень у хворих на ТГП. 
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Рис 3.5. Міжальвеолярні перегородки інфільтровані макрофагами (2), їх 

капіляри гіперемовані (1). У просвіті альвеол ексудат (3). У просвіті дрібної 

гілки легеневої артерії – обтуруючий свіжий тромб (4). Хворий К., 61 р, медична 

карта стаціонарного хворого 1537006. Заб.: гематоксилін і еозин. Зб.: 200 

 

3.2 Прояви ендогенної інтоксикації у хворих на гострий панкреатит 

протягом перших 48 год з моменту захворювання 

Набір клінічного матеріалу проводився в період з 2011 по 2015 роки. В 

дослідження включено 64 хворих (І група – 3 та ІІ група – 33) на ГП 

(верифіковано за клінічними симптомами, трьохразовим підвищенням рівня α-

амілази крові та даними УЗД на момент поступлення), яких було госпіталізовано 

в хірургічний стаціонар (панкреатологічний центр ОКЛ м. Івано-Франківська) 

протягом перших 48 год з моменту захворювання. 

Серед хворих з І групи чоловіків було 22 (71,0 %), жінок – 9 (29,0 %), 

середній вік хворих – 47,9±2,0 років. За етіологією, аліментарний ГП 

встановлений у 24 (77,4 %) хворих, біліарний – у 6 (19,4 %), посттравматичний 

ГП – у 1 хворого (3,2 %). Середня тривалість з моменту захворювання до 

госпіталізації складала 32,2±2,4 год (p≤0,05). 
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Серед хворих з ІІ групи чоловіків було 24 (72,7 %), жінок – 9 (27,3 %), 

середній вік хворих – 48,7±1,9 років. За етіологією, аліментарний ГП 

встановлений у 27 (81,8 %) хворих, біліарний – у 6 (18,2 %). Середня тривалість 

з моменту захворювання до госпіталізації складала 32,8±2,0 год (p≤0,05). 

При госпіталізації в усіх хворих І групи (n=31) виявлено підвищений 

рівень амілази в сироватці крові 1185,69±32,80 од/л, у ІІ групі – 1159,80±21,92 

од/л. Об‟єм перипанкреатичної та/або заочеревинної інфільтрації (вимірювання 

за допомогою КТ ОЧП) при госпіталізації в І групі становив в середньому 

172,42±24,10 см
3
, в ІІ групі – 179,6±18,4 см

3
. При госпіталізації важкість стану у 

хворих на ГП в середньому становила 5,6±0,4 балів за шкалою Ranson, за 

шкалою APACHE-II – 11,7±0,5 балів.  

В перші 48 год з моменту захворювання виявлено активацію 

вільнорадикального окиснення (табл. 3.6) у хворих І групи за рахунок 

підвищення рівня продуктів ПОЛ – МА та ДК в крові до 6,23±0,69 мкМ/л та 

1,05±0,15 мкМ/л на фоні зростання вмісту СОД вдвічі – до 1,24±0,15 МО/мл 

відносно контрольної групи (p≤0,001). Також  розвинулася виражена ЕІ, при якій 

рівень МСМ254 в плазмі крові при госпіталізації становив 0,82+0,11 ум. од. 

відносно 0,29±0,01 ум. од. у контрольній групі (р<0,001), а вміст МСМ280 зріс до 

0,99±0,09 ум. од. відносно контрольної групи (р<0,001).  

При госпіталізації у хворих ІІ групи виявлено активацію ПОЛ та системи 

АОЗ (табл. 3.6). Також зріс рівень середніх молекул (МСМ254 та МСМ280) в крові 

у 2,9 рази відносно норми, внаслідок порушення їх елімінації з організму через 

дисфункцію нирок (підвищення рівня сечовини та кратиніну крові, олігоурія). 

ФНП-α має цитотоксичну дію на паренхіматозні клітини-мішені [207], 

його вміст в плазмі крові хворих І групи при госпіталізації становив в 

середньому 1892,83±21,41 пг/мл (p≤0,001). Також він підвищує синтез ІЛ-8 

(табл. 3.7), який є потужним атрактантом нейтрофілів [207]. Рівень IЛ-8 в плазмі 

крові при госпіталізації становив 63,83±3,69 пг/мл, а IЛ-10 – 27,48±1,63 пг/мл 

(p≤0,001). У хворих ІІ групи при госпіталізації (табл. 3.7) також виявлено 

підвищення рівнів про- та протизальних цитокінів. Тяжкість перебігу ГП 
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залежить від співвідношення між про- і протизапальними цитокінами, у тому 

числі ІЛ-10, який пригнічує фагоцитарну активність макрофагів і синтез ними 

прозапальних медіаторів [98]. 

Таблиця 3.6 

Рівень показників ендогенної інтоксикації у хворих на гострий панкреатит 

на момент госпіталізації 

Показники 
Здорові І група ІІ група 

n = 12 n = 31 n = 33 

Амілаза, од/л 184,7±14,64 1185,34±32,80
*
 1159,80±21,92

*
 

МСМ254, ум. од. 0,29±0,01 0,82±0,11
*
 0,85±0,12

*
 

МСМ280, ум. од. 0,34±0,02 0,99±0,09
* 0,97±0,08

*
 

МА, мкМ/л 2,43±0,29 6,23±0,69
*
 6,45±0,69

*
 

ДК, мкМ/л 0,49±0,08 1,05±0,15
*
 1,08±0,15

*
 

СОД, МО/мг 0,65±0,04 1,26±0,15
*
 1,24±0,14

*
 

Примітка. 
* 
– різниця між показниками І чи ІІ групи та здорові, р<0,001. 

 

Таблиця 3.7 

Вміст цитокінів у хворих на ГП на момент госпіталізації 

Показники Здорові І група ІІ група 

n = 12 n = 31 n = 33 

ІЛ-8, пг/мл 12,48±0,39 75,00±5,13
*
 39,06±2,84

*
 

ІЛ-10, пг/мл 7,63±0,51 25,16±2,55
*
 34,92±1,46

*
 

ТНФ-α, пг/мл 286,41±13,27 1904,28±18,14
*
 1025,58±23,11

*
 

Примітка. 
* 
– різниця між показниками І та ІІ групи, р<0,01. 

 

У перші 48 год з моменту розвитку захворювання виявлено активацію 

ПОЛ, про що свідчило підвищення рівнів МА та ДК в крові до 6,23±0,69 мкМ/л 

та 1,05±0,15 мкМ/л, на фоні зростання вмісту СОД вдвічі – до 1,24±0,15 МО/мл 

відносно контрольної групи (p≤0,001). Рівень середніх молекул у крові зріс у 2,9 
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рази відносно норми, що призвело до порушення їх елімінації з організму та 

спричинило виражену мембранотоксичну дію. При кореляційному аналізі 

встановлено сильний прямий зв‟язок між рівнем середніх молекул і показниками 

за шкалою APACHE-II (r=0,74, р<0,001), що свідчить про наростання ступеня 

тяжкості ГП. 

 

3.3 Вплив абдомінального компартмент-синдрому на газообмін у 

хворих на тяжкий гострий панкреатит  

Протягом перших 96 год з моменту розвитку ГП плеврит діагностовано у 

29 пацієнтів І групи (93,5 %): однобічний – у 20 (у 9 з них рентгенологічно 

виявлено інфільтрати, у 2 – ателектази), двобічний – у 9 (у 5 з них інфільтрати, в 

4 – ателектази). Також діагностовано плеврит у 31 пацієнта ІІ групи (93,9 %): 

однобічний – у 21 (у 7 з них рентгенологічно виявлено інфільтрати, у 3 – 

ателектази), двобічний – у 10 (у 9 з них інфільтрати, в 3 – ателектази). 

Оскільки, перебіг ГП у більшості випадків супроводжується підвищенням 

ІАТ, переважно за рахунок секвестрації рідини в третій простір та набряку 

заочеревинної клітковини, то вимірювання ІАТ проводилось з інтервалом 6 год і 

вважалось верифікованим при фіксації підвищеного ІАТ (≥ 12 mm Hg) в трьох 

стандартизованих вимірах. Протягом першої доби в стаціонарі у 60,9 % хворих І 

групи та у 53,8% хворих ІІ групи діагностовано підвищений ІАТ (табл. 3.8), що 

відповідало АКС І-ІІІ ст., який є ключовою ланкою в розвитку органної 

дисфункції та погіршує перебіг ГП [102]. Отримані нами дані зіставимі з 

твердженням Waele J.J. [214], що АКС викликає гіпоперфузію органів черевної 

порожнини, гіповентиляцію легеневої тканини, внаслідок чого активуються 

ексудативні процеси, збільшуються ГПРС, які підвищують ІАТ, формуючи 

патологічне “vitiosus cyclum”. 

У 23 хворих (74,2 %) І групи та 26 хворих (78,8 %) ІІ групи з ГП вивчено 

стан дихальної системи протягом першої доби в стаціонарі. Компенсація дефі-

циту кисню проходила за рахунок збільшення частоти дихальних рухів на 43,2 

% та 46,7 % відповідно. Згідно даних функції зовнішнього дихання (ФЗД) і брон-
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хіальної прохідності виявлені зміни у 78,3 % обстежених І групи (n=18) та 80,8% 

обстежених ІІ групи (n=21). Дані стосовно показників ФЗД наведені у табл. 3.9. 

Таблиця 3.8 

Розподіл хворих за ступенем абдомінального компартмент-синдрому на 

момент госпіталізації 

Ступінь АКС Рівень ВЧТ,  

mm Hg 

І група ІІ група 

n = 23 n = 26 

І ступінь 12-15 10 8 

ІІ ступінь 16-20 3 4 

ІІІ ступінь 21-25 1 2 

ІV ступінь > 25 0 0 

 

Таблиця 3.9 

Динаміка функції зовнішнього дихання при тяжкому гострому панкреатиті 

Показники 
Здорові І група ІІ група 

n = 11 n = 23 n = 26 

ФЖЄЛ, л  

% 

3,91±0,17 3,42±0,12 3,45±0,10 

88,98±1,57 78,11±1,59* 78,75±1,54* 

ОФВ1, л 

% 

3,44±0,09 2,88±0,04* 2,86±0,04* 

85,81±1,81 76,88±0,97* 79,13±1,27* 

РОвд, л 1,61±0,03 1,23±0,02* 1,29±0,02* 

РОвид, л 1,12±0,01 0,90±0,02* 0,91±0,02* 

Проба Генча, с 30,92±1,23 12,26±0,50* 12,02±0,41* 

Проба Штанге, с 39,45±0,97 13,14±0,38* 13,17±0,42* 

Примітка. *
 
– різниця між показниками здорові та І і ІІ групами, р<0,001. 

 

Впродовж перших 4 діб в стаціонарі (табл. 3.10) у 30 хворих на ГП 

рентгенологічно діагностовано інфільтрати в легенях (у 13, з них – двобічні) та 

гостру легеневу недостатність (n=25), саме їм  проводився аналіз газового та 
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кислотно-лужного складу артеріальної крові (рис. 3.6). У 19 пацієнтів 

діагностовано ГРДС, оскільки рівень РаО2/FiO2 становив менше 300 мм рт. ст. 

Усі вони потребували тривалої контрольованої механічної вентиляції легень в 

режимі SIMV з ПТКВ 7-8 см та FiO2 0,6-0,7. Також, частині хворих (n=25) 

проводили оксигенацію через лицеву маску з резервуаром (FiO2=0,5). 

Таблиця 3.10 

Легеневі ускладнення у хворих на тяжкий гострий панкреатит  в 

передопераційному періоді 

Показники Плеврит Інфільтрати Ателектази 

Однобічний Двобічний Однобічний Двобічний 

І група 

(n = 31) 

20 

(64,5%) 

9 

(29,0%) 

6 

(19,4%) 

8 

(25,8%) 

6 

(19,4%) 

ІІ група 

(n = 33) 

21 

(63,6%) 

10 

(30,3%) 

11 

(33,3%) 

5 

(15,2%) 

6 

(18,2%) 

 

 

 

Рис. 3.6. Гострий респіраторний дистрес-синдром при тяжком гострому 

панкреатиті. Хворий К., 61 р, медична карта стаціонарного хворого 1537006. 



78 

 

Усім пацієнтам (n=49) при госпіталізації проводили неінвазивну пульсову 

оксигемометрію (SрO2) при спонтанному диханні кімнатним повітрям (FiO2 = 

0,21). Отримані дані наведені у таблиці 3.11. Кореляційний аналіз встановив 

сильний прямий зв‟язок між ІАТ та рН крові (r= 0,71, р<0,001) у хворих на ТГП 

в перші 48 год перебігу захворювання, що свідчить про наростання явищ 

ацидозу паралельно зі зростанням ІАТ. 

Таблиця 3.11 

Кислотно-лужний і газовий склад крові при тяжкому гострому панкреатиті 

Показники 
Здорові І група ІІ група 

n = 11 n = 12 n = 12 

PaO2, мм рт. ст. - 58,35±1,23 59,43±1,19* 

PaCO2, мм рт. ст. - 44,64±0,71 42,12±0,68* 

pH - 7,32±0,01 7,36±0,01* 

SрO2, % 98,18±0,22 89,52±0,59 89,88±0,51* 

Примітка. *
 
– різниця між показниками І та ІІ групи, р<0,01. 

 

У 93,75 % хворих на ТГП у перші 96 год з моменту розвитку 

захворювання діагностовано легеневі ускладнення, які спричинені підвищеним 

ІАТ (вище 16 mm Hg). Наслідком зниження ФЗД та порушення бронхіальної 

прохідності став дефіцит кисню, який частині хворих (68,75 %) компенсовували 

за рахунок оксигенації через лицеву маску з резервуаром (FiO2=0,5). 

 

3.4 Прогнозування перебігу та розвитку тяжкого гострого 

панкреатиту  

До методів, які дозволяють прогнозувати розвиток ускладнень при ГП, 

відносять: клінічний перебіг захворювання, підвищену масу тіла, бал за 

APACHE-II більше 8 в перші 24 год після госпіталізації, рівень С-реактивного 

білка більше 120 мг/л, рівень α-амілази в крові більше 40, зниження балів за 

шкалою коми Glasgow більше 3, або органну недостатність, яка зберігається 

впродовж 48 год після госпіталізації [84]. Основну увагу при діагностиці ГП 
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приділяють дослідженню функції ПЗ, нирок та печінки за допомогою 

ультразвукових, рентгенологічних і лабораторних методів з метою запобігання 

розвитку панкреатогенного шоку, ГНН та ГПН.  

Ми проаналізували результати лікування 64 хворих на ТГП, які поступили 

протягом перших 48 год з моменту захворювання (рис. 3.7). В усіх хворих (n=64) 

було діагностовано стійку органну дисфункцію (понад 48 год) одного або 

кількох органів чи систем: ЛН – у 28 хворих, ГНН – у 11 хворих, ЛН+ГНН – у 15 

хворих, ЛН+ГПН – у 5 хворих, ще у 5 – ЛН+ГНН+ГПН.  

У 19 хворих на ТГП рівень РаО2/FiO2 становив менше 300 мм рт. ст. і у них 

розвинувся ГРДС. Наростання балів за шкалою APACHE-II (з 11,7±0,5 балів до 

14,1±0,8 балів) та наявність ферментативного перитоніту на фоні інфузійної 

терапії у цих хворих (n=19) стало показом до операційного лікування в 

найкоротші терміни (14-28 год). Усі вони (n=19) в ранньому післяопераційному 

періоді потребували тривалої контрольованої механічної вентиляції легень в 

режимі SIMV з ПТКВ 7-8 см та FiO2 0,6-0,7. Ще 39,1% хворому (n=25) на ТГП 

проводили оксигенацію через лицеву маску з резервуаром (FiO2=0,5). 

 

Рис. 3.7. Структура органної дисфункції у хворих на гострий панкреатит 

при госпіталізації 

 

Згідно з теорією H. Е. Fisic, за рівнем цитокінів в сироватці крові хворих 

на ГП вже в першу добу захворювання можна прогнозувати тяжкість перебігу 

захворювання [134]. Саме тому ми проводили кількісне визначення концентрації 
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цитокінів в сироватці крові хворих за допомогою імуноферментного аналізу в 

перші 48 год з початку захворювання. Відповідно до отриманих показників 

прогнозували ймовірність розвитку ГРДС.  

Згідно отриманих нами даними, рівень ІЛ-8 у хворих на ГП при зверненні 

в стаціонар становив в середньому 51,6±2,1 пг/мл, IЛ-10 – 23,5±1,2 пг/мл, ФНП-

α – 1784,7±19,4 пг/мл (p≤0,05).  

При цьому встановлено, що у хворих, у яких розвинулось ГРДС (n=19), 

концентрація IЛ-8 в сироватці крові становила в середньому 77,6±2,3 пг/мл 

(p≤0,05). Наведені дані свідчать про вагому прогностичну цінність визначенння 

концентрації IЛ-8 у виникненні ГРДС. За нашими даними (рис. 3.8), чутливість 

визначення IЛ-8 склала 88,2 %, специфічність – 91,5 % при рівні ІЛ-8 вище 

82,5 пг/мл (p≤0,0001). 

Хворі на ТГП, у яких розвинувся ГРДС, рівень IЛ-10 в сироватці крові 

підвищився вище 57,4±1,8 пг/мл (p≤0,05). Зниженням функціональних резервів 

IЛ-10 може призвести до ТГП та найгіршого прогнозу [134]. У наших 

дослідженнях ми підтвердили можливість використання IЛ-10 в якості раннього 

маркеру розвитку ГРДС (чутливість – 89,3 % та специфічність – 90,7 %) при ІЛ-

10 вище 52,7 пг/мл (p≤0,0001). Згідно аналізу рівня ФНП-α у хворих на ГП, 

чутливість визначення ФНП-α склала 92,4 %, специфічність – 93,7 % при ФНП-α 

вище 2163,7 пг/мл (p≤0,0001). 

 

Рис. 3.8. ROC-аналіз рівня IЛ-8 при ГРДС 
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У 57,1 % хворих (n=28) протягом першої доби в стаціонарі діагностовано 

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

ключовою ланкою в розвитку органної дисфункції та погіршує перебіг ГП. За 

нашими даними при прогнозуванні ТГП (рис. 3.9) чутливість визначення ІАТ 

склала 100 %, специфічність – 58,8 % при ІАТ вище 16 mm Hg (p≤0,01). 

 

Рис. 3.9. ROC-аналіз рівня ІАТ у хворих на тяжкий гострий панкреатит 

 

Таким чином, отримані дані дозволяють зробити наступні висновки: 

 У 97,1 % спостережень летальних випадків ТГП мало місце 

розповсюджене та субтотально-тотальне ураження ПЗ, при якому у 82,4 % 

летальних випадків виявлено II-IV стадію ГРДС.  

 В перші 48 год перебігу ТГП встановлено зворотній кореляційний 

звʼязок між наростанням ендогенної інтоксикації та поглибленням гіпоксії 

(SрO2) у хворих (r= –0,83 і r= –0,93, р<0,0001), та сильний прямий кореляційний 

зв‟язок між ІАТ та рН крові (r=0,71, р<0,001), що свідчить про наростання явищ 

ендогенної інтоксикації  та ацидозу паралельно зі зростанням ІАТ 

 У хворих на ТГП, які госпіталізовані у перші 48 год з початку захво-

рювання кількісне визначення цитокінів IЛ-8, IЛ-10 та ФНП-α в сироватці крові 

та вимірювання ІАТ дозволяє в короткий термін та з високою достовірністю 

прогнозувати перебіг захворювання та розвиток ГРДС: чутливість та специ-

фічність  IЛ-8 склала 88,2 % та 91,5 % при рівні ІЛ-8 вище 82,5 пг/мл, IЛ-10 – 
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89,3 % та 90,7 % при ІЛ-10 вище 52,7 пг/мл, ФНП-α – 92,4 % та 93,7 % при ФНП-

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

(p≤0,01). 
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2. Федоркив МБ Прогнозирование развития острого панкреатит-

ассоциированного легочного повреждения на основе количественного 

определения IL-8, IL-10, TNF-α. В.: Сб. матеріалов ХХ Юбилейного 

Международного Конгресса хирургов-гепатологов стран СНГ 

“Актуальные проблемы хирургической гепатологии”; 2013 Верес 18-20; 

Донецк. Донецк; 2013. c. 257-258. 
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Шпитальна хірургія 2:66-69. 

4. Федорків МБ (2015) Профілактика та корекція легеневих ускладнень за 

тяжкого гострого панкреатиту. Клінічна хірургія 6:22-24. 

5. Федорків МБ (2016) Роль абдомінального компартмент-синдрому у 
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тяжкого ступеняю Науковий вісник Ужгородського університету, серія 

“Медицина” 2(54):149-152. 
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РОЗДІЛ 4 

ПЕРЕБІГ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ ТА 

ВИКЛИКАНІ НИМ МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ЛЕГЕНЕВІЙ ТКАНИНІ 

 

4.1 Розвиток ендогенної інтоксикації при гострому панкреатиті в 

умовах експерименту 

З метою вивчення морфологічних змін у легенях тваринам в експерименті 

змодельвано ГП і встановлено, що активність амілази в крові дослідних тварин 

була підвищеною в усіх групах у 2,5-4,3 рази (р<0,05) відносно контрольної 

групи (табл. 4.1). Оскільки амілаза є одним з маркерів ГП, то обрана нами 

модель підтверджує адекватність її використання. Найвищим рівень амілаземії 

був через 24 год з моменту моделювання ГП, що вказує на піковий момент 

токсемії. 

Відповідно до завдань дослідження тварин розподілено на три групи: К 

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

голодування) вводили 0,9 % ізотонічний розчин NaCl; Р група (n=51) – 

порівняння, в якій тваринам моделювали ГП двома внутрішньоочеревинними 

ін‟єкціями 20 % р-ну L-аргініна (сумарна доза 5 г/кг, з одногодинним 

інтервалом) за методикою L. Czako [124] та виводили з експерименту через 12 

год, 24 год, 48 год, 72 год та 96 год відповідно; Е група (n=44) – дослідна, в якій 

тваринам через 5 хв після моделювання ГП вводили метаболічний препарат 

широкого спектру дії у дозі 0,21 мл/кг/д маси тіла та виводили з експерименту 

через  24 год, 48 год, 72 год та 96 год відповідно. 

При ГП розвивається виражена ЕІ, при якій рівень МСМ254 в плазмі крові 

через 24 год (табл. 4.1) становив 0,39±0,01 ум. од. у групі Р і 0,35±0,01 ум. од. у 

групі Е відносно 0,26±0,01 ум. од. у контрольній групі (р<0,001). Максимальний 

рівень МСМ254 зафіксовано на 72 год динамічного спостереження в групах Р і Е 

– 0,46±0,03 ум. од. і 0,39±0,01 ум. од. відповідно (р<0,001). 

Встановлено, що вміст МСМ280 (табл. 4.1) у плазмі крові через 24 год зріс 

до 0,35±0,02 ум. од. у групі Р і до 0,29±0,01 ум. од. у групі Е відносно 
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контрольної групи – 0,21±0,01 ум. од. (р<0,001). Таким чином, найбільш 

виражені прояви ЕІ на 72 год спостереження в групах Р і Е становили 0,42±0,03 

ум. од. і 0,33±0,01 ум. од. (р<0,001). 

Одночасно у крові зростав вміст продуктів ПОЛ – ДК та МА (табл. 4.1): 

найвищий вміст МА спостерігався у тварин груп Р і Е (через 24 год) – 

7,24±0,28 мкМ/л і 6,39±0,19 мкМ/л порівняно з контрольною групою – 

4,41±0,20 мкМ/л  (р<0,001), а через 72 год знизився до 6,61±0,24 мкМ/л і 

5,65±0,57 мкМ/л відповідно (р<0,02). Вміст ДК у групах Р і Е (через 24 год) зріс 

до 0,79±0,04 мкМ/л і 0,69±0,03 мкМ/л відносно контрольної групи – 

0,40±0,03 мкМ/л  (р<0,001). Підвищення концентрації ДК (табл. 4.1) 

продовжувалось і через 72 год становило 0,84±0,07 мкМ/л і 0,64±0,05 мкМ/л 

відповідно  (р<0,001). 

Рівень прозапального цитокіну IЛ-8 через 24 год експерименту в групах Р і 

Е зріс до показників 72,23±5,48 пг/мл і 58,54±3,52 пг/мл (табл. 4.2) відносно 

контрольної групи – 12,26±0,92 пг/мл (р<0,001). Водночас через 48 год у групі Е 

показник утримувався на попередньому рівні – 58,54±+4,30 пг/мл, а в групі Р 

досяг свого піку – 80,51±3,79 пг/мл. Через 72 год і 96 год експерименту 

відмічалося зниження концентрації ІЛ-8 у групі Р до 69,13±6,69 пг/мл і 

48,43±3,62 пг/мл відповідно, а у групі Е – до 47,20±4,64 пг/мл (р<0,02) і 

30,17±3,05 пг/мл (р<0,001). Рівень IЛ-10 через 24 год у групах Р і Е знизився до 

1,42±0,14 пг/мл та 2,07+0,26 пг/мл (табл. 4.2), порівняно з контрольною групою 

(3,28±0,20 пг/мл) (р<0,01). Через 48 год експерименту в групі Е спостерігався пік 

концентрації ІЛ-10 – 2,63±0,23 пг/мл у порівнянні з групою Р (1,67±0,25 пг/мл) 

(р<0,02). Через 72 год і 96 год у групі Р показники продовжували знижуватися, а 

в групі Е – утримувались на стабільному рівні. 

Концентрація ФНП-α через 24 год зросла як у групі Е до 109,92±5,64 

пг/мл, так і, ще більшою мірою, в групі Р – до 141,60±10,75 пг/мл (табл. 4.2) 

відносно показника контрольної групи – 8,31±+0,43 пг/мл (р<0,001). Через 48 

год рівень ФНП-α почав знижуватися в групах Р і Е – до 124,73±10,69 пг/мл і 

78,66±5,97 пг/мл (р<0,001). 
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Таблиця 4.1 

Динаміка показників ендогенної інтоксикації на різних етапах розвитку експериментального гострого панкреатиту 

Показники Контроль 12 год Серія дослідів 24 год. 48 год. 72 год. 96 год. 

Амілаза, 

од/л 

1,92±0,26 

(n=10) 

6,24±0,69* 

(n=10) 

Група Р 8,24±0,81* 

(n=10) 

7,29±0,67* 

(n=11) 

5,52±0,53* 

(n=10) 

5,42±0,51
● 

(n=10) 

Група Е 8,32±0,79
▲ 

(n=11) 

7,23±0,65
▲ 

(n=11) 

5,01±0,57
▲ 

(n=11) 

4,78±0,43
● 

(n=11) 

МСМ254, 

ум. од. 

0,26±0,01 

(n=10) 

0,33±0,01* 

(n=10) 

 

Група Р 0,39±0,01* 

(n=10) 

0,42±0,02* 

(n=11) 

0,46±0,03* 

(n=10) 

0,35±0,02
● 

(n=10) 

Група Е 0,35±0,01
▲ 

(n=11) 

0,36±0,01
▲ 

(n=11) 

0,39±0,03
▲ 

(n=11) 

0,29±0,01
● 

(n=11) 

МСМ280, 

ум. од. 

0,21±0,01 

(n=10) 

0,28±0,02* 

(n=10) 

 

Група Р 0,35±0,02* 

(n=10) 

0,35±0,01* 

(n=11) 

0,42±0,03* 

(n=10) 

0,32±0,03
● 

(n=10) 

Група Е 0,29±0,01
▲ 

(n=11) 

0,29±0,01
▲ 

(n=11) 

0,33±0,02
▲ 

(n=11) 

0,25±0,01
● 

(n=11) 

Малоновий 

альдегід, 

мкМ/л 

4,41±0,20 

(n=10) 

6,44±0,31* 

(n=10) 

 

Група Р 7,24±0,28* 

(n=10) 

7,32±0,17* 

(n=11) 

6,61±0,24
● 

(n=10) 

6,54±0,48* 

(n=10) 

Група Е 6,39±0,19
▲ 

(n=11) 

6,54±0,32
▲ 

(n=11) 

5,65±0,39
● 

(n=11) 

5,14±0,36
▲ 

(n=11) 

Дієнові 

конʼюгати, 

мкМ/л 

0,40±0,03 

(n=10) 

0,77±0,05* 

(n=10) 

Група Р 0,79±0,04* 

(n=10) 

0,89±0,06* 

(n=11) 

0,84±0,07* 

(n=10) 

0,72±0,04* 

(n=10) 

Група Е 0,69±0,03
▲ 

(n=11) 

0,75±0,02
▲ 

(n=11) 

0,64±0,05
▲ 

(n=11) 

0,60±0,03
▲ 

(n=11) 

Примітка 1. 
● 

– різниця між показниками груп Р і Е, р<0,05. 

Примітка 2.
 * 

– різниця між показниками груп К і Р, р<0,02. 

Примітка 3. 
▲ 

– різниця між показниками груп К і Е, р<0,01. 
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Таблиця 4.2 

Динаміка про- та протизапальних цитокінів на різних етапах розвитку експериментального гострого панкреатиту 

Пока-

зники 

Контроль 12 год Серія 

дослідів 

24 год. 48 год. 72 год. 96 год. 

ІЛ-8,    

пг/мл 

12,26±0,92 

(n=10) 

16,73±1,82* 

(n=10) 

Група Р 72,23±5,48* 

(n=10) 

80,51±3,79* 

(n=11) 

69,13±6,69* 

(n=10) 

48,43±3,60* 

(n=10) 

Група Е 58,54±3,52
▲ 

(n=11) 

58,54±4,30
▲ 

(n=11) 

47,20±4,21
▲ 

(n=11) 

30,17±3,00
▲ 

(n=11) 

ІЛ-10,   

пг/мл 

3,28±0,20 

(n=10) 

2,64±0,23* 

(n=10) 

Група Р 1,42±0,14* 

(n=10) 

1,67±0,25* 

(n=11) 

0,42±0,03* 

(n=10) 

0,35±0,02* 

(n=10) 

Група Е 2,07±0,26
▲ 

(n=11) 

2,63±0,32
▲ 

(n=11) 

1,84±0,14
▲ 

(n=11) 

1,86±0,28
▲ 

(n=11) 

ТНФ-α, 

пг/мл 

8,31±0,43 

(n=10) 

76,69±4,10
▲ 

(n=10) 

Група Р 141,60±10,75* 

(n=10) 

124,73±10,69* 

(n=11) 

96,69±10,53* 

(n=10) 

84,15±7,33
● 

(n=10) 

Група Е 109,92±5,64
▲ 

(n=11) 

78,66±5,97
▲ 

(n=11) 

75,51±6,13
▲ 

(n=11) 

42,05±2,76
● 

(n=11) 

Примітка 1. 
● 

– різниця між показниками груп Р і Е, р<0,05. 

Примітка 2. 
 * 

– різниця між показниками груп К і Р, р<0,02. ± 

Примітка 3. 
▲

– різниця між показниками груп К і Е, р<0,01. 
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Отже, за умов ГП у тварин відбувається активація процесів ПОЛ, яка 

досягає свого піку через 24-48 год від початку захворювання та ініціює зростан-

ня вмісту його продуктів у крові. Проте за медикаментозної корекції вже впро-

довж перших 72 год спостерігали зниження рівня МА і ДК на 17,0 % і 30,5 % 

відносно аналогічних показників у групі Р (p<0,05). На фоні сповільнення про-

цесів ПОЛ рівень ендогенних патогенів досягає свого піку через 72 год розвит-

ку захворювання. Через 24 год з моменту розвитку експериментального ГП 

концентрація цитокінів досягла максимального рівня, але через 48 год рівень 

ФНП-α почав знижуватися, а вміст IЛ-8 утримувався на попередньому рівні, 

тоді як, концентрація ІЛ-10 на 48 год експерименту при лікованому ГП досягла 

свого піку – на 63,50% вище аналогічного показника в групі Р (р<0,05). При по-

рівнянні показників ІЛ-8 та ФНП-α через 48 год у групі Р вміст ІЛ-8 та ФНП-α 

був на 27,29 % та 60,42 % вищий, ніж у групі Е, що свідчить про високу тера-

певтичну ефективність лікування на перебіг патологічного процесу (р<0,01).  

 

4.2 Морфологічні зміни в респіраторному відділі легень при гострому 

експериментальному панкреатиті 

При дослідженні легень щурів групи К спостерігали усі компоненти 

бронхіального дерева: головні, великі, середні та малі бронхи. Кінцеві 

(термінальні) бронхіоли розгалужуються й утворюють респіраторний відділ 

легень – ацинус, що складається з альвеолярних бронхіол І, ІІ, ІІІ порядків, 

альвеолярних ходів і альвеолярних мішечків. У легенях щурів на стінці 

альвеолярної бронхіоли І порядку з‟являються альвеоли. По мірі розгалуження 

бронхіол альвеол стає більше. Кілька альвеол, розташованих одна біля одної, 

утворюють альвеолярні мішечки (рис. 4.1). У стінці альвеоли присутні 

альвеолоцити І типу (А-І) (респіраторні альвеолоцити, 96-97 %) і альвеолоцити 

ІІ типу (великі, або секреторні альвеолоцити, 3-4 %), між ними виявляються 

макрофаги. Дві сусідні альвеоли розділяє міжальвеолярна перегородка (МП). 

У групі Р в перші 24 год розвитку ГП в легеневій тканині з‟являються 

ателектази – мозаїчні полісегментарно розташовані ділянки спадіння альвеол, 
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які чергуються з ділянками емфізематозно розширених альвеол (рис. 4.2). Капіляри 

МП розширені, заповнені еритроцитами, вогнищево зі стазами, у мікро-

гемосудинах визначаються лейкостази. Спостерігається інтерстиційний набряк. 

 

Рис. 4.1. Будова легеневого ацинуса в інтактного щура. Заб.: гематоксилін 

і еозин. Зб.: 100  

 

При електронномікроскопічному дослідженні (ЕМД) у щурів групи Р 

через 24 год у стінці альвеоли спостерігається набряк і просвітлення цито-

плазматичних ділянок А-І. Плазмолема нерівна з інвагінаціями та 

випинаннями, місцями нечітка, у цитоплазмі мало мікропухирців і цистерн 

ендоплазматичної сітки. Базальна мембрана вузька, помірної електронної 

щільності. Периферійна зона ендотеліоцитів потовщена, нерівномірна, помірно 

осміофільна, у ній та ядерній зоні наявні рибосоми та полісоми. Ядра 

ендотеліоцитів мають видовжену форму, невеликі інвагінації каріолеми. 

Гетерохроматин у вигляді осміофільних ділянок розташований, переважно, біля 

внутрішньої ядерної мембрани. Ядерця невеликі, ущільнені. Органел у 

цитоплазмі мало, окремі невеликі мітохондрії, поодинокі канальці 

ендоплазматичної сітки (рис. 4.3). Просвіти гемокапілярів переважно широкі, у 

просвіті яких наявні формені елементи крові (ФЕК). 
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Рис. 4.2. Ателектази (1) та емфізематозно розширені альвеоли (2). Термін 

досліду 24 год. Заб.: гематоксилін і еозин. Зб.: 100 

 

 

Рис. 4.3. Ультраструктурний стан стінки альвеоли через 24 год ГП в 

експерименті: широкий просвіт капіляра з форменими елементами крові (1), 

ядро ендотеліоцита (2), набрякла цитоплазма альвеолоцита (3), базальна 

мембрана (4). Електронна мікрофотографія. Зб.: 14 000 
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При ГП від 48 год до 72 год у щурів групи Р в ацинусах у просвіті 

альвеол виявляються десквамовані альвеолоцити, незначна кількість 

поліморфноядерних лейкоцитів, ексудат. Крім того, в альвеолах подекуди 

виявляються еритроцити та різні за товщиною пристінково розташовані 

еозинофільні маси, які забарвлюються у червоний колір методом “ОЧГ” за 

Зербіно Д. Д., Лукасевич Л. Л. – так звані “гіалінові мембрани”, які повторяють 

контури альвеол. У просвітах гемокапілярів і сполучній тканині МП характерна 

лейкоцитарна інфільтрація з перевагою поліморфноядерних лейкоцитів 

(рис. 4.4). 

 

Рис. 4.4. Десквамовані альвеолоцити в просвіті (1), поодинокі полімор-

фноядерні лейкоцити (2), поява ексудату (3), “гіалінові мембрани” (4) альвеол 

на 48 год розвитку ГП. Заб.: ОЧГ за Зербіно Д. Д., Лукасевич Л. Л. Зб.: 200. 

 

Через 48-72 год при ЕМД у стінці альвеол і прилеглих капілярів спосте-

рігаються зміни їхніх структурних компонентів. Просвіти капілярів розширені. 

Цитоплазматична ділянка А-І нерівномірно локально потовщена, електронно 

світла, й утворює випинання в просвіт альвеоли, органели не простежуються, 

пухирців незначна кількість (рис. 4.5). Характерним для змін аерогематичного 

бар΄єру є стоншення та підвищена щільність базальної мембрани, яка на 



91 

 

окремих ділянках втрачає чіткість. Для ендотеліальних клітин характерне 

потовщення, набряк, просвітлення цитоплазми на 48 год і, особливо, на 72 год 

дослідження. Частина ядер ендотеліальних клітин збільшена з нерівними 

контурами каріолеми, переважанням у ній гетерохроматинових ділянок. 

  

Рис. 4.5. Стінка альвеоли: широкий просвіт гемокапіляра (1), потовщена 

світла цитоплазма альвеолоцита (2), тонка базальна мембрана (3) через 48 год 

ГП в експерименті. Електронна мікрофотографія. Зб.: 9 000 

 

У термін понад 72 год розвитку ГП патоморфологічна картина 

гемомікроциркуляторного русла носить мозаїчний характер, серед клітинного 

запального інфільтрату домінують макрофаги та лімфоцити. Місцями 

виявляються артеріоли, гемокапіляри та венули з масами фібрину серед 

еритроцитів. Поодинокі гемокапіляри значно розширені, іноді займають більше 

половини товщі МП. В альвеолах та інтерстиції виявляється значне збільшення 

кількості альвеолярних макрофагів, частина з яких містить неправильної 

круглої форми вакуолі, а також відмічається розпад окремих нейтрофілів. 

Макрофаги розташовуються поодинці і часто у вигляді груп по дві-три великі 

клітини зі світлою цитоплазмою (рис. 4.6). У динаміці розвитку ГП через 96 год 

(при ЕМД) у частині альвеол встановлені значні порушення структури 
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аерогематичного бар΄єру. У стінці альвеоли наявні складки, в яких складові 

аерогематичного бар΄єру глибоко змінені і втрачають структурованість (рис. 

4.7). Потовщені ділянки аерогематичного бар΄єру характеризуються набряком і 

просвітленням цитоплазми, як А-І так і ендотеліоцитів, в яких кількість 

піноцитозних пухирців незначна. Базальна мембрана альвеол значно стоншена, 

має вигляд темної хвилястої стрічки. У цей термін досліду спостерігаються 

гемокапіляри, що мають неширокі просвіти, які заповнені ФЕК. 

 

Рис. 4.6. Різко розширені та переповнені еритроцитами капіляри МП (1). 

Вогнищево значна кількість альвеолярних макрофагів (2). Залишки “гіалінових 

мембран” у просвітах альвеол (3). Термін досліду 96 год. Заб.: ОЧГ за Зербіно 

Д.Д., Лукасевич Л.Л. Зб.: 400 

 

У тварин групи Е (на 24-48 год експерименту), яким проводилась 

медикаментозна корекція, найбільш яскраво її дія проявлялась на формуванні 

фібрину у просвітах альвеол і судин. Вже в перші 48 год експерименту під час 

дослідження легеневої тканини у просвіті альвеол візуалізуються лише 

невеликі фрагменти “гіалінових мембран”, відмічено домінування 

альвеолярних макрофагів у просвіті альвеол і зменшення поліморфноядерних 

лейкоцитів у стромі МП (рис. 4.8). 
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Рис.4.7. Ультраструктурні зміни альвеол легень через 96 год 

експериментального ГП. Значні зміни аерогематичного бар΄єру (1), просвіт 

кровоносного капіляра (2). Електронна мікрофотографія. Зб.: 9 000 

 

 

Рис. 4.8. Інтраальвеолярні макрофаги (1). Фрагменти “гіалінових 

мембран” (2) легень у перші 48 год досліду з медикаментозною корекцією 

гострого панкреатиту. Заб.: ОЧГ за Зербіно Д. Д., Лукасевич Л. Л. Зб.: 200 
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ЕМД респіраторного відділу легень при ГП встановило, що через 48 год 

експерименту цитоплазма А-І помірно набрякла. Базальна мембрана переважно 

тонка та помірно осміофільна. Ендотеліоцити контуруються чітко, їхні ядра та 

цитоплазматичні ділянки в складі аерогематичного бар΄єру змінені незначно, 

мають окремі просвітлені ділянки (рис. 4.9). У просвіті гемокапілярів альвеол 

присутні еритроцити, лімфоцити, нейтрофіли, а в окремих ділянках – 

тромбоцити. 

 

Рис. 4.9 Ультраструктурна організація альвеоли через 48 год при ГП в 

умовах лікування. Просвіт гемокапіляра (1), ядро ендотеліоцита (2), 

аерогематичний бар΄єр (3). Електронна мікрофографія. Зб.: 9 000. 

 

Подальше лікування ГП виявилось також ефективним. Результатом його 

введення було зменшення кількості інтраальвеолярних макрофагів, відсутність 

поліморфноядерних лейкоцитів у просвіті альвеол, гемо капілярів в стромі МП, 

менш виражена гіперемія капілярів із поодинокими стазами, відсутність 

фібрину у просвітах судин і “гіалінових мембран” у просвітах альвеол і 

бронхіол (рис. 4.10). 

Субмікроскопічно на 72 год експерименту в умовах лікування ГП спосте-

рігається позитивний вплив на структури респіраторного відділу легень. Так, 
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покращився стан структурних компонентів аерогематичного бар΄єру. 

Зменшився набряк цитоплазматичних ділянок А-І у багатьох альвеолах, 

нормалізувалася товщина базальної мембрани, яка виявляє помірну електронну 

щільність. Просвіти гемокапілярів нормальних розмірів, містять ФЕК. Крім 

макрофагів зі значним вмістом у цитоплазмі первинних і крупних вторинних 

лізосом, спостерігаються макрофаги, що мають, переважно, первинні лізосоми, 

для яких характерні великі ядра, у каріоплазмі наявні великі ядерця, а в 

цитоплазмі – багато рибосом і є невеликі канальці ендоплазматичної сітки та 

диктіосоми пластинчастого комплексу (рис. 4.11). Можливо це “молоді” 

макрофаги, що диференціюються з моноцитів.  

 

Рис. 4.10. Інтраальвеолярні макрофаги (1). Повнокрівна малого калібру 

вена (2) та капіляри міжальвеолярних перегородок (3). Корекція ГП. Термін 

експерименту 72 год. Заб.: ОЧГ за Зербіно Д. Д., Лукасевич Л. Л. Зб.: 200. 

 

Згідно з результатами гістологічних досліджень аутопсійного матеріалу у 

хворих на ТГП виявлено зміни, які зіставні з даними отриманими експери-

ментально, що потребує подальшого глибшого вивчення та пошук шляхів 

запобігання розвитку легеневих ускладнень у хворих на ТГП з групи 

підвищеного ризику. 
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Рис. 4.11. Субмікроскопічна організація альвеолярного макрофага при 

панкреатиті в умовах лікування, термін досліду 72 год: ядро (1), ядерце (2), 

лізосоми в цитоплазмі (3). Електронна мікрофотографія. Зб.: 9 000 

 

 

4.3 Порівняльний аналіз показників при експериментальному 

гострому панкреатиті та його медикаментозній корекції 

Вміст МСМ254 у плазмі крові (рис. 4.12) підвищувався через 24 год в групі 

Р на 33,32% і в групі Е на 25,72% (p<0,001) відносно показників контрольної 

групи. Рівень МСМ254 продовжував зростати і найбільш виражені прояви ЕІ 

спостерігалися на 72 год розвитку ГП, що відповідно на 39,52% і 33,33% вище 

(p<0,001) відносно показників контрольної групи. Відносно концентрації 

МСМ280 (рис. 4.13), встановлено що її рівень зростав у плазмі крові через 24 год 

на 30,00% у групі Р і на 27,62% у групі Е (p<0,001) порівняно з показниками 

контрольної групи. Аналогічно до попереднього показника, на 72 год 

спостереження експериментального ГП виявлено підвищення вмісту МСМ280 

відповідно на 50,00% і 36,41% (p<0,001) відносно контрольної групи. 

Медикаментозна корекція зменшувала прояви ЕІ (МСМ280) на 24 год і 72 год 

перебігу ГП на 9,71% (p<0,05) та 27,27% (p<0,02) відносно групи Р. 
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Рис. 4.12. Вміст МСМ254 у плазмі крові при експериментальному ГП 

 

 

Рис. 4.13 – Вміст МСМ280 у плазмі крові при експериментальному ГП 

 

Одночасно при наростанні явищ ГП зростає вміст продуктів ПОЛ у крові 

– ДК та МА. При цьому найвищі показники МА (рис. 4.14) спостерігалися у 

тварин через 24 год і були вищі на 39,09% у групі Р і на 30,99% у групі Е (p 

<0,001), ніж у тварин контрольної групи, а через 72 год – відповідно на 18,65% і 

11,58% нижчі за аналогічні показники на 24 год експерименту (p<0,05).  
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Рис. 4.14. Вміст малонового альдегіду у плазмі крові при 

експериментальному ГП 

 

Вміст ДК у крові (рис. 4.15) через 24 год прогресування ГП зріс на 

43,66% у групі Р і на 42,03% у групі Е відносно контрольної групи (p<0,001). 

Тоді як через 72 год у групі Р рівень ДК зріс на 18,34%, а у групі Е знизився на 

11,29% відносно показників на 24 год експерименту (p<0,05).  

  

Рис. 4.15. Вміст дієнових коньюгатів у плазмі крові при 

експериментальному ГП 
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Таким чином, за умов ГП у тканинах визначається значне посилення 

процесів ПОЛ, яке ініціює зростання вмісту його продуктів у крові. Проте при 

медикаментозній корекції вже впродовж перших 72 год спостерігалося 

зниження рівня МА і ДК 17,0% і 30,5% відповідно, відносно аналогічних 

показників у  групі Р (p<0,05). 

Концентрація ФНП-α (рис. 4.16) зростала до 24 год як у групі Е, так і у  

групі Р: у 13,23 та 17,04 разів відповідно перевищувала показник у контрольній 

групі (р <0,001). Через 48 год почав знижуватися рівень ФНП-α в обох групах, 

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

(р<0,001). 

 

Рис. 4.16. Вміст фактору некрозу пухлини-α у плазмі крові при 

експериментальному ГП 

 

Рівень прозапального цитокіну IЛ-8 (рис. 4.17) через 24 год експерименту 

в обох групах зріс у 5,61 і 4,77 рази відносно контрольної групи (р<0,001). 

Водночас через 48 год у групі Е вміст IЛ-8 утримувався на попередньому рівні 

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

Через 72 год експерименту продовжується підвищення концентрації ІЛ-8 у 

групі Р на 60,18% відносно контрольної (р<0,001), тоді як а у групі Е через 72 
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год і 96 год – знизилась відповідно на 4,00% і 46,55% нижче відносно 48 год 

експерименту (р<0,02). 

 

Рис. 4.17. Вміст ІЛ-8 у плазмі крові при експериментальному ГП 

 

Рівень протизапального цитокіну IЛ-10 (рис. 4.18) через 24 год у групах Р 

та Е знизився на 62,20% і 63,11% порівняно з контрольною групою (р<0,01). 

Через 48 год експерименту при лікованому ГП спостерігався пік підвищення 

концентрації ІЛ-10 на 63,50% вище аналогічного показника (р<0,05), тоді як 

відносно даних через 24 год у зріс на 23,95% (р<0,05). Через 72 год і 96 год у 

групі Р показники продовжують знижуватися, а в групі Е – утримуються на 

стабільному рівні. 

До того ж, при порівнянні показників ІЛ-8 та ФНП-α в обох групах через 

48 год встановлено значні розбіжності: у групі Р вміст ІЛ-8 та ФНП-α був на 

27,29% та 60,42% вищий, ніж у групі Е, що свідчить про високу терапевтичну 

ефективність лікування на перебіг патологічного процесу (р<0,01). 

При аналізі результатів експериментальної частини дослідження 

встановлено сильний прямий кореляційний зв‟язок (рис. 4.19) між рівнем ДК та 

ІЛ-8 через 24 год після моделювання ГП у групі Е (r=0,89, р<0,001), що вказує 

на посилення ПОЛ та редокс-реакцій в експерименті.  
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Рис.4.18. Вміст ІЛ-10 у плазмі крові при експериментальному ГП 

 

Через 48 год спостереження в умовах ГП у групі Р розвинувся середній 

прямий кореляційний зв‟язок (рис. 4.20) між ДК і МСМ254 (r=0,64, р<0,001), як 

свідчення наростання ЕІ на фоні активації ПОЛ. 

ІЛ-8 = -11,42 + 99,070 * ДК

Кореляція: r =  ,88587
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Рис. 4.19. Кореляція між рівнем дієнових коньюгатів та інтерлекіном-8 в 

крові через 24 год після моделювання гострого панкреатиту у групі Е 
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ДК = -,0582 + 2,2330 * MCM 254

Кореляція: r =  ,64013
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Рис. 4.20. Кореляція між рівнем МСМ254 та дієновими коньюгатами в 

крові через 48 год після моделювання гострого панкреатиту у групі Р 

 

У групі Р через 72 год від початку експерименту встановлено сильний 

зворотній кореляційний зв‟язок (рис. 4.21) між МА і МСМ280 (r= – 0,84, 

р<0,001), оскільки явища ЕІ продовжували наростати, тоді як активність ПОЛ 

почала знижуватися, що дозволяє судити про позитивний вплив 

медикаментозної корекції на перебіг ГП. 

MA = 9,5621 - 6,730  * MCM 280

Кореляція: r =  -,8416
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Рис. 4.21 – Кореляція між рівнем МСМ280 та маалоновим альдегідом в 

крові через 72 год після моделювання гострого панкреатиту у групі Р 
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У групі Е через 72 год з моменту моделювання ГП виник середній 

прямий кореляційний зв‟язок (рис. 4.22) між МА і ДК (r=0,67, р<0,001) та 

сильний прямий кореляційний зв‟язок (рис. 4.23) між ІЛ-10 і ФНП-α (r=0,81, 

р<0,001), що свідчить як про сповільнення процесів ПОЛ у групі Е, так і про 

активацію редокс-реакцій. На відміну від групи порівняння, у дослідній групі 

через 72 год від початку експерименту всі параметри прозапальної ланки 

зменшуються. Тоді як, у групі Е через 96 год з моменту розвитку ГП 

встановлено середній зворотній кореляційний зв‟язок (рис. 4.24) між ФНП-α і 

ІЛ-10 (r= – 0,64, р<0,001) та середній прямий кореляційний зв‟язок (рис. 4.25) 

між ДК і ФНП-α (r=0,62, р<0,001), що свідчить про стабільну тенденцію щодо 

сповільнення процесів ПОЛ та прозапальної ланки на фоні зростання 

протизапального цитокіну у групі Е. 

 

ДК = ,17451 + ,08256 * MA

Кореляція: r =  ,67402
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Рис. 4.22. Кореляція між рівнем дієнових коньюгатів та маалоновим 

альдегідом в крові через 72 год після моделювання панкреатиту у групі Е 

 

Також спостерігається позитивна тенденція у групі Е через 96 год з 

моменту моделювання ГП (відносно 72 год) щодо зростання рівня ІЛ-10, що 

може свідчити як про підвищення опірності організму до пошкоджуючих чинників. 
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IL-10 = ,54520 - ,0023  * TNF

Кореляція: r =  -,6383
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Рис. 4.23. Кореляція між рівнем фактору некрозу пухлини-α та ІЛ-10 в 

крові через 72 год після моделювання гострого панкреатиту у групі Е 

 

ІЛ-10 = ,54520 - ,0023  * ФНП-α 

Кореляція: r =  -,6383
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Рис. 4.24 – Кореляція між рівнем фактору некрозу пухлини-α та ІЛ-10 

в крові через 96 год після моделювання гострого панкреатиту у групі Е 

 

Аналізуючи взаємозв‟язок між показниками, отриманими в ході 

дослідження, виявлено значне підвищення показників ЕІ впродовж перших 

48 год з моменту моделювання ГП – вміст МСМ254 і МСМ280 зріс на 61,5 % і 
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66,7 %,, та активацію процесів ПОЛ (МА та ДК – на 66,0 % і 122,5%) відносно 

тварин контрольної групи.  

ДК = ,32138 + ,00670 * ФПН-α

Кореляція: r =  ,62323
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Рис. 4.25. Кореляція між рівнем фактору некрозу пухлини-α і 

дієновими коньюгатами в крові через 96 год після моделювання ГП у групі Е 

 

Встановлено середній прямий кореляційний зв‟язок між рівнем МСМ254 

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

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

наростання проявів ЕІ (рис. 4.26, рис. 4.27).  

Діаграма розсіювання: MCM 254 vs. Гістологічні зміни 

Gistopathology = 99,355 + 4,3107 * MCM 254

Кореляція: r =  ,58827
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Рис. 4.26. Кореляція між рівнем МСМ254 та мембранодеструктивними 

змінами у тканині легень через 48 год у групі Р  
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Діаграма розсіювання: MCM 280 vs. Гістологічні зміни

Gistopathology = 99,558 + 4,6395 * MCM 280

Кореляція: r =  ,55879
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Рис. 4.27. Кореляція між рівнем МСМ280 та мембранодеструктивними 

змінами у тканині легень через 48 год у групі Р 

 

Отже, отримані нами результати дозволяють зробити наступні висновки: 

– У легенях тварин з експериментально відтвореним ГП посилюються 

явища альтерації легеневої паренхіми, що проявляється мікроателектазами, 

гіаліномембранозом, мікротромбозом судин гемомікроциркуляторного русла, 

появою в судинах легень та паренхімі скупчень нейтрофільних лейкоцитів та 

альвеолярних макрофагів, кількість яких збільшується в колабованих ділянках 

легень. 

 У процесі лікування тварин виявлено позитивні зміни в 

структурних компонентах аерогематичного бар‟єру: зменшився набряк в 

альвеолоцитах-І, чітко контуруються мембранні органели та їхні складові. 

Ендотеліоцити з округлим ядром, набряку цитоплазми вже через 24 год не 

виявлено. У макрофагах зменшилась кількість лізосом, із перевагою первинних, 

не виявлено аутофагосом. Базальні мембрани альвеолоцитів і кровоносних 

капілярів тонкі з чіткими контурами. У кровоносних капілярах, які оточують 

альвеолу, вміст рідко заповнений ФЕК і вони розташовані відокремлено від 

стінки, стази відсутні.  
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 Встановлено середній прямий кореляційний зв‟язок між рівнем 

МСМ254 та МСМ280 (r=0,59 та r=0,56, р<0,01) з мембранодеструктивними 

процесами у тканині легень через 48 год після моделювання ГП у групі Р, що 

вказує на  наростання проявів ЕІ. 

 Застосування препарату “Цитофлавін
®
” при медикаментозній 

корекції ГП зменшує вплив ендогенної інтоксикації та гіпоксії на 

гемомікроциркуляторне русло: через 24 год знизився рівень МСМ280 на 17,7%, 

МА – на 13,3%, ДК – на 14,5% (p<0,05); а через 48 год зменшився вміст ІЛ-8 – 

на 37,5% і ФНП-α – на 58,6% (р<0,01) та зросла концентрація ІЛ-10 на 63,5% 

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

 

Представлені в даному розділі результати знайшли своє відображення у 

наукових публікаціях автора: 

1. Федорків МБ Морфологічні зміни легень при гострому 

експериментальному панкреатит-асоційованому легеневому пошко-

дженні. В.: Зб. матеріалів підсумк. науково-практичної конференції 

“Здобутки клінічної і експериментальної медицини; 2012 Квіт 17; 

Тернопіль. Тернопіль; 2012. с. 213-214. 

2. Федорків МБ Морфологічні зміни легень в умовах гострого 

експериментального панкреатит-асоційованого легеневого пошко-

дження. В.: Зб. матеріалів науково-практичної конференції “Актуальні 

проблеми клінічної хірургії; 2012; Київ. Клін. хірургія, 4(дод.):48-49. 

3. Федорків МБ (2013) Біохімічні показники крові при гострому 

панкреатиті і його корекції цитофлавіном в експерименті. Практична 

медицина 1:3-8. 

4. Федорків МБ Вміст про- та протизапальних медіаторів цитокінового 

профілю в крові при гострому експериментальному панкреатиті. В.: XVII 

міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених: зб. наук. 

робіт; 2013 Квіт 22-24; Тернопіль. Тернопіль; 2013. c. 82. 
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5. Федоркив МБ, Яворский МИ (2013) Проявления эндогенной 

интоксикации при остром панкреатит-ассоциированном легочном 

повреждении при коррекции Цитофлавином в эксперименте. Хирургия. 

Восточная Европа 2:62-67. 

6. Fedorkiv M, Shabat G Manifestations of endogenous intoxication in acute 

pancreatitis-associated lung damage in experimental “Cytoflavin” correcting. 

21st United European Gastroenterology Week: UEG Journal. Abstract Issue; 

2013 Oct 12-16; Berlin, Germany. 1(1):A160.  

7. Федорків МБ, Багрій ММ, Перцович ВМ (2013) Морфологічні прояви 

гострого панкреатит-асоційованого легеневого пошкодження в 

експерименті та їх корекція. Галицький лікарський вісник 4:145-149. 
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 РОЗДІЛ 5 

РОЗВИТОК ТА ПЕРЕБІГ ЛЕГЕНЕВИХ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ТЯЖКОМУ 

ГОСТРОМУ ПАНКРЕАТИТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ХАРАКТЕРУ 

ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ 

 

5.1 Особливості перебігу ендогенної інтоксикації у хворих на тяжкий 

гострий панкреатит з легеневими ускладненнями при їх корекції 

Після ретельних клінічних досліджень хворих та визначення загального 

стану проводився розподіл хворих з ГП на дві групи: І група – група 

порівняння (n=31) – хворі на ТГП, які звернулися в стаціонар протягом перших 

48 год з моменту захворювання та отримували стандартну інтенсивну 

багатокомпонентну інфузійну терапію; ІІ група – основна група (n=33) – хворі 

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

захворювання, їм проводили евакуацію ГПРС чи асциту (з метою ліквідації 

АКС), до багатокомпонентної інфузійної терапії додавали метаболічний 

препарат широкого спектру дії в дозуванні 10 мл на 200 мл 5 % розчину 

глюкози внутрішньовенно краплинно, тривалість лікування 20 днів. 

Хворим обох груп проводили лікування в умовах палати інтенсивної 

терапії хірургічного відділення або відділення реанімації та інтенсивної терапії 

згідно методичних рекомендацій “Удосконалені алгоритми діагностики та 

лікування гострого панкреатиту” [84].  

Рівень амілази в сироватці крові у І групи (табл. 5.1) впродовж наступних 

4 діб після госпіталізації знизився до 403,91±21,89 од/л (p≤0,001), у хворих ІІ 

групи – до 379,62±21,51 од/л (p≤0,05). Вміст маркера інтенсифікації процесів 

ПОЛ (МА) знизився у І та ІІ групах – на 23,6 % та 34,9 % відповідно (p≤0,01), 

проте залишився досить високим відносно норми (2,43±0,29 мкМ/л). Тоді як 

рівень ДК знизився в обох групах на 47,8 % та 58,8 % відповідно (p≤0,01). 

Наведені дані свідчать про стабілізацію активності процесів 

вільнорадикального окислення. Одночасно вміст СОД знизився на 50,0 % в І 

групі та на 39,3 % у ІІ групі, що вказує на виснаження системи 
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антиоксидантного захисту (p≤0,05). Під впливом терапії рівень МСМ254 

впродовж 4 діб в І та ІІ групах знизився на 38,0 % та 51,8 % відповідно, а 

МСМ280 – на 47,8 % та 64,4 % відповідно (р<0,05). 

Таблиця 5.1 

Динаміка показників при тяжкому гострому панкреатиті 

Показник 
І група ІІ група 

n = 30 n = 30 

Амілаза, од/л 403,91±21,89 379,62±21,51
**

 

МСМ254, ум. од. 0,59±0,07 0, 56±0,05
*
 

МСМ280, ум. од. 0,67±0,06 0,59±0,07
*
 

МА, мкМ/л 5,04±0,38 4,78±0,41
**

 

ДК, мкМ/л 0,71±0,08 0,63±0,08
**

 

СОД, МО/мг 0,84±0,08 0,89±0,14
*
 

Примітка 1. 
* 
– різниця між показниками І та ІІ групи, р<0,05. 

Примітка 2. 
** 

– різниця між показниками І та ІІ групи, р<0,01. 

 

Важкість стану за шкалою APACHE-II при госпіталізації в обох групах 

становила 11,7±0,5 балів, протягом наступних 4 діб в І групі показники зросли 

до 14,3±1,2 балів, в ІІ групі – до 13,9±1,0 балів, (p≤0,05). Наростання балів за 

шкалою APACHE-II на фоні інфузійної терапії виявлено в обох групах хворих і 

є одним з показів до оперативного лікування хворих на ТГП в найкоротші 

терміни. 

Підвищення рівня середніх молекул в крові обумовлене порушенням їх 

елімінації (розвитку ГНН) з організму та спричиняє виражену 

мембранотоксичну дію. Як наслідок виник сильний прямий кореляційний 

зв‟язок (рис. 5.1) між МСМ280 і шкалою APACHE-II (r=0,74, р<0,001) у І групі, 

що свідчить про наростання тяжкості ГП. 

В результаті проведеного лікування (протягом 4 діб) ми спостерігали 

дисбаланс між про- і протизапальними цитокінами у хворих І групи (табл. 5.2): 

рівень IЛ-8 знизився на 61,6 %, концентрація ФНП-α зменшилася на 59,6 %, 
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тоді як вміст IЛ-10 зріс лише на 23,0 % (p≤0,05). У хворих ІІ групи також 

встановлено зменшення вмісту ІЛ-8 та ФНП-α на 36,5 % та 83,5 % відповідно та 

зростання рівня ІЛ-10 на 28,8 % відносно показників при госпіталізації, що 

вказує на певний дисбаланс між про- та протизальними цитокінами. 

Діаграма розсіювання: МСМ 280 vs. APACHE II (через 4 доби терапії )

APACHE II = 4,3109 + 14,931 * МСМ 280

Кореляція: r =  ,73781
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Рис. 5.1. Кореляція між рівнем МСМ280 в крові та шкалою APACHE-II 

через 4 доби терапії тяжкого гострого панкреатиту у хворих І групи 

Таблиця 5.2 

Динаміка вмісту цитокінів при тяжкому гострому панкреатиті 

Показник І група ІІ група 

n = 30 n = 30 

ІЛ-8, пг/мл 46,42±3,07 39,06±2,84
*
 

ІЛ-10, пг/мл 32,67±1,92 34,92±1,46
**

 

ФНП-α, пг/мл 1193,63±19,84 1025,58±23,11
*
 

Примітка 1. 
* 
– різниця між показниками І та ІІ групи, р<0,001. 

Примітка 2. 
** 

– різниця між показниками І та ІІ групи, р<0,05. 

 

Отримані дані вказують на стабілізацію процесів ПОЛ, більш виражену 

активацію механізмів антиоксидантного захисту та зменшення проявів ЕІ у 
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хворих ІІ групи порівняно з І групою. Наведені дані підтверджують позитивний 

ефект від запропонованого лікування у хворих ІІ групи. Дисбаланс між про- і 

протизапальними цитокінами продовжував утримуватися у хворих обох груп, 

що вказує на виснаження функціональних резервів IЛ-10, що погіршує прогноз 

перебігу ГП. Наростання балів за шкалою APACHE-II у хворих обох груп на тлі 

інфузійної терапії та підвищення ІАТ є одним з показів до операційного 

лікування. 

 

5.2 Особливості перебігу раннього післяопераційного періоду у 

хворих на тяжкий гострий панкреатит І групи залежно від характеру 

оперативного втручання 

В перші 4 доби перебування у стаціонарі прооперовано 26 хворих (83,9 

%) І групи. Середній ліжко-день до операції становив 5,6±2,6 доби. Показами 

до хірургічного лікування пацієнтів на ТГП були ферментативний перитоніт 

(n=12), холедохолітіаз з біліарною гіпертензією (n=2) та холангіт (n=4) на фоні 

наростання балів за шкалою APACHE-II та підвищенні ІАТ при адекватній 

інфузійній терапії у хворих на ТГП. Проведено (n=26) наступні операційні 

втручання (до 14 діб розвитку захворювання): 

 лапароскопічне ДЧП (n=11) 

 ЛХЕ та ДЧП (n=4) 

 мініінвазивні дренування панкреатогенного асциту + черезшкірні 

дренування ГПСР, у 2 випадках – після пункції (n=5) 

 лапароскопічне ДЧП + ендоскопічне трансмуральне дренування ГПСР 

(n=1) 

 ЕРПХГ + ЛЕ + ПТ + ЛХЕ та ДЧП (n=2) 

 лапаротомія, інтубація тонкого кишківника, ДЧП – дуоденальна 

непрохідність (n=1) 

 лапароскопічне ДЧП + ендоскопічне трансмуральне дренування ГПСР + 

лапаротомія, зупинка кровотечі (після ендоскопічного трансмурального 
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дренування ГПСР), дренування сальникової сумки та ДЧП – 10 день перебігу 

хвороби (n=1) 

 лапаротомія, інтубація тонкого кишківника, ДЧП – АКС – 7 день 

перебігу хвороби (n=1). 

Хворих І групи було розподілено на три підгрупи залежно від характеру 

оперативного втручання (рис. 5.2): 

 ІА – n=18 – хворі, яким виконувались лапароскопічне ДЧП 

 ІБ – n=5 – хворі, яким виконувались ДЧП + черезшкірні дренування 

ГПСР 

 ІВ – n=3 – хворі, яким впроведено лапаротомію протягом перших 

14 діб розвитку ГП. 

 

Рис. 5.2. Структура оперативних втручань у хворих І групи 

 

В динаміці моніторинг ІАТ у хворих І групи на ТГП проводили через 48 

год після операційного втручання (табл. 5.3). АКС виявлено у 61,1 % хворих на 

ТГП (n=11), хоча рівень ІАТ в середньому знизився до 15,2±1,3 mm Hg.  

Об‟єм перипанкреатичної та/або заочеревинної інфільтрації (рис. 5.3) у 

хворих на ТГП через 48 год після операційного втручання (по даних КТ ОЧП) 

збільшився на 54,3 % і становив в середньому 266,08±42,55 см
3
 (р<0,05), що 
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зумовлено ексудацією, набряком і лейкоцитарної інфільтрацією в ранньому 

післяопераційному періоді. 

Таблиця 5.3 

Розподіл хворих І групи за ступенем абдомінального компартмент-

синдрому в післяопераційному періоді 

Ступінь АКС Рівень ВЧТ, 

mm Hg 

При госпіталізації І група 

n = 23 n = 18 

І ступінь 12-15 10 8 

ІІ ступінь 16-20 3 2 

ІІІ ступінь 21-25 1 1 

ІV ступінь > 25 0 0 

 

 

Рис. 5.3. Об‟єм інфільтрації у хворих І групи 

 

Зниження ФЖЄЛ у хворих І групи в ранньому післяопераційному періоді 

відбувалось за рахунок РО вдиху і видиху і знаходилось в прямій кореляційній 

залежності (r=0,84, р<0,001) від об‟єму інфільтрації перипанкреатичної та/або 

заочеревинної клітковини (рис. 5.4). В післяопераційному періоді значно 

погіршувалась бронхіальна прохідність: ОФВ1 знизився на 43,7% порівняно до 
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аналогічних показників до оперативного втручання. Після проведеного 

операційного втручання 6 хворих потребували тривалої контрольованої 

механічної вентиляції легень в режимі SIMV з ПТКВ 7-8 см та FiO2 0,6-0,7 для 

досягнення адекватної вентиляції легень. 

Обєм Інфільтрації   = -497,8 + 339,81 * ФЖЄЛ

Кореляція: r =  ,84483
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Рис. 5.4. Кореляція між ФЖЄЛ та об‟ємом інфільтрації у хворих І 

групи через 48 год після операційного втручання 

 

Дослідження газового складу крові проводили хворим з діагностованими 

ателектазами та інфільтратами легень, які не потребували ШВЛ в післяо-

пераційному періоді. Помітна позитивна динаміка у хворих І групи (n=10) – 

рівень PaO2 та PaCO2 в артеріальній крові зріс на 7,1 %, та 8,4 % 

відносно вихідних даних (р<0,001). Проте спостерігалося незначне зниження 

pH артеріальної крові у прооперованих хворих (табл. 5.4). Отримані дані 

вказують на прогресування дихального ацидозу у прооперованих хворих на 

ТГП. 

В післяопераційному періоді простежується чіткий взаємозвʼязок між 

ІАТ та газообміному у хворих І групи на ТГП – між ІАТ та РаО2 виявлено 

значний зворотній кореляційний зв‟язок (r= –0,59, р<0,05), що вказує на 

позитивний вплив зниження ІАТ на газовий склад крові хворих на ТГП. 
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Таблиця 5.4 

Динаміка кислотно-лужного і газового складу крові при тяжкому 

гострому панкреатиті в післяопераційному періоді 

Показник 
При госпіталізації І група ІІ група 

n = 12 n = 8 n = 10 

PaO2, мм рт. ст. 58,35±1,23 63,67±1,54* 66,83±1,07** 

PaCO2, мм рт. ст. 44,64±0,71 41,17±1,12* 40,50±1,59** 

pH 7,32±0,01 7,24±0,01* 7,27±0,01* 

SрO2, % 89,52±0,59 86,05±0,73* 87,08±0,91* 

Примітка 1. * – різниця між показниками при госпіталізації та в групі, р<0,001. 

Примітка 2. ** – різниця між показниками при госпіталізації та в групі, р<0,02. 

 

За даними ФЗД перебіг раннього післяопераційного періоду у 

хворих підгрупи ІА та ІВ (n=21) погіршувався за рахунок методу 

знеболення (загальна довенна анестезія з інтубацією трахеї та ШВЛ) та 

інсуфляції вуглекислого газу в черевну порожнину у хворих ІА (n=18) 

підгрупи, у яких виконувались лапароскопічні операційні втручання. 

Частково дане погіршення стану хворих пов‟язано з тим, що в 

катаболічну фазу післяопераційного періоду утворюється значна 

кількість токсичних речовин, що призводить до ацидозу та порушення 

окисно-відновних процесів у тканинах та органах, що негативно впливає 

на загальний стан оперованого хворого [116]. Порушення біомеханіки 

зовнішнього дихання в передопераційному періоді було виявлено у 44,4 % 

хворих (n=8) підгрупи ІА, у 40,0 % хворих (n=2) підгрупи ІБ та у 66,7 % хворих 

(n=2) підгрупи ІВ, то у післяопераційному періоді – вже у 77,8 % хворих (n=14) 

підгрупи ІА, лише у 20 % хворих (n=1) підгрупи ІБ та в усіх хворих (n=3) 

підгрупи ІВ (перебували тривалий час на ШВЛ), що безпосередньо пов‟язано з 

наслідками напруженого пневмоперитонеуму.  

У післяопераційному періоді, після десуфляції повітря з черевної 

порожнини й відновленні самостійного дихання у хворих підгрупи ІА, 
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спостерігалося достовірне зниження ФЖЄЛ на 39,8% (р<0,001). При аналізі 

спірометричних порушень встановлено (табл. 5.5), що у 33,3 % хворих 

(n=6) підгрупи ІА в ранньому післяопераційному періоді з‟явились 

порушення, які можна класифікувати як легеневу недостатність III та IV 

ступеня, у той час як до операції таких змін не було. 

Хворим підгрупи ІБ (n=5), у яких розвинувся АКС, виконували лише 

мініінвазивні дренування “діагностично значущих” рідинних скупчень 

черевної порожнини (асциту) та, додатково, черезшкірні УЗ-контрольо-

вані пункції або дренування ГПСР із застосуванням місцевого знеболення 

1% розчином лідокаїну в дозі 100-200 мг. У даних пацієнтів відмічено 

позитивну динаміку при аналізі ФЗД і, як наслідок, регрес легеневої 

недостатності в ранньому післяопераційному періоді. 

Таблиця 5.5 

Динаміка показників функції зовнішнього дихання у хворих І групи 

залежно від характеру оперативного втручання 

Показник 

Група І А Група І Б 

При 

госпіталізації 

Через 48 год 

після операції 

При 

госпіталізації 

Через 48 год 

після операції 

n = 18 n = 18 n = 5 n = 5 

ФЖЄЛ, л 3,50±0,13 2,24±0,09* 3,61±0,28 2,18±0,09* 

ОФВ1, л 2,87±0,05 1,63±0,05* 2,86±0,07 1,53±0,05* 

РОвд, л 1,23±0,02 0,93±0,02* 1,20±0,04 1,20±0,04* 

РОвид, л 0,89±0,02 0,71±0,02* 0,91±0,02 0,88±0,03** 

Проба Генча, с 12,22±0,55 8,84±0,28* 12,14±0,91 8,70±0,34** 

Проба Штанге, с 13,40±0,39 9,73±0,25* 12,96±1,08 9,54±0,37** 

SрO2, % 89,92±0,87 86,38±0,89 85,40±1,75 89,60±0,67** 

Примітка 1. * – різниця між показниками при госпіталізації та через 48 год, 

р<0,001. 

Примітка 2. ** – різниця між показниками при госпіталізації та через 48 год, 

р<0,05. 
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При аналізі летальності хворих на ТГП в фазу асептичного запалення 

відмічено 3 летальні випадки у підгрупі ІА, 1 – в підгрупі ІБ та 2 – в підгрупі 

ІВ, тобто 23,1 %, 20,0 % та 66,7 % відповідно.  

В процесі лікування (через 21 добу) кількість хворих з легеневими 

ускладненнями (табл. 5.6) зменшилася на 51,7 %. Також знизилась кількість 

хворих з інфільтратами легень (до 4 випадків) та ателектазами легень (до 3 

випадків). 

У І групі виникли наступні вторинні ускладнення ТГП: арозивна 

кровотеча (n=3), шлункова кровотеча (n=1), зовніші нориці ШКТ (n=3), зовніші 

панкреатичні нориці (n=3). Летальність становила 19,4 % (n=6). 

Таблиця 5.6 

Легеневі ускладнення у хворих І групи на тяжкий гострий панкреатит 

Показник Плеврит Інфільтрати  

Ателектази Однобічний Двобічний Однобічний Двобічний 

4 доба 

(n = 31) 

20 

(64,5%) 

9 

(29,0%) 

6 

(19,4%) 

8 

(25,8%) 

6 

(19,4%) 

21 доба 

(n = 25) 

9 

(36,0%) 

5 

(20,0%) 

3 

(12,0%) 

1 

(4,0%) 

3 

(12,0%) 

 

Перебіг післяопераційного періоду у хворих І групи погіршувався за раху-

нок запального процесу в ПЗ та клітковині перипанкреатичного та/або заоче-

ревинного простору (об‟єм інфільтрації збільшився на 54,3 %) та інсуфляції 

вуглекислого газу в черевну порожнину під час лапароскопічних операційних 

втручань (у хворих ІА підгрупи), які призводили до підвищення ІАТ та 

зниження ФЖЄЛ і ОФВ1 у хворих на ТГП. Після десуфляції вуглекислого газу 

з черевної порожнини й відновлення самостійного дихання у хворих ІА вста-

новлено зниження ФЖЄЛ на 39,8 %, що підтверджує домінуючу роль даного 

компонента в післяопераційних порушеннях вентиляції легень у пацієнтів. 
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5.3 Особливості перебігу раннього післяопераційного періоду у 

хворих на тяжкий гострий панкреатит ІІ групи залежно від характеру 

оперативного втручання 

У перші 4 доби перебування у стаціонарі прооперовано 27 хворих 

(81,8 %) ІІ групи. Середній ліжко-день до операції становив 3,2±2,4 доби. 

Оскільки серед причин підвищення ІАТ при ГП є розвиток перипанкреатичного 

інфільт-рату, скупчення рідини (ферментативний перитоніт чи асцит) в 

черевній порож-нині, парез кишечника та набряк кишкової стінки, то хворим ІІ 

групи (n=27) проводили УЗ-контрольовані пункції або дренування з метою 

ранньої евакуації ГПРС чи асциту (“надлишкової рідини” черевної порожнини), 

як альтернатива лапароскопічного ДЧП. Проведено наступні оперативні 

втручання: 

 лапароскопічне ДЧП (n=3) 

 лапароскопічне ДЧП + черезшкірні пункції ГПСР (n=3) 

 лапароскопічне ДЧП + черезшкірні дренування ГПСР (n=6) 

 ЛХЕ та ДЧП (n=1) 

 ЛХЕ та ДЧП + черезшкірні дренування ГПСР (n=2) 

 мініінвазивні дренування панкреатогенного асциту + черезшкірні 

дренування ГПСР (n=3) 

 мініінвазивні дренування панкреатогенного асциту + черезшкірні 

пункції ГПСР (n=6) 

 ЕРПХГ + ЛЕ + ПТ з приводу холедохолітіазу + ЛХЕ та ДЧП + 

черезшкірні дренування ГПСР (n=3). 

Хворих ІІ групи умовно розподілено на дві підгрупи (рис. 5.5): 

ІІА – n=13 – хворі, яким виконувались лапароскопічні ДЧП, з них 2 – 

ЕРХПГ+ПТ+ЛЕ+ЛХЕ 

ІІБ – n=14 – хворі, яким виконувались ДЧП + черезшкірні дренування 

ГПСР, з них 1 – ЕРХПГ+ПТ+ЛЕ+ЛХЕ 

В післяопераційному періоді (через 48 год) у хворих ІІ групи (табл. 5.7) 
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виявлено АКС І-ІІ ст. у 41,7 % хворих (n=10), що на 40 % менше 

передопераційного показника за рахунок нормалізації ІАТ (n=2). 

 

 

 Рис. 5.5. Структура оперативних втручань у хворих ІІ групи 

 

Таблиця 5.7 

Розподіл хворих ІІ групи за ступенем абдомінального компартмент-

синдрому в післяопераційному періоді 

Ступінь АКС Рівень ВЧТ, 

mm Hg 

При госпіталізації ІІ група 

n = 26 n = 24 

І ступінь 12-15 8 8 

ІІ ступінь 16-20 4 2 

ІІІ ступінь 21-25 2 0 

ІV ступінь > 25 0 0 

 

Через 48 год після оперативного втручання об‟єм інфільтрації перипанк-

реатичної та/або заочеревинної клітковини (згідно даних КТ) у хворих ІІ групи 

на ТГП (рис. 5.6) збільшився на 36,0 % і становив 244,3±24,9 см
3
 (р<0,05), що 

зумовлено ексудацією, набряком і лейкоцитарної інфільтрацією в ранньому 

післяопераційному періоді. 
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 Рис. 5.6. Об‟єм інфільтрації у хворих ІІ групи 

 

У післяопераційному періоді значно погіршилась бронхіальна прохід-

ність у хворих ІІ групи на ТГП за рахунок зниження на 45,1 % ОФВ1 порівняно 

до аналогічних показників перед оперативним втручанням, тоді як функціо-

нальні проби Генча та Штанге – лише на 23,9 % та 22,0 % відповідно (р<0,001). 

Також в післяопераційному періоді 5 хворих потребували контрольованої ШВЛ 

в режимі SIMV з ПТКВ 7-8 см та FiO2 0,6-0,7 для досягнення адекватної 

вентиляції легень.  

SрO2 залишалась в післяопераційному періоді (табл. 5.4) на попередньому 

рівні та на 11,2 % нижчою попередніх показників (р<0,001). Помітна позитивна 

динаміка газового складу крові хворих ІІ групи в післяопераційному періоді – 

рівень PaO2 та PaCO2 в артеріальній крові зріс на 12,4%, та 9,3 % відносно 

вихідних даних (р<0,001).  

Порушення біомеханіки зовнішнього дихання в передопераційному пе-

ріоді було виявлено у 38,5 % хворих (n=5) ІІА підгрупи та у 42,9 % хворих 

(n=6) ІІБ підгрупи, то у післяопераційному періоді – вже у 76,9 % хворих (n=10) 

ІІА підгрупи і лише у 21,4 % хворих (n=3) ІІБ підгрупи, що безпосередньо 

пов‟язано з наслідками напруженого пневмоперитонеуму. У післяопераційному 

періоді, після десуфляції повітря з черевної порожнини й відновленні самостій-
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ного дихання у хворих підгрупи ІІА, аналогічно до даних ІА підгрупи, спосте-

рігалося достовірне зниження ФЖЄЛ на 36,9 % (р<0,001), що підтверджує до-

мінуючу роль даного компонента в післяопераційних порушеннях вентиляції 

легень у пацієнтів. Також встановлено, що у 38,5 % хворих (n=5) ІІА підгрупи в 

ранньому післяопераційному періоді з‟явились зміни ФЗД, які можна 

класифікувати як ЛН III та IV ступеня. 

У хворих ІІБ підгрупи (табл. 5.8), у яких розвинувся АКС, виконували 

лише мініінвазивні дренування “надлишкової рідини” черевної порожни-

ни (асциту) та черезшкірні пункції або дренування ГПСР із застосуван-

ням місцевого знеболення, відмічено регрес ЛН в ранньому після операцій-

ному періоді (згідно даних ФЗД). 

Таблиця 5.8 

Динаміка показників функції зовнішнього дихання у хворих ІІ групи в 

залежності від характеру оперативного втручання 

Показники 

Група ІІ А Група ІІ Б 

При 

госпіталізації 

Через 48 год 

після операції 

При 

госпіталізації 

Через 48 год 

після операції 

n = 13 n = 12 n = 14 n = 14 

ФЖЄЛ, л 3,71±0,08 2,30±0,04* 2,88±0,10 2,37±0,06* 

ОФВ1, л 2,90±0,06 1,48±0,04* 2,77±0,04 1,76±0,06* 

РОвд, л 1,28±0,03 0,94±0,01* 1,32±0,04 1,09±0,02* 

РОвид, л 0,97±0,02 0,72±0,01* 0,78±0,03 0,77±0,03** 

Проба Генча, с 12,36±0,50 8,91±0,29* 11,24±0,62 9,68±0,54** 

Проба Штанге, с 13,75±0,52 9,98±0,20
м
 11,86±0,39 10,88±0,48** 

SрO2, % 89,94±0,72 84,00±0,60 89,75±0,39 91,63±1,22** 

Примітка 1. *
 
– різниця між показниками при госпіталізації та через 48 год, 

р<0,001. 

Примітка 2. ** – різниця між показниками при госпіталізації та через 48 год, 

р<0,05. 
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Отримані в ході дослідження дані підтверджують гіпотезу про те, що 

плеврит при ГП виникає внаслідок підвищення проникності легеневих 

капілярів і потрапляння рідини з ГПСР та черевної порожнини через 

мікроскопічні дефекти у діафрагмі внаслідок утворення патологічних плевро-

перитонеальних з‟єднань та відповідного градієнта тиску між черевною і 

плевральною порожнинами [101].  

При аналізі смертності хворих на ТГП в залежності від характеру 

оперативного втручання відмічено 3 летальні випадки у підгрупі ІІА та 2 – в 

підгрупі ІІБ, тобто 21,4 % та 14,3 % відповідно. 

У процесі лікування хворих на ТГП (через 21 добу) кількість хворих з 

легеневими ускладненнями зменшилася на 69,0 % (табл. 5.9). Також знизилась 

кількість хворих (рис. 5.7) з інфільтратами легень (до 3 випадків) та 

ателектазами легень (до 2 випадків). 

Таблиця 5.9 

Легеневі ускладнення у хворих ІІ групи на тяжкий гострий панкреатит 

Показники Плеврит Інфільтрати Ателектази 

Однобічний Двобічний Однобічний Двобічний 

4 доба 

(n = 33) 

21 

(63,6%) 

10 

(30,3%) 

11 

(33,3%) 

5 

(15,2%) 

6 

(18,2%) 

21 доба 

(n = 28) 

6 

(21,4%) 

3 

(10,7%) 

2 

(7,1%) 

1 

(3,6%) 

2 

(7,1%) 

 

В ІІ групі у хворих виникли наступні вторинні ускладнення ГП: арозивна 

кровотеча (n=4), тромбоз ворітної вени (n=1), зовнішні нориці ШКТ (n=2), зов-

нішні панкреатичні нориці (n=3), в одного хворого – арозивна кровотеча + 

тов.стокишкова нориця. Летальність в групі склала 15,2 % (n=5). ПОН з 

перевагою легеневої недостатності була причиною смерті у 4 випадках (12,9 %) 

серед пацієнтів І групи (n=31) та у 2 випадках (6,1 %) серед пацієнтів ІІ групи 

(n=33). 



124 

 

 

Рис. 5.7. Зміни в легеневій тканині на 21 добу перебігу ГРДС при ТГП. 

Хворий К., 61 р, медична карта стаціонарного хворого 1537006   

 

Отримані нами в ході дослідження дані підтверджують гіпотезу, що міні-

інвазивна евакуація ГПРС у хворих на ТГП в поєднанні із з використанням в 

багатокомпонентній інфузійній терапії метаболічного препарату “Цитофлавін” 

призводить до сповільнення процесів ПОЛ, зменшення проявів ЕІ та зниження 

ІАТ, що в свою чергу покращує мікроциркуляцію внутрішніх органів і подаль-

шу ексудацію рідини в “третій простір”. Завдяки вищезазначеному вдалося 

знизити летальність хворих на ТГП від ГРДС до 6,1 % з 12,9 %. 

Доцільно рекомендувати дану методику лікування хворих на ТГП з 

метою зменшення проявів легеневої недостатності та АКС. 

Отже отримані нами результати дозволяють зробити наступні висновки: 

 Зниження ФЖЄЛ у хворих на ТГП тяжкого ступеня (з І групи) в 

ранньому післяопераційному періоді відбувалось за рахунок РО вдиху і видиху 

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

інфільтрації перипанкреатичної та/або заочеревинної клітковини. 
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 Операційні втручання під загальним знечуленням з ШВЛ у хворих 

на ТГП, ускладнений АКС, призвели до зниження ФЖЄЛ на 39,8 % та 36,9 % 

(р<0,001) у ранньому післяопераційному періоді та порушення біомеханіки 

зовнішнього дихання у 77,8 % та 76,9 % хворих підгрупи ІА та ІІА відповідно. 

Зниження ФЖЄЛ у хворих на ТГП в ранньому післяопераційному періоді 

відбувалось за рахунок РОвд і РОвид і знаходилось кореляційній залежності 

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

заочеревинної клітковини. 

 При аналізі летальності хворих на ТГП в залежності від характеру 

оперативного втручання відмічено зниження летальності хворих у підгрупі ІІБ 

до 14,3 % (в підгрупі ІБ – 20,0 %). 

 При застосуванні у лікуванні хворих на ТГП дослідної групи 

мініінвазивних оперативних втручань, спрямованих на ранню евакуацію ГПРС, 

зниження ІАТ та покращення мікроциркуляції внутрішніх органів, досягнуто 

підвищення функціональних резервів дихальної системи, зменшення проявів 

респіраторної дисфункції та зниження смертності від ГРДС з 12,9 % до 6,1 % . 

  

Представлені в даному розділі результати знайшли своє відображення у 

наукових публікаціях автора: 

1. Федорків МБ, Гудз ІМ, Шевчук ІМ (2013) Прогнозування гострого 

панкреатит-асоційованого пошкодження легень на основі визначення 

вмісту деяких. Клінічна хірургія 7:28-30. 

2. Федорків МБ (2015) Профілактика та корекція легеневих ускладнень 

за тяжкого гострого панкреатиту. Клінічна хірургія 6:22-24. 

3. Федорків МБ (2016) Роль абдомінального компартмент-синдрому у 

розвитку та перебігу легеневих ускладнень при гострому панкреатиті 

тяжкого ступеня. Науковий вісник Ужгородського університету, серія 

“Медицина” 2(54):149-152. 
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РОЗДІЛ 6 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Серед гастроентерологічних захворювань ГП залишається одним з 

найпоширеніших у всьому світі та потребує невідкладної госпіталізації. 

Протягом останніх десятиліть захворюваність на ГП в світі продовжує зростати 

з 45 до 70 осіб на 100 000 населення. В Україні вона перевищує світові показ-

ники і в 2015 році становила 68,5 випадків на 100 000 населення [30, 54, 86, 

220]. Показники летальності при ГП коливаються в межах 9-24% у цілому та 

47-69 % - при тяжких деструктивних формах захворювання [38, 45, 221]. Леге-

неві ускладнення виникають у 84-91,6 % хворих на ТГП, їх проявами є помірна 

гіпоксемія без клінічних і радіологічних змін, випіт в плевральних синусах, 

ателектази, ГРДС, які часто обʼєднують в одне поняття – ГПАЛП [43, 180]. 

Розвиток ГП супроводжується ЕІ та її найвищим проявом – органною 

дисфунцією, якщо перебіг захворювання ускладнюється розвитком ГПАЛП, то 

смертність досягає 48-86 % без суттєвої тенденції до покращення [34, 123, 180].  

Дані літератури [1, 33, 76, 216] вказують, що у 40 % хворих на ГП 

протягом першого тижня розвивається ПОН або недостатність одного органу 

чи системи (найчастіше синдром гострого легеневого пошкодження). 

Респіраторні ускладнення реєструються у 22 % хворих на ГП, а 29 % – 

потребують кисневої терапії. Найбільш ефективним засобом у лікуванні ГРДС 

залишаються методи респіраторної підтримки [111, 130]. З метою корекції 

порушень гомеостазу і відновлення морфо-функціонального стану уражених 

органів і тканин при ГП перспективним є застосування метаболічних препаратів 

широкого спектру дії [11, 68]. 

Метою проведеного дослідження було покращити результати 

хірургічного лікування хворих на тяжкий гострий панкреатит з легеневими 

ускладненнями шляхом удосконалення хірургічної тактики та 

медикаментозного лікування. 

Вдалося реалізувати усі поставлені в ході дослідження завдання. 
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Досліджено взаємозв‟язок морфологічних та функціональних змін 

респіраторного відділу легень з показниками ендогенної інтоксикації в умовах 

гострого експериментального панкреатиту та при ретроспективному аналізі 

летальності хворих на ГП. Вивчено ефективність застосування метаболічної 

терапії для корекції змін в респіраторному відділі легень при гострому 

експериментальному панкреатиті. Встановлено діагностичну цінність 

біохімічних маркерів у хворих на ТГП з легеневими ускладненнями. Доповнено 

наукові знання стосовно прогнозування розвитку стійкої органної 

недостатності у пацієнтів з ГП при госпіталізації. Досліджено роль АКС в 

перебігу ТГП та розвитку його легеневих ускладнень. Розроблено комплекс 

хірургічних та медикаментозних заходів, спрямованих на ранню ліквідацію 

ГПРС у хворих на ТГП для зменшення проявів ендогенної інтоксикації та 

запобігання розвитку легеневих ускладнень. 

В умовах експериментального ГП найвищий рівень МСМ254 та МСМ280 

встановлено через 72 год розвитку захворювання: в групі Р – на 39,52 % та 

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

(p<0,001). Отримані нами дані підтверджують гіпотезу про те, що при ГП 

розвивається асептичне запалення, внаслідок якого ендогенні патогени (МСМ) 

виходять з вогнищ деструкції тканин в міжклітинне середовище, лімфотік і 

кров, де зв‟язуються з білками, також значно зростає активність сироваткових і 

тканинних протеаз та процесів ПОЛ [20]. 

Активація ПОЛ при ГП в умовах експерименту досягає свого піку через 

24-48 год від початку захворювання: вміст МА у групі Р та Е перевищує 

контрольні показники на 39,09 % та 30,99 %, тоді як рівень ДК – на 43,66 % та 

42,03 % (p<0,001). В подальшому перебігу ГП (на 72 год) вміст МА знижується 

на 18,65 %, а ДК – продовжує зростати на 18,34 % відносно показників на 24 

год експерименту (p<0,05). Тоді як, при медикаментозній корекції на 72 год 

захворювання знизився рівень первинних і вторинних продуктів ПОЛ: МА – на 

11,58 % і ДК – на 11,29 % відносно показників на 24 год експерименту (p<0,05). 

Отримані дані доповнюють теорію, що концентрація МСМ у крові хворих на 
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запальні захворювання бронхолегеневої системи зростає в 1,2-1,5 рази, 

корелюючи при цьому з вмістом вторинних продуктів ПОЛ [60, 73]. 

Таким чином, за умов ГП у тканинах тварин відбувається активація 

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

медикаментозній корекції вже впродовж перших 72 год спостерігалося 

зниження рівня МА і ДК на 17,0 % і 30,5 % відносно аналогічних показників у 

групі Р (p<0,05). 

Клітинний і гуморальний компоненти ГРДС тісно пов‟язані між собою: 

виділення макрофагами прозапальних цитокінів та інтерферонів, які активують 

велику кількість суміжних клітин – ендотеліоцитів, фібробластів, нейтрофілів, 

що призводить до дифузного пошкодження ендотелію легеневих капілярів [140, 

226]. 

Через 24 год з моменту розвитку експериментального ГП концентрація 

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

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

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

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

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

рівні (58,54±4,30 пг/мл),  а у групі Р досяг свого піку – 80,51±3,79 пг/мл 

(р<0,01). Тоді як, імунний захист на 48 год експерименту при лікованому ГП 

досяг свого піку – концентрація ІЛ-10 на 63,50 % вище аналогічного показника 

в групі Р (р<0,05). 

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

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

а в групі Е – утримуються на стабільному рівні. Отримані нами результати 

зіставимі з іншими дослідженнями, де у генетично-модифікованих мишей, що 

позбавлені здатності синтезувати ІЛ-10, перебіг гострого легеневого пошко-

дження на фоні ГП значно важчий, ніж у звичайних тварин, тоді як тяжкість 

основного захворювання (ГП) в обох групах була однаковою [177]. 

До того ж, при порівнянні показників ІЛ-8 та ФНП-α через 48 год у групі 
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Р вміст ІЛ-8 та ФНП-α був на 27,29 % та 60,42 % вищий, ніж у групі Е, що 

свідчить про високу терапевтичну ефективність лікування на перебіг 

патологічного процесу (р<0,01). 

Оскільки ФНП-α має цитотоксичну дію на паренхіматозні клітини-мішені 

та підвищує синтез ІЛ-6 та ІЛ-8, то він напряму пошкоджує ендотеліальні 

клітини та викликає загальну активацію коагуляційного гемостазу, 

мікросудинний тромбоз і акумуляцію нейтрофілів в легенях [58, 198, 207]. 

В ході дослідження нами виявлено патологічні зміни, які відбуваються в 

легенях тварин з експериментально відтвореним ГП, які можна описати 

наступним чином: в легеневій паренхімі виникають мікроателектази, 

гіаліномембраноз, порушення мікроциркуляції (мікротромбоз судин) з 

накопиченням в судинах та паренхімі легень нейтрофільних лейкоцитів та 

альвеолярних макрофагів, кількість яких збільшується в колабованих ділянках 

легень, що відповідають даним літератури [175]. 

Виявлені зміни в легеневій тканині щурів при експериментальному ГП 

спричиняють порушення гемоперфузії легенів з венозно-артеріальним 

шунтуванням крові, що призводить до порушення трофіки альвеолоцитів 

внаслідок ішемії легенів. Підвищення проникливості альвеолярно-капілярної 

мембрани відбувається внаслідок пошкодження медіаторами запалення 

ендотелію і спричиняє інтерстиційний набряк легенів, а збільшення товщини 

аерогематичного бар‟єру значно погіршує дифузію газів через нього.  

При лікуванні тварин з експериментально відтвореним ГП виявлено 

позитивний вплив терапії на стан структурних компонентів аерогематичного 

бар‟єру – зменшується набряк в альвеолоцитах, чітко контуруються мембранні 

органели та їхні складові, на 72 год перебігу ГП в макрофагах переважають 

первинні лізосоми при відсутності аутофагосом, базальні мембрани альвео-

лоцитів і кровоносних капілярів тонкі з чіткими контурами,  відсутні стази. 

Встановлено середній прямий кореляційний зв‟язок між рівнем МСМ254 

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

тканині легень через 48 год після моделювання ГП у групі Р, що вказує на  
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наростання проявів ЕІ.  

При ретроспективному аналізі результатів хворих на ТГП, лікування яких 

закінчились летально, у 97,1 % випадків діагностовано субтотальний або 

тотальний панкреонекроз. Підвищений рівень ІАТ діагностовано у 74,2 % 

пацієнтів з ГП, що зумовило розвиток АКС у них. Згідно з даними літератури, 

підвищений тиск в черевній порожнині є предиктором розвитку ПОН, а 

розвиток АКС – кінцева стадія ПОН [86, 96, 102]. 

При розтині померлих структурно-функціональні порушення в легенях 

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

експериментальному ГП – альвеоли на всьому протязі виповнені серозно-роже-

вою рідиною, злущеним альвеолярним епітелієм. Мікроскопічно у просвіті 

альвеолоцитів виявлено скупчення еритроцитів, змішаноклітину інфільтрацію, 

венозне повнокрів′я, міжальвеолярні перегородки потовщені, інфільтровані 

лейкоцитами та макрофагами, наявні ділянки ателектазів, стінки бронхів з 

обширними некрозами, гнійним запаленням, повнокрів′ям. У 82,4 % хворих на 

ТГП згідно з результатами гістологічних досліджень аутопсійного матеріалу 

виявлено зміни характерні для II-IV стадії ГРДС, які співставимі з даними 

отриманими експериментально. 

Безпосередньою причиною смерті у 55,9 % хворих була ПОН: в І фазі 

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

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

(арозивна кровотеча, перитоніт). Судячи з результатів аутопсій, домінуючу роль в 

розвитку та перебігу ПОН, незалежно від фази перебігу ТГП, відігравало ГРДС. 

При ретроспективному аналізі медичної документації виявлено значимі 

предиктори розвитку ГРДС – підвищений рівень ІАТ, розвиток ЕІ та наявність 

ГРПС, які визначили групу пацієнтів підвищеного ризику. Саме тому, подаль-

ше дослідження було спрямоване на прогнозування та пошук шляхів поперед-

ження негативних наслідків легеневих ускладнень у лікуванні хворих на ТГП. 

В усіх хворих на ГП (n=64) було діагностовано стійку органну 

дисфункцію (понад 48 год) одного або кількох органів чи систем: ЛН – у 28 
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хворих, ГНН – в 11 хворих, ЛН+ГНН – у 15 хворих, ЛН+ГПН – у 5 хворих, ще 

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

5,6±0,4 балів за шкалою Ranson та 11,7±0,5 балів – за шкалою APACHE-II 

(p≤0,001). 

В перші 48 год з моменту захворювання на ТГП виявлено активацію 

вільнорадикального окиснення за рахунок підвищення рівня кінцевого про-

дукту ПОЛ – МА та ДК в крові до 6,23±0,69 мкМ/л та 1,05±0,15 мкМ/л на фоні 

зростання вмісту СОД вдвічі – до 1,24±0,15 МО/мл відносно контрольної групи 

(p≤0,001).  

Рівень середніх молекул (МСМ254 та МСМ280) у крові зріс у 2,9 рази 

відносно норми, внаслідок їх резорбції з вогнищ деструкції в тканинах, а також 

в результаті активації сироваткових і тканинних протеаз та процесів ПОЛ, що 

призводить до порушення їх елімінації з організму та спричиняє виражену 

мембранотоксичну дію [20]. Як наслідок даних процесів виник сильний прямий 

кореляційний зв‟язок між МСМ280 і шкалою APACHE-II (r=0,74, р<0,001), що 

свідчить про наростання ступеня тяжкості ГП. Накопичення МСМ погіршують 

перебіг патологічного процесу в тканинах, набуваючи значення вторинних 

токсинів вони чинять вплив на життєдіяльність всіх систем і органів. Поряд з 

цим висока біоактивність МСМ проявляється також в пригнічуючій дії на 

процеси біосинтезу білка та призводить до активації ПОЛ.  

Зростання рівня ФНП-α в плазмі крові при госпіталізації у 6,6 разів 

сприяє підвищенню синтезу ІЛ-8 у 17,2 рази, який є потужним атрактантом 

нейтрофілів, та зниженню IЛ-10 у 16,3 рази відносно норми (p≤0,001). 

Впродовж перших 4 діб в стаціонарі у 30 хворих рентгенологічно 

діагностовано інфільтрати в легенях (у 13, з них – двобічні) та гостру легеневу 

недостатність (n=25), саме їм  проводився аналіз газового та кислотно-лужного 

складу артеріальної крові. У 19 пацієнтів діагностовано ГРДС, оскільки рівень 

РаО2/FiO2 становив менше 200 мм рт. ст. Вони потребували тривалої 

контрольованої механічної вентиляції легень в режимі SIMV з ПТКВ 7-8 см та 

FiO2 0,6-0,7. Також, частині хворих (n=25) проводили оксигенацію через лицеву 
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маску з резервуаром (FiO2=0,5). Згідно даних ФЗД і бронхіальної прохідності 

при госпіталізації виявлені зміни у 79,6 % обстежених хворих на ТГП. 

Згідно даних літератури [127] у пацієнтів на ТГП (n=14) без ПОН 

(Marshall score < 2) при госпіталізації визначали 48 цитокінів для встановлення 

їх прогностичної цінності.  

Ми проводили кількісне визначення концентрації цитокінів в сироватці 

крові хворих в перші 48 год з початку захворювання. Отримані нами дані 

свідчать про вагому прогностичну цінність досліджуваних цитокінів у розвитку 

ГРДС: чутливість та специфічність визначення  IЛ-8 склала 88,2 % та 91,5 % 

при рівні ІЛ-8 вище 82,5 пг/мл, IЛ-10 – 89,3 % та 90,7 % при ІЛ-10 вище 52,7 

пг/мл, ФНП-α – 92,4 % та 93,7 % при ФНП-α вище 2163,7 пг/мл (p≤0,0001). 

На основі отриманих даних нами запропонований алгоритм 

прогнозування розвитку ГРДС у хворих на ТГП на основі кількісного 

визначення IЛ-8, IЛ-10,ФНП-α (рис. 6.1). 

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

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

є ключовою ланкою в розвитку органної дисфункції та погіршує перебіг ГП. За 

нашими даними при прогнозуванні ТГП чутливість визначення ІАТ склала 

100 %, специфічність – 58,8 % при ІАТ вище 16 mm Hg (p≤0,01). 

При госпіталізації у хворих на ТГП встановлено сильний прямий 

кореляційний зв‟язок між ІАТ та рН крові (r= 0,71, р<0,001), що свідчить про 

наростання явищ ацидозу паралельно зі зростанням ІАТ. 

Аналіз перебігу ТГП у хворих проводився через 4 доби 

багатокомпонентної інтенсивної інфузійної терапії, спрямованої на ліквідацію 

дефіциту ОЦК і зменшення проявів ЕІ, та після операційного лікування (за 

показами). 

Протягом перших 96 год з моменту розвитку ГП плеврит діагностовано у 

60 пацієнтів (93,8 %): однобічний – у 41 (у 16 з них рентгенологічно виявлено 

інфільтрати, у 5 – ателектази), двобічний – у 19 (у 14 з них інфільтрати, у 12 – 

ателектази).  
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 Рис. 6.1. Алгоритм прогнозування гострого респіраторного дистрес-

синдрому на основі кількісного визначення IЛ-8, IЛ-10,ФНП-α 

 

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

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

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

операційного лікування ГП, яке хворим було проведено в найкоротші терміни. 

Середній ліжко-день до оперативного втручання склав 4,4±2,6 днів. 

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

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

госпіталізації (p≤0,05). Тоді як рівень ДК у хворих І групи знизився на 47,8 % 

(до 0,71±0,09 мкМ/л), у ІІ групі – на 58,8 % (до 0,68±0,06 мкМ/л) відносно 

показників при госпіталізації (p≤0,05). Наведені дані свідчать про стабілізацію 

активності процесів вільнорадикального окислення в більшій мірі у хворих ІІ 

групи. Одночасно вміст СОД у хворих І групи знизився аж на 50,0% (до 

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

відносно даних при госпіталізації, що вказує на більш виражене виснаження 
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системи антиоксидантного захисту у хворих І групи (p≤0,05). 

На фоні проведеного лікування спостерігали зменшення проявів ЕІ у 

хворих ІІ групи за рахунок зниження вмісту МСМ254 та МСМ280 в крові на 

51,8 % (до 0,56±0,05 ум. Од.) та 64,4% (до 0,59±0,07 ум. Од.) відносно 

показників при госпіталізації (p≤0,01). Тоді як, у хворих І групи рівень МСМ254 

та МСМ280 в крові знизився лише на 38,0 % (до 0,59±0,07 ум. Од.) та 47,8 % (до 

0,67±0,06 ум. Од.) відносно показників при госпіталізації (р<0,05). 

Наведені дані підтверджують можливість використання МСМ як 

достовірного тесту для оцінки тяжкості Еl та ефективності заходів 

дезінтоксикаційної терапії, прогнозування розвитку системних ускладнень у 

хворих на ГП [14, 16]. 

Дисбаланс між про- і протизапальними цитокінами продовжував 

утримуватися у хворих обох груп: в І групі відмічено суттєве зниження рівнів 

IЛ-8 та ФНП-α на 61,6 % (46,42±3,07 пг/мл) та 59,6 % (1193,63±19,84 пг/мл), 

тоді як вміст IЛ-10 зріс лише на 23,0 % (32,67±1,92 пг/мл) відносно даних при 

госпіталізації (p≤0,05).  

Тоді як у хворих ІІ групи встановлено порівняно незначне зменшення 

вмісту ІЛ-8 відносно зниження концентрації ФНП-α на 36,5 % (39,06±2,84 

пг/мл) та 83,5 % (1025,58±23,11 пг/мл) відповідно та зростання рівня ІЛ-10 

лише на 28,8 % (34,92±1,46 пг/мл) відносно показників при госпіталізації, що 

вказує на значне виснаження функціональних резервів IЛ-10, що погіршує 

прогноз перебігу ГП (p≤0,01). 

Серед пацієнтів І групи в перші 4 доби операційне лікування проведено 

83,9 % хворих проти 81,8 % у ІІ групі. Середній ліжко-день до операції в І групі 

становив 5,6±2,6 доби, тоді як, у ІІ групі – 3,2±2,4 доби. 

У хворих підгрупи ІА, ІВ та ІІА операційні втручання проводилося під 

загальною довенною анестезією з інтубацією трахеї та ШВЛ, яка значно 

погіршувала перебіг післяопераційного періоду за рахунок прогресування 

дихальної дисфункції. Максимально виражені зміни виявлено у хворих ІА та 

ІІА підгрупи, яким під час лапароскопічних операційних втручань проводилося 
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інсуфляція вуглекислого газу в черевну порожнину. Також, особливістю 

раннього післяопераційного періоду є катаболічна фаза, в яку продукуються 

ендогенні токсини, що призводить до поглиблення ацидозу та порушення 

окисно-відновних процесів у тканинах та органах. 

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

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

групі вдалося зменшити на 40 % кількість хворих на АКС за рахунок 

нормалізації ІАТ (n=2) та післяопераційної летальності (n=2). АКС погіршує 

перебіг запального процесу в ПЗ та клітковині позаочеревинного простору, 

посилює перитонеальну ексудацію та вісцеральний набряк, зумовлює 

наростання ішемії тканин та порушення мікроциркуляції.  

Об‟єм парапанкреатичної та/або позаочеревинної інфільтрації у хворих 

на ТГП в післяопераційному періоді збільшився у хворих І та ІІ груп на 54,3 % 

та 36,0 % відповідно. Менш виражене зростання обʼєму парапанкреатичної 

інфільтрації в ранньому післяопераційному періоді у хворих ІІ групи зумовлено 

ранніми черезшкірними УЗ-контрольованими дренуваннями ГПСР. 

Зниження ФЖЄЛ у хворих на ТГП в ранньому післяопераційному періоді 

відбувалось за рахунок РО вдиху та видиху і знаходилось в прямій 

кореляційній залежності (r=0,84, р<0,001) від об‟єму інфільтрації 

парапанкреатичної та/або позаочеревинної клітковини.  

Незважаючи на проведені операційні втручання хворим на ТГП, в обох 

групах значно погіршувалась бронхіальна прохідність: ОФВ1 знизився на 43,7 

% та 45,1 % порівняно до аналогічних показників до операційного втручання. В 

післяопераційному періоді 6 та 5 хворих (з І та ІІ групи) потребували тривалої 

контрольованої механічної вентиляції легень в режимі SIMV з ПТКВ 7-8 см та 

FiO2 0,6-0,7 для досягнення адекватної вентиляції легень. 

Як наслідок вищеописаних процесів погіршилася біомеханіка 

зовнішнього дихання в післяопераційному періоді у хворих ІА, ІВ та ІІА 

підгруп у 1,7, 1,5 та 2 рази відносно передопераційного періоду, що 

безпосередньо пов‟язано з прогресуванням АКС. Після десуфляції повітря з 
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черевної порожнини й відновленні самостійного дихання у хворих ІА та ІІА 

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

підтверджує домінуючу роль обструктивного компонента в післяопераційних 

порушеннях вентиляції легень у пацієнтів. При аналізі спірометричних 

порушень встановлено, що у 33,3 % хворих підгрупи ІА та у 38,5 % хворих 

(n=5) ІІА підгрупи в ранньому післяопераційному періоді діагностовано 

наростання ЛН до III та IV ступеня. 

Нами опрацьовано численні літературні дані та консенсуси по ГП, Dutch 

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

(2015), на основі яких визначено групу ризику хворих на ГП щодо виникнення 

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

підвищений ІАТ (>16 mm Hg) та “діагностично значущі” (понад 400 см
3
) ГПРС 

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

алгоритм (рис. 6.2) лікування хворих на ГП за умови їхньої ранньої 

госпіталізації (у перші 48 годин перебігу захворювання). 

У пацієнтів ІБ та ІІБ підгруп відмічено покращення біомеханіки зовніш-

нього дихання в післяопераційному періоді у 2 рази відносно даних при 

госпіталізації за рахунок зменшення ІАТ в черевній порожнині після 

мініінвазивних дренувань асциту та черезшкірних УЗ-контрольованих пунк-

цій або дренувань ГПСР (із застосуванням місцевого знеболення) і, як нас-

лідок, регрес легеневої недостатності в ранньому післяопераційному 

періоді. 

Помітна позитивна динаміка газового складу крові в післяопераційному 

періоді у хворих І групи – рівень РаO2 та РаCO2 в артеріальній крові зріс на 

7,1 % та 8,4 % відносно вихідних даних (р<0,001). Тоді як, у хворих ІІ групи 

вміст РаO2 та РаCO2 в артеріальній крові зріс на 12,4 % та 9,3 % відносно даних 

при госпіталізації (р<0,001). Через 48 год після операційного втручання у 

хворих І групи між ІАТ та РаО2 виявлено значний зворотній кореляційний 

зв‟язок (r= –0,59, р<0,05), що вказує на позитивний вплив зниження ІАТ на 

газовий склад крові хворих на ТГП. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Italian%20Association%20for%20the%20Study%20of%20the%20Pancreas%20(AISP)%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Italian%20Association%20for%20the%20Study%20of%20the%20Pancreas%20(AISP)%5BCorporate%20Author%5D
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Рис. 6.2. Алгоритм лікування хворих на гострий панкреатит у перші 48 

годин перебігу захворювання 

 

При аналізі летальності хворих на ТГП залежно від характеру 

операційного втручання в фазу асептичного запалення (до 14 дня 

захворювання) відмічено 3 летальні випадки (23,1 %) у ІА підгрупі, 1 (20,0 %) – 

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

підгрупі та 2 (14,3 %) – в ІІБ підгрупі. Наведені дані дозволяють зробити 

висновок про позитивний вплив ранньої евакуації ГПРС мініінвазивних 

шляхом у хворих ІІВ підгрупи на прогноз відносно життя. 

Також у хворих І групи в післяопераційному періоді наявний помірний 

прямий кореляційний зв‟язок між пробами Штанге і Гетча (r= 0,48, р<0,001) та 

пробою Штанге і SaO2 (r= 0,37, р<0,001); виявлено слабкий прямий 

кореляційний зв‟язок між пробою Гетча і SaO2 (r= 0,27, р<0,001), що вказує на 

зниження стійкості організму до гіпоксії. 

Тоді як у хворих ІІ групи через 48 год після операційного втручання 
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встановлено дуже сильний прямий кореляційний зв‟язок між пробами Гетча і 

Штанге (r=0,95, р<0,001). Аналогічні дані отримано між пробами Гетча і 

Штанге та SaO2 (r=0,96, р<0,001 та r=0,92, р<0,001 відповідно), що свідчить про 

зростання стійкості організму до гіпоксії у порівнянні з І групою. 

Також виявлено сильний прямий кореляційний зв‟язок між рН і РaСO2 

крові (r=0,83, р<0,05), що підтверджує наростання гіповентиляції та, як 

наслідок, дихальної недостатності у хворих ІІ групи в післяопераційному 

періоді. 

Цим самим, підтверджено гіпотезу про утворення патологічних плевро-

перитонеальних з‟єднань або відповідного градієнта тиску між черевною і 

плевральною порожнинами (рис. 6.3). Тому санація та ліквідація ГПРС у 

поєднанні з використанням в багатокомпонентній інфузійній терапії 

метаболічного препарату широкого спектру дії, до складу якого входить 100 мг 

бурштинової кислоти, 10 мг нікотинаміду, 20 мг рибоксину (інозину) та 2 мг 

рибофлавіну мононуклеотид (рибофлавін) в 1 мл, призводить до зменшення 

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

віддаленому періоді (21 доба перебігу захворювання). Летальність в І групі 

становила 19,4 % (n=6) проти 15,2 % (n=5) – у ІІ групі. ПОН з перевагою 

легеневої недостатності була причиною смерті у 4 випадках серед пацієнтів І 

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

стверджувати, що застосування метаболічних препаратів широкого спектру дії 

в багатокомпонентній інфузійній терапії хворих на ТГП призводить до 

зменшення проявів ендогенної інтоксикації та зниження смертності від ГРДС 

до 6,1 % (в І групі – 12,9 %). 

Отож, при застосуванні у лікуванні хворих ІІ групи на ТГП засобів 

спрямованих на ранню евакуацію ГПРС, зниження ІАТ та покращення 

мікроциркуляції внутрішніх органів, досягнуто підвищення функціональних 

резервів дихальної системи та зменшення проявів респіраторної дисфункції. 

Доцільно рекомендувати дану методику у лікуванні хворих на ТГП з метою 

зменшення проявів дихальної недостатності та АКС. 
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Рис. 6.3. Формування патологічних плевро-перитонеальних з‟єднань між 

черевною і плевральною порожнинами 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення актуальної наукової задачі покращення якості діагностики, 

прогнозування та результатів лікування хворих на тяжкий гострий панкреатит з 

легеневими ускладненнями на основі теоретичного обґрунтування нового 

алгоритму із застосуванням раннього дренування гострих перипанкреатичних 

рідинних скупчень з метою запобігання розвитку абдомінального компартмент-

синдрому і легеневих ускладнень гострого панкреатиту та індивідуалізації 

лікувальної тактики: 

1. За експериментального гострого панкреатиту в легеневій тканині 

щурів виявлені зміни, які характеризуються порушенням трофіки альвеолоцитів 

внаслідок ішемії легень за рахунок порушення мікроциркуляції з розвитком 

гіаліномембранозу, інтраальвеолярної ексудації нейтрофільних лейкоцитів, 

накопичення альвеолярних макрофагів і формуванням мікроателектазів. 

Встановлено середній прямий кореляційний зв‟язок між рівнем МСМ254 та 

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

тканині легень через 48 год після моделювання експериментального гострого 

панкреатиту, що вказує на наростання проявів ендогенної інтоксикації. 

Отримані експериментально дані зіставні з ретроспективним аналізом причин 

летальності хворих на гострий панкреатит, за якого у 82,4 % випадків виявлено 

II-IV стадію гострого респіраторного дистрес-синдрому. 

2. Застосування запропонованої медикаментозної корекції експеримен-

тального гострого панкреатиту зменшує прояви ендогенної інтоксикації та 

сприяє відновленню рівноваги редокс-реакцій і цитокінової мережі: через 24 

год рівень МСМ280 знизився на 17,7%, малонового альдегіду – на 13,3%, 

дієнових конʼюгатів – на 14,5 % (p<0,05); через 48 год вміст інтерлейкіну-8 

зменшився на 37,5 %, фактору некрозу пухлини-α – на 58,6% (р<0,01), 

концентрація інтерлейкіну-10 зросла на 63,5 % (р<0,02) відносно аналогічних 

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

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

поглиблення гіпоксії за наростання явищ інтоксикації та інтраабдомінального 

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

післяопераційному періоді встановлено наростання гіповентиляції та дихальної 

недостатності у хворих групи порівняння за рахунок підвищення рівнів рН 

крові та парціального тиску вуглекислого газу в артеріальній крові (r=0,83, 

р<0,05) на противагу позитивному впливу зниження інтраабдомінального тиску 

на газовий склад крові (парціальний тиск кисню в артеріальній крові) в 

дослідній групі (r=–0,59, р<0,05). 

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

48 год з початку захворювання кількісне визначення вмісту цитокінів, 

інтерлейкіну-8, інтерлейкіну-10 та фактору некрозу пухлин-α, в сироватці крові 

та вимірювання інтраабдомінального тиску дозволяє в короткий термін та з 

високою достовірністю прогнозувати перебіг захворювання та розвиток 

гострого респіраторного дистрес-синдрому: чутливість та специфічність 

інтерлейкіну-8 (>82,5 пг/мл) становила 88,2 % та 91,5 %, інтерлейкіну-10 (>52,7 

пг/мл) – 89,3 % та 90,7 %, фактору некрозу пухлин-α (>2163,7 пг/мл) – 92,4 % та 

93,7 % (p≤0,0001), інтраабдомінального тиску (>16 mm Hg) – 100 % та 58,8 % 

(p≤0,01). 

5. Операційні втручання під загальним знечуленням з штучною 

вентиляцією легень у хворих на тяжкий гострий панкреатит, ускладнений 

абдомінальним компартмент-синдромом, призвели до зниження 

функціональної життєвої ємності легень на 39,8 % та 36,9 % (р<0,001) у 

ранньому післяопераційному періоді та порушення біомеханіки зовнішнього 

дихання у 77,8 % та 76,9 % хворих підгрупи ІА та ІІА відповідно. Зниження 

функціональної життєвої ємності легень у хворих на тяжкий гострий 

панкреатит в ранньому післяопераційному періоді відбувалось за рахунок 

резервного обʼєму вдиху і видиху і знаходилось кореляційній залежності 
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(r=0,84, р<0,001) з об‟ємом інфільтрації перипанкреатичної та/або 

заочеревинної клітковини. 

6. Застосування розробленого комплексу заходів, що містить 

призначення метаболічного препарату широкого спектру дії (“Цитофлавін”) і 

широке застосування мініінвазивних операційних втручань (черезшкірних 

дренувань) у лікуванні хворих на тяжкий гострий панкреатит, спрямованих на 

ранню евакуацію гострих перипанкреатичних рідинних скупчень, дозволило 

досягти зниження інтраабдомінального тиску, покращення спланхнічної 

мікроциркуляції, підвищити функціональні резерви дихальної системи, 

зменшити прояви респіраторної дисфункції та знизити летальність від гострого 

респіраторного дистрес-синдрому у фазі асептичного запалення з 12,9 % до 

6,1 %.  

 

   

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Для прогнозування перебігу гострого панкреатиту рекомендується 

моніторинг інтраабдомінального тиску у хворих в перші 48 годин розвитку 

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

розвиток легеневих ускладнень. 

2. Для зниження інтраабдомінального тиску та зменшення кількості 

легеневих ускладнень рекомендується рання санація та ліквідація 

“діагностично значущих” (понад 400 см
3
) гострих перипанкреатичних рідинних 

скупчень у поєднанні з використанням в багатокомпонентній інфузійній терапії 

метаболічного препарату широкого спектру дії (“Цитофлавін”). 

 



143 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Андрющенко ДВ, Когут ЛН, Андрющенко ВП (2013) 

Малоинвазивные интервенционные технологии в оценке тяжести клинического 

течения острого некротического панкреатита. Укр. ж-л хірургії 3(22):140-144. 

2. Анищенко ВВ, Ким ДА, Барам ГИ (2017) Обоснование 

необходимости раннего хирургического лечения больных с тяжелым острым 

панкреатитом по совокупности признаков. Сибирское медицинское обозрение 

105(3):43-49. 

3. Антонюк СМ, Ахрамєєв БВ, Головна ПФ (2011) Деякі аспекти 

лікування гострого панкреатиту. Медицина транспорту України 4:94-96. 

4. Баранник СІ, Радинська ГО, Губарь ІО (2010) Прогнозування 

ускладнень гострого деструктивного панкреатиту. Медичні перспективи 

15(3):85-90. 

5. Белик БМ, Чиркинян ГМ, Маслов АИ, Мареев ДВ (2017) 

Клиническое значение повышения внутрибрюшного давления у пациентов с 

тяжелым острым панкреатитом. Новости хирургии 25(2):124-130. 

6. Береговенко ІМ, Зіненко ДЮ, Твердохліб ІВ (2016) 

Мікроциркуляторні й патоморфологічні зміни підшлункової залози у розвитку 

експериментального гострого панкреатиту у щурів. Вісник проблем біології і 

медицини 2(1):331-335. 

7. Бойко ВВ, Иванова ЮВ, Мушенко ЕВ (2011) Динамика изменений 

показателей перекисного окисления липидов у крыс с экспериментальным 

гнойным панкреатитом на фоне воздействия ЭМИ КВЧ. Харківська хірургічна 

школа 2:44-48. 

8. Бойко ВВ, Лыхман ВН, Шевченко АН (2017) Чрескожное 

пункционное дренирование скоплений жидкости в забрюшинной клетчатке при 

гнойно-септических осложнениях острого панкреатита. Клінічна хірургія 2:7-9. 

9. Бойко ВВ, Невзоров ВП, Невзорова ОФ (2016) Механические 

деформации клеточных мембран – критерий активности метаболических и 



144 

 

синтетических процессов. Харківська хірургічна школа 3:12-18.  

10. Бондарєв РВ, Сацута СВ (2009) Диференційована інтенсивна 

респіраторна терапія у комплексному хірургічному лікуванні хворих на 

деструктивний панкреатит. Укр. мед. альманах 12(2):39-41. 

11. Бромберг ББ, Бессонов ДЕ, Криволапов ДС (2013) Влияние 

антиоксидантов на сосудисто-тромбоцитарное звено гемостаза у больных 

острым панкреатитом. Bulletin of Medical Internet Conferences 3(8):1050. 

12. Валеев АА (2013) Оценка тяжести состояния больных с острым 

деструктивным панкреатитом при выборе тактики. Казанский медицинский ж-л 

94(5):633-636. 

13. Василик ВМ (2007) Вплив корвітину на функціональну активність 

сурфактанту легень білих щурів з каловим перитонітом. Галиц. лікар. вісникк 

14(1):23-24. 

14. Васильев АА (2014) Раннее прогнозирование тяжелого острого 

панкреатита. Укр. ж-л хірургії 1(24):39-43. 

15. Вервега БМ (2013) Сучасний погляд на етіопатогенетичне 

лікування гострого біліарного панкреатиту. Актуальні питання сучасної 

медицини 4(44):7-11. 

16. Верхулецкий ИЕ, Розенко ОВ, Осипов АГ (2010) Роль 

перитонеального лаважа озонированным физиологическим рас твором в 

терапии ферментативного перитонита при деструктивном панкреатите. Укр. ж-

л хірургії 2(9):73-75. 

17. Вискунов ВГ, Асатрян AA, Проценко СИ (2011) Поджелудочная 

железа – источник и “мишень” аутоферментной агрессии и методы ее 

коррекции антисывороткой к змеиному яду гадюки обыкновенной. Сибирский 

медицинский журнал 26(1):145-149. 

18. Вискунов ВГ, Проценко СИ, Федоренко ВН, Пустоветова МГ (2011) 

Патогенетические аспекты протеолиза и геморагического панкреонекроза и 

методы их коррекции. Патол. физиология и эксперим. терапия 2:41-43. 

19. Власов АП, Крылов ВГ, Григорьева ТИ (2010) Коррекция синдрома 



145 

 

эндогенной интоксикации при остром панкреатите. Хирургия. Ж-л им. М.И. 

Пирогова 5:60-64. 

20. Власова ТИ, Власов АП, Трофимов ВА, Лещанкина НЮ (2014) 

Роль органного липидного дистесс-синдрома в прогрессировании эндогенной 

интоксикации. Фундаментальные исследования 9-10:1699-1703. 

21. Габриэлян НИ, Дмитриев АА, Кулаков ГП (1981) Диагностическая 

ценность определения средних молекул в плазме крови при нефрологических 

заболеваниях. Клиническая медицина 10:38-42. 

22. Гаврилов ВБ, Гаврилова АР, Хмара ЙФ (1988) Вимірювання 

дієнових кон‟югатів в плазмі крові по ІФ-поглинанню гептанових та 

ізопропанольних екстрактів. Лабораторное дело 2:60-63. 

23. Годлевський АІ, Саволюк СІ, Балабуєва ВВ, Кацал ВА (2013) 

Прогностичні предиктори гострого аліментарного панкреатиту у пацієнтів 

старшої вікової групи. Харків. хірург. школа 2(59):60-63. 

24. Гордеев ВМ (2015) Роль внутрибрюшной гипертензии в развитии 

осложнений у пациентов с панкреонекрозом. Bulletin of Medical Internet 

Conferences 5(5):856. 

25. Горский ВА, Ковальчук ЛВ, Агапов МА (2010) Антимедиаторная 

терапия в комплексном лечении острого деструктивного панкреатита. 

Хирургия. Ж-л им. Н.И. Пирогова 3:54-61. 

26. Гринчук ФВ Зміни рівнів деяких цитокінів плазми крові за умов 

експериментального перитоніту та його розвитку на тлі цукрового діабету. Зб. 

тез наук. робіт “Нові досягнення у галузі медичних та фармацевтичних наук. 

Одеса; 2015. c. 86-90. 

27. Гринчук ФВ, Преутесей ВВ, Гринчук АФ Комплексна рання 

діагностика післяопераційних запально-деструктивних ускладнень в 

абдомінальній хірургії. ХХІІІ зʼїзд хірургів України: зб. наук. робіт. Київ, 2015. 

с. 80-81. 

28. Гродецький ВК (2016) Характер активності альфа-амілази 

периферичної крові у хворих на гострий панкреатит. Буковинський медичний 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=662605
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=98104
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=96209
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=367648
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1364411
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32618
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32618


146 

 

вісник 2(78):28-30. 

29. Дацюк ОІ, Шапринський ВО, Шлапак ІП (2013) Особливості 

інфузійної терапії у хворих за тяжкого гострого деструктивного панкреатиту. 

Клін. хірургія 9:22-25. 

30. Департамент охорони здоров′я Івано-Франківської ОДА. Показники 

стану здоров‟я населення та діяльності лікувально-профілактичних закладів 

області за 2014-2015 роки (статистичні матеріали) (книга ІІ). Івано-Франківськ: 

Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики; 2016. 249 с. 

31. Децик ОЗ (2011) Методичні підходи до узагальнення результатів 

наукових досліджень. Галицький лікарський вісник 18(2):5-8. 

32. Десятерик ВІ, Шаповалюк ВВ, Міхно СП, Жадан ОM (2010) 

Абдомінально-компресійний синдром у хворих на гострий панкреатит. Суч. 

мед. технології 1:9-12. 

33. Дзюбановський ІЯ, Банадига АІ (2015) Діагностична і прогностична 

цінність прокальцитоніну і окремих загальноклінічних обстежень у ранній 

діагностиці інфікованого гострого некротичного панкреатиту. Шпитальна 

хірургія 4:51-56. 

34. Дронов АA, Ковальская ИА, Уваров ВЮ, Горлач АИ (2013) 

Особенности патогенетического похода к лечению острого некротического 

панкреатита. Укр. журнал хірургії 3(22):145-149.  

35. Дронов ОO, Ковальська ІО, Задорожна КО, Горлач АІ (2017) 

Малоінвазивні хірургічні втручання при гострому некротичному панкреатиті: 

історія розвитку, сучасні тенденції та власний досвід. Вісник Вінницького 

національного медичного університету 1(21):172-177. 

36. Дубинина ЕЕ, Ефимова ЛФ, Сафронова ЛН (1988) Сравнительный 

анализ активности супероксиддисмутазы и каталазы эритроцитов и цельной 

крови у новорожденных детей при хронической гипоксии. Лабораторное дело 

8:16-18. 

37. Дюжева ТГ, Джус ЕВ, Шефер АВ (2013) Kонфигурация некроза 

поджелудочной железы и дифференцированное острого панкреатита. Анналы 



147 

 

хир. гепатологии 18(1):92-102. 

38. Запорожченко БС, Бородаев ИЕ, Качанов ВН (2016) Некоторые 

тактические подходы к хирургическому лечению острого деструктивного 

панкреатита. Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту 20(1 Ч 2):202-206. 

39. Запорожченко БС, Муравйов ПТ, Горбунов АА (2011) Корекція 

білково-енергетичної недостатності в комплексному хірургічному лікуванні 

ускладненого гострого деструктивного панкреатиту. Наук. Вісн. Ужгород. ун-

ту, Серія “Медицина” 2(41):81-84. 

40. Зербино ДД, Лукасевич ЛЛ (1984) Методика для определения 

возраста фибрина при синдроме диссеминированного внутрисосудистого 

свертывания крови. Арх. патологии 8:72-75. 

41. Іващук СІ (2014) Дезінтеграційні механізми функціонування та 

структурні зміни підшлункової залози у хворих на гострий панкреатит з 

урахуванням ліпідного профілю та функції гепатоцитів. Укр. ж-л хірургії 

2(25):76-82. 

42. Каніковський ОЄ, Жупанов ОА, Мосьондз ВВ, Кусьпісь АІ (2011) 

До питання хірургічного лікування гнійно-некротичних ускладнень гострого 

панкреатиту. Укр. ж-л хірургії 2(11):116-119. 

43. Кебкало АБ (2013) Ретроспективний аналіз захворюваності, 

ускладнень, лікування хворих на некротичний панкреатит. Харків. хірур. школа 

1(58):139-143. 

44. Ковальчук ЛЯ, Ковальчук ОЛ, Костів СЯ (2011) Системна запальна 

відповідь як предиктор ендотеліальної дисфункції та гіперкоагуляцій-ного 

синдрому. Шпитальна хірургія 4:5-8. 

45. Кондратенко ПГ, Конькова МВ, Васильев АА (2013) Хирургическая 

тактика при остром некротическом панкреатите. Укр. ж-л хірургії, 3(22):150-

155. 

46. Кондратенко ПГ, Конькова МВ, Джансиз ИН (2011) Хирургическое 

лечение острого небилиарного асептического некротического панкреатита. 

Укр. ж-л хірургії 1(10):58-64. 



148 

 

47. Кондратенко ПГ, Конькова МВ, Ширшов ІВ (2011) Хірургічне 

лікування флегмони заочеревинної клітковини на грунті гострого небіліарного 

некротичного панкреатиту. Наук. Вісн. Ужгород. ун-ту, Серія “Медицина” 

2(41):110-114. 

48. Кондратюк ОП (2011) Лапароскопічна хірургія гострого 

панкреатиту. Суч. мед. технології 3-4:170-172.  

49. Коптев ММ (2012) Вплив гострого стресу на морфологію легень 

щурів. Вісник Української медичної стоматологічної академії 12(4):139-142. 

50. Копчак ВМ, Хомяк ІВ, Шевченко ВМ (2014) Алгоритм хірургічного 

лікування гострого панкреатиту. Клін. хірургія 9(2):21-24. 

51. Коробейникова ЄН (1989) Модифікація визначення продуктів 

перекисного окислення ліпідів у реакції з тіобарбітуратовою кислотою. 

Лабораторное дело, 7:8-10. 

52. Кошельник ОЛ (2006) Морфологічні маркери гострого запалення 

підшлункової залози щурів із L-аргнін-індукованим панкреатитом і його 

медикаментозною корекцією. Досягнення біології та медицини 1(7):29-33. 

53. Кошельник ОЛ, Десятський ВВ (2015) Медикаментозна корекція 

гострого панкреатиту в щурів за експериментальних умов. Journal of Education, 

Health and Sport 5(10):199-206.  

54. Криворучко IA, Копчак ВМ, Усенко ОЮ (2014) Класифікація 

гострого панкреатиту: перегляд інтернаціональним консенсусом у 2012 році 

класифікації, прийнятої в Атланті. Клін. хірургія 9:19-24. 

55. Криворучко ИА, Красносельский НВ, Сивожелезов АВ, Тесленко 

СН (2011) Позволяет ли пересмотр классификации Атланты (1992) изменять 

решения в отношении диагностической и лечебной тактики при остром 

панкреатите? Укр. ж-л хірургії 2(11):25-31. 

56. Лазаренко ВА, Локтионов АЛ, Конопля АИ (2011) Лонгидаза и 

рефортан в корекции функциональной активности перитонеальних макрофагов 

при остром панкреатите. Научные ведомости, Серия Медицина, Фармация 

4(99):42-49. 



149 

 

57. Лемко ОІ, Решетар ДВ, Кополовець ТІ, Павлович ГМ Особливості 

показників цитокінового статусу та активність запального процесу у хворих на 

негоспітальні пневмонії. B.: Збірник наукових праць співробітників НМАПО 

ім. П.Л. Шупика; 2014; 23(3), с. 492-497. 

58. Леонов ВВ, Чанцев ВА, Хачапурідзе ГВ (2012) Сучасні пошуки в 

діагностиці панкреатиту. Вісник СумДУ, Серія “Медицина”. 2(2):63-67. 

59. Литвиненко ОМ, Гомоляко ІВ, Калюжка АС (2011) Альтернативний 

метод прогнозування гострого панкреатиту. Укр. ж-л хірургії 2(11):45-49. 

60. Ляховський ВІ, Демʹянюк ДГ, Дутченко МО (2011) Причини 

післяопераційної летальності при гострому деструктивному панкреатиті. Укр. 

ж-л хірургії 3(12):92-95. 

61. Максим‟юк ВВ, Полянський ІЮ, Гринчук ФВ, Андрієць ВВ (2011) 

Нові підходи до оптимізації діагностики гострого панкреатиту. Укр, ж-л 

хірургії 3(12):225-227. 

62. Марущак МІ (2012) Закономірності зміни цитокінового статусу в 

бронхоальвеолярному змиві щурів за умови гострого ураження легень. 

Шпитальна хірургія 2:39-42. 

63. Мельников ВВ (2012) Динамика изменения внутрибрюшного 

давления и газового состава крови у работников угольной промышленности с 

патологией органов дыхания в зависимости от метода холецистэктомии. 

Харків. хірург. школа 4(55):18-21. 

64. Морар ІК, Бодяка ВЮ, Андрєєва ЛС (2014) Роль 

внутрішньочеревної гіпертензії у розвитку печінково-ниркової дисфункції за 

гострого деструктивного панкреатиту в експерименті. Клін. та експер. 

патологія, ХІІІ (4 Ч 50):82-85. 

65. Ничитайло МЕ, Берегова ТВ, Пидмурняк АА, Фалалеева ТК (2007) 

Экспериментальная модель острого панкреатита. Вісник проблем біології і 

медицини 1:95-98. 

66. Оганов РГ Основы доказательной медицины: учебное пособие. 

Москва: Силицея-Полиграф; 2010. 136 с. 



150 

 

67. Орлов ЮП, Горова НВ, Глущенко АВ (2016) Острый панкреатит 

глазами анестезиолога-реаниматолога: комментарии к российским 

рекомендациям по лечению острого панкреатита. Вестник интенсивной терапии 

4:34-40. 

68. Первова ОВ, Винник ЮС, Черданцев ДВ, Титова НМ (2012) 

Возможности антигипоксантной терапии при лечении деструктивного 

панкреатита. Сибирское медицинское обозрение 3:23-26. 

69. Плегуца ОМ, Сидорчук, ЛП, Карлийчук АА, Хомко БО 

Морфологические изменения при остром деструктивном панкреатите. В.: 

Актуальные проблемы современной медицины и фармации 2015: сб. тез. докл. 

69-й науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых с междунар. участием; 

Минск; 2015. с. 501. 

70. Полянський ІЮ, Максим‟юк ВВ (2012) Мутація R122H гена синтезу 

катіонічного трипсиногена (PRSS1) у хворих на гострий панкреатит. 

Шпитальна хірургія 1:31-34. 

71. Попик МП, Гніденко ЮП, Циганенко ОС, Попик ПМ (2010) 

Діагностика і лікування абдомінального компартмент-синдрому у хворих на 

гострий панкреатит. Практична медицина 4:21-24. 

72. Посохова КА (2010) Вплив препарату супероксиддисмутази та L-

аргініну на стан нирок при гострому експериментальному панкреатиті. Біологія 

тварин 12(1):212-219. 

73. Потанина ОК, Дорфман АГ, Огурцова ЕВ (2011) Сравнение 

эффективности прогностических шкал оценки тяжести состояния 

реанимационных больных хирургического профиля. Врач и ИТ 6:50-61. 

74. Сандаков ПЯ, Самарцев ВА, Минеев ДА (2014) Хирургическое и 

консервативное лечение больных острым панкреатитом. Хирургия. Ж-л им. 

Н.И. Пирогова 10:56-63. 

75. Сидорчук РІ, Хомко ОЙ, Плегуца ОМ (2012) Особливості 

функціонального стану дихальної системи у хворих на абдомінальний сепсис. 

Клін. анатомія та операт. хірургія 11(3):52-54. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=401070
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=630324
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=858184
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1749891
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1749891
http://www.fesmu.ru/elib/Article.aspx?id=262805
http://www.fesmu.ru/elib/Article.aspx?id=262805
http://rep.bsmu.by/browse?value=%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%83%D1%86%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.&type=author
http://rep.bsmu.by/browse?value=%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%9B.%20%D0%9F.&type=author
http://rep.bsmu.by/browse?value=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%90.%20%D0%90.&type=author
http://rep.bsmu.by/browse?value=%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE,%20%D0%91.%20%D0%9E.&type=author


151 

 

76. Сипливий ВО, Робак ВІ, Євтушенко ДВ (2014) Хірургічне 

лікування гострого некротичного панкреатиту: критерії, що визначають 

результат лікування. Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту 1(1 Ч 18):136-139. 

77. Сипливий ВО, Робак ВІ, Петренко ГД (2011) Хірургічне лікування 

хворих на важкі форми гострого панкреатиту: аналіз результатів та фактори 

прогнозу. Укр. ж-л хірургії 2(11):136-139. 

78. Сукач МС, Долгих ВТ (2012) Влияние цитофлавина на 

функционально-метаболические показатели печени крыс при панкреонекрозе. 

Бюлл. Сибирской медицины 1:77-82. 

79. Суслина ЗА, Романцов МГ, Коваленко АЛ (2010) Терапевтическая 

эффективность инфузионного раствора цитофлавина при неотложных 

состояниях. Клин. медицина 4:61-67. 

80. Суходоля АІ, Моргун АС (2015) Роль внутрішньочеревної 

гіпертензії при гострому панкреатиті (огляд літератури). Вісн. Вінниц. нац. мед. 

ун-ту 2(19):530-535. 

81. Сухомлин ТА (2013) Процеси перекисного окиснення ліпідів у 

легенях щурів за умов опікової хвороби та їх корекція препаратом “Ліпін”. 

Вісник Української медичної стоматологічної академії 13(4 Ч 44):187-190. 

82. Русин ВІ, Філіп СС (2012) Гідроторакс – предиктор важкості 

протікання гострого панкреатиту. Укр. ж-л хірургії 3(18):5-8. 

83. Фелештинський ЯП, Бондаренко ОМ (2016) Ефективність 

використання малоінвазивних методів лікування парапанкреатичних 

ускладнень при гострому панкреатиті. Хірургія України 1:69-73. 

84. Фомін ПД Удосконалені алгоритми діагностики та лікування 

гострого панкреатиту: методичні рекомендації. Київ; 2012. 80 с. 

85. Хомяк ІВ, Кіт ОВ (2014) Внутрішньочеревний тиск, компартент-

синдром в хірургічному лікуванні тяжкого гострого панкреатиту. Клін. хірургія 

4:66-69. 

86. Хомяк ІВ, Ротар ОВ, Терешкевич ІС, Ротар ВІ (2017) Етапні 

малоінвазивні втручання та відкрита панкреатонекректомія в хірургічному 



152 

 

лікуванні хворих на гострий некротичний панкреатит. Хірургія України 2:25-

29. 

87. Чубченко НВ, Баштан ЛП (2013) Анализ результатов лечения 

больных с деструктивними формами острого панкреатита. Запорожский 

медицинский журнал 4(79):115-116. 

88. Чуклін СМ (2011) Антиоксидаційний статус хворих на гострий 

панкреатит. Експериментальна та клінічна фізіологія 4:96-102. 

89. Чуклін СМ, Бігальський ІЮ, Гранат ОБ (2011) Комплексна 

антиоксидаційна терапія у лікуванні хворих на гострий панкреатит. Шпитальна 

хірургія 4:9-14. 

90. Чуклін СМ, Вацеба РЄ (2007) Патогенетичні аспекти легеневих 

ускладнень у хворих на гострий панкреатит. Практична медицина 1:45-55. 

91. Чуклін СМ, Бігальський ІЮ, Гранат ОБ (2011) Оксидаційний стрес і 

сигнальні шляхи запалення при гострому панкреатиті. Експериментальна та 

клінічна фізіологія 4:61-67. 

92. Шевченко РС, Шевченко СІ, Селезньов МА (2012) Прогностична 

цінність оцінки стану метаболічних процесів та перекисного окислення ліпідів 

в організмі хворих на гострий панкреатит. Харків. хірург. школа 2(53):29-34. 

93. Шевчук ІМ, Кузенко РТ, Протас ВВ (2012) Хірургічне лікування 

гострого панкреатиту у хворих похилого та старечого віку. Шпитальна хірургія 

3:111-115. 

94.  Шевчук ІМ, Пилипчук ВІ, Кузенко РТ, Протас ВВ (2012) 

Особливості клінічної симптоматики та хірургічного лікування гострого 

панкреатиту у хворих похилого та старечого віку. Галицький лікарський вісник 

19(3 Ч 1):149-151. 

95. Шевчук ІМ, Тітов ІІ (2001) Вплив перфторану на перебіг синдрому 

гострого легеневого пошкодження у хворих на деструктивний панкреатит. 

Клін. хірургія 3:12-15. 

96. Шейко ВД, Панасенко СІ, Должковий СВ (2011) Аналіз летальності 

при гострому тяжкому панкреатиті з позицій обʹєктивізації тяжкості стану 



153 

 

пацієнта та ступеня поліорганної дисфункції. Клін. хірургія 8:25-27. 

97. Шейко ВД, Кизименко ОО, Кравченко СП (2013) Оцінка 

ефективності загальноклінічних обстежень у ранній діагностиці гострого 

панкреатиту. Укр. ж-л хірургії 2(21):106-110. 

98.  Яремчук ОЗ (2013) Дослідження концентрації нітрит-аніона та 

прозапальних цитокінів при гострому експериментальному панкреатиті та за дії 

модуляторів синтезу оксиду азоту. Медична хімія 15(4):89-95. 

99.  Яремчук ОЗ, Посохова КА (2011) Зміни біохімічних показників 

печінки та нирок при експериментальному панкреатиті та за дії модуляторів 

синтезу оксиду азоту і рекомбінантної супероксиддисмутази. Укр. біохім. журн. 

83(4):57-66. 

100. Aeffner F, Bolon B, Davis IC (2015) Mouse Models of Acute 

Respiratory Distress Syndrome: A Review of Analytical Approaches, Pathologic 

Features, and Common Measurements. Toxicol Pathol 43(8):1074-1092. 

101. Akbarshahi H, Rosendahl AH, Westergren-Thorsson G, Andersson R 

(2012) Acute lung injury in acute pancreatitis. Respiratory Medicine 106:1199–1210. 

102. Al-Bahrani AZ, Darwish A, Hamza N (2010) Gut barrier dysfunction in 

critically ill surgical patients with abdominal compartment syndrome. Pancreas 

39:1064-1069. 

103. Al-Omran M, Albalawi ZH, Tashkandi MF, Al-Ansary LA (2010) 

Enteral versus parenteral nutrition for acute pancreatitis. Cochrane Database Syst 

Rev.Available from: doi: 10.1002/14651858.CD002837.pub2 

104. Alvi AR, Sheikh GM, Kazim SF (2011) Delayed surgical therapy 

reduces mortality in patients with acute necrotizing pancreatitis. J Pak Med Assoc 

61(10):973-977. 

105. Andrade AM, Collazos SS, Andrade LM (2015) Acute Pancreatitis. 

Emerg Med (Los Angel)^ 5(4): Available from: http://dx.doi.org/10.4172/2165-

7548.1000267. 

106. Anilir E, Ozen F, Yildirim IH (2017) IL-8 gene polymorphism in acute 

biliary and non biliary pancreatitis: probable cause of high level parameters? Ann 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296628
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296628
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296628
http://dx.doi.org/10.4172/2165-7548.1000267
http://dx.doi.org/10.4172/2165-7548.1000267
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5353913/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5353913/


154 

 

Hepatobiliary Pancreat Surg 21(1):30-38. 

107. Baal MC, Santvoort HC, Bollen TL: Dutch Pancreatitis Study Group. 

Systematic review of percutaneous catheter drainage as primary treatment for 

necrotizing pancreatitis. BJS. 2011: 98:18-27. 

108. Balthazar EJ, Robinson DL, Megibow AJ, Ransons JHC (1990) Acute 

pancreatitis: value of CT in establishing prognosis. Radiology 174(2):331-336. 

109. Bass CM, Sajed DR, Adedipe AA, West TE (2015) Pulmonary 

ultrasound and pulse oximetry versus chest radiography and arterial blood gas 

analysis for the diagnosis of acute respiratory distress syndrome: a pilot study. Crit. 

Care 19(1):282. 

110. Bastarache JA, Roberts LJ, Ware LB (2014) Thinking outside the cell: 

how cell-free hemoglobin can potentiate acute lung injury. Am J Physiol Lung Cell 

Mol Physiol 306(3):L231-L232. 

111. Bos LD, Schultz MJ, Sterk P.J., 2014. Exhaled breath profiling for 

diagnosis acute respiratory distress syndrome. BMC Pulmonary Medicine 14:72.  

112. Bosma KJ, Taneja R, Lewis JF (2010) Pharmacotherapy for prevention 

and treatment of acute respiratory distress syndrome: current and experimental 

approaches. Drugs 70(10):1255-1282. 

113. Bouwense SA, Besselink MG, van Brunchot S (2012) Pancreatitis of 

biliary origin, optimal timing of cholecystectomy (PONCHO trial): study protocol for 

a randomized controlled trial. Trials 13(225): Available from: 

http://trialsjournal.com/contrnt/13/1/225. 

114. Bulyez S, Pereira B, Caumon E (2017) Epidural analgesia in critically ill 

patients with acute pancreatitis: the multicentre randomised controlled EPIPAN study 

protocol. BMJ 7(5):e015280.  

115. Bumbasirevic V, Radenkovic D, Jankovic Z (2009) Severe acute 

pancreatitis: overall and early versus late mortality in intensive care units. Pancreas 

38(2):122-125. 

116. Cai D, Parajuly SS, Wang H (2016) Accuracy of contrast-enhanced 

ultrasound compared with conventional ultrasound in acute pancreatitis: Diagnosis 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4511255/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4511255/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4511255/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bosma%20KJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20568833
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taneja%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20568833
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lewis%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20568833
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20568833
http://trialsjournal.com/contrnt/13/1/225
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5730003/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5730003/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5730003/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5103763/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5103763/


155 

 

and complication monitoring. Exp Ther Med 12(5):3189-3194. 

117. Campos A (2017) Plasmapheresis in the management of acute 

pancreatitis due to severe hypertriglyceridemia-reporting new cases. J Ren Hepat 

Disord 1(1):29-34. 

118. Ceranowicz P, Cieszkowski J, Warzecha Z, Dembiński A (2015) 

Experimental models of acute pancreatitis. Postepy Hig Med Dosw 21(69):264-269.  

119. Chang Y, Fu H, Liu JC (2013) Nasogastric or nasojejunal feeding in 

predicted severe acute pancreatitis: a meta-analysis. Crit Care 17(3):R118. 

120. Cheng Z, Han J, Sun PP (2012) Edaravone attenuates paraquat-induced 

lung injury by inhibiting oxidative stress in human type II alveolar epithelial cells. 

World J Emerg Med 3(1):55-59. 

121. Cleva R, Assumpc MS, Sasaya F (2014) Correlation between intra-

abdominal pressure and pulmonary volumes after superior and inferior abdominal 

surgery. Clinics 69(7):483-486. 

122. Cortés I, Peńuelas O, Esteban A (2012) Acute respiratory distress 

syndrome: evaluation and management. Minerva anestesiologia 78(3):343-357. 

123. Costa DW, Boerma D, van Santvoort HC (2014) Staged 

multidisciplinary step-up management for necrotizing pancreatitis. BJS 101:65-79. 

124. Czako L, Takacs T (1998) Involvement of oxygen-derived free radicals 

in L-arginine-induced acute pancreatitis. Dig Dis Sci 43(8):1770-1777. 

125. Dedemadi G, Nikolopoulos M, Kalaitzopoulos I, Sgourakis G (2016) 

Management of patients after recovering from acute severe biliary pancreatitis. World 

J Gastroenterol 22(34):7708-7717. 

126. Dellinger EP, Forsmark CE, Layer P (2012) Determinant-Based 

Classification of Acute Pancreatitis Severity. An International Multidisciplinary 

Consultation. Ann Surg 256(6):875-80.  

127. Deng LH, Hu C, Cai WH (2017) Plasma cytokines can help to identify 

the development of severe acute pancreatitis on admission. Medicine 96(28):E7312. 

128. Deng W, Abliz A, Xu S (2016) Severity of pancreatitis-associated 

intestinal mucosal barrier injury is reduced following treatment with the NADPH 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ceranowicz%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25720613
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cieszkowski%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25720613
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Warzecha%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25720613
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dembi%C5%84ski%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25720613
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25720613
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cheng%20Zq%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25215040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Han%20Jy%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25215040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sun%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25215040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5515743/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5515743/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5042780/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5042780/


156 

 

oxidase inhibitor apocynin. Mol Med Rep 14(4):3525-3534. 

129. Deng YY, Shamoon M, He Y, Bhatia M, Sun J (2016) Cathelicidin-

related antimicrobial peptide modulates the severity of acute pancreatitis in mice. 

Mol Med Rep 13(5):3881-3885. 

130. Desai A, Panchal H, Parmar H (2016) Acute pancreatitis: Causes, 

pathophysiology, different modalities of management. IAIM 3(4):66-71. 

131. Do JH (2015) Mechanism of Severe Acute Pancreatitis: Focusing on 

Development and Progression. The Korean Journal of Pancreas and Biliary Tract 

20:115-123. 

132. Dumnicka P, Maduzia D, Ceranowicz P. (2017) The Interplay between 

Inflammation, Coagulation and Endothelial Injury in the Early Phase of Acute 

Pancreatitis: Clinical Implications. Int J Mol Sci 18(2):354. 

133. Feddy L, Barker J, Fawcett P, Malagon I (2016) Intra-abdominal 

hypertension complicating pancrеatitis-incluted acute respiratory distress syndrome 

in three patients on extracorporeal membrane oxygenation. Anaesthesiology Intensive 

Therapy 48(1):29-33. 

134. Fisic E, Poropat G, Bilic-Zulle L (2013) The role of IL-6, 8, and 10, 

sTNFr, CRP, and pancreatic elastase in the prediction of systemic complications in 

patients with acute Pancreatitis. Gastr Res and Prac: Available from: 

http://dx.doi.org/10.1155/2013/282645. 

135. Foster JR (2014) A review of animal models of nonneoplastic pancreatic 

diseases. Toxicol Pathol 42(1):243-59. 

136. Grommes J, Soehnlein O (2011) Contribution of Neutrophils to Acute 

Lung Injury. Mol Med 17(3-4):293-307. 

137. Han S, Mallampalli RK (2015)The acute respiratory distress syndrome: 

from mechanism to translation. J Immunol 194(3):855-860. 

138. Heryi P, Rakonczay JZ, Sari R (2004) L-arginine-inducted experimental 

pancreatitis. World J Gastroenterol 10(14):2003-2009. 

139. Huang W, Altaf K, Jin T (2013) Prediction of the severity of acute 

pancreatitis on admission by urinary trypsinogen activation peptide: A meta-analysis. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4838156/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4838156/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5343889/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5343889/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5343889/
http://dx.doi.org/10.1155/2013/282645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24178571
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24178571
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4299926/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4299926/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3725388/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3725388/


157 

 

World J Gastroenterol 19(28):4607-4615. 

140. Jaswal DS, Leung JM, Sun J (2014) Tidal Volume and Plateau Pressure 

Use for Acute Lung Injury from 2000 to Present: A Systematic Literature Review. 

Crit Care Med. 42(10):2278-2289. 

141. Jeon TJ, Park JY (2017) Clinical significance of the neutrophil-

lymphocyte ratio as an early predictive marker for adverse outcomes in patients with 

acute pancreatitis. World J Gastroenterol 23(21):3883-3889. 

142. Jha PK, Chandran R, Jaiswal P (2017) A clinical study of risk factors of 

acute pancreatitis in a tertiary care centre in North India. Int Surg J 4(6):1878-1883. 

143. Jones MR, Hall OM, Kaye AM, Kaye AD (2015) Drug-induced acute 

pancreatitis: a review. Ochsner J. 15(1):45-51. 

144. Kallet RH (2011) Patient-Ventilator Interaction During Acute Lung 

Injury, and the Role of Spontaneous Breathing: Part 2: Airway Pressure Release 

Ventilation. Respiratory Care 56(2):190-203. 

145. Kambhampati S, Park W, Habtezion A (2014) Pharmacologic therapy 

for acute pancreatitis. World J Gastroenterol 20(45):16868-16880. 

146. Karakayali FY (2014) Surgical and interventional management of 

complications caused by acute pancreatitis. World J Gastroenterol 7(20 Suppl 

37):13412-13423. 

147. Karpavicius A, Dambrauskas Z, Gradauskas A (2016) The clinical value 

of adipokines in predicting the severity and outcome of acute pancreatitis. BMC 

Gastroenterol 16(1):99. 

148. Ke L, Tong ZH, Li W (2014) Predictors of Critical Acute Pancreatitis: A 

Prospective Cohort Study. Medicine 93(21):e108. 

149. Kim H, Oh Y, Choi J (2014) Use of laparoscopy for diagnosing 

experimentally induced acute pancreatitis in dogs. J Vet Sci 15(4):551-556. 

150. Kirkpatrick AW, Roberts DJ, De Waele J (2013) Intra-abdominal 

hypertension and the abdominal compartment syndrome: updated consensus 

definitions and clinical practice guidelines from the World Society of the Abdominal 

Compartment Syndrome. Intensive Care Med 39:1190-1206. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5467074/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5467074/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5467074/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25829880
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25829880
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4258556/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4258556/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4188894/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4188894/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4994217/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4994217/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4616279/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4616279/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4269598/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4269598/


158 

 

151. Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE (1985) 

APACHE II: a severity of disease classification system. Critical Care Medicine 

13(10):818-829. 

152. Kor DJ, Lingineni RK, Gajic O (2015) Predicting Risk of Postoperative 

Lung Injury in High-Risk Surgical Patients: A Multicenter Cohort Study. 

Anesthesiology 120(5):1168-1181. 

153. Koulouras V, Papathanakos G, Papathanasiou A, Nakos G (2016) 

Efficacy of prone position in acute respiratory distress syndrome patients: A 

pathophysiology-based review. World J Crit Care Med 5(2):121-136. 

154. Laycock H, Rajah A (2010) Acute lung injury and acute respiratory 

distress syndrome: a review article. BMJP 3(2):324.  

155. Liang X, Zhang B, Chen Q. (2016) The mechanism underlying alpinetin-

mediated alleviation of pancreatitis-associated lung injury through upregulating 

aquaporin-1. Drug Des Devel Ther 10:841-850. 

156. Li C, Bo L, Liu W (2015) Enteral Immunomodulatory Diet (Omega-3 

Fatty Acid, γ-Linolenic Acid and Antioxidant Supplementation) for Acute Lung 

Injury and Acute Respiratory Distress Syndrome: An Updated Systematic Review 

and Meta-Analysis. Nutrients 7(7):5572-5585. 

157. Li XY, Wang XB, Liu XF, Li SG (2010) Prevalence and risk factors of 

organ failure in patients with severe acute pancreatitis. World J Emerg Med 1(3):201-

204. 

158. Luan ZG, Zhang J, Yin XH (2013) Ethyl pyruvate significantly inhibits 

tumour necrosis factor-α, interleukin-1β and high mobility group box 1 releasing and 

attenuates sodium taurocholate-induced severe acute pancreatitis associated with 

acute lung injury. Clin Exp Immunol 172(3):417-426. 

159. Maheshwari N., Kumar A, Iqbal ZA (20150 Organ Failure in Acute 

Pancreatitis and Its Impact on Outcome in Critical Care. Southwest Journal of 

Pulmonary and Critical Care 10:253-264. 

160. Malbrain ML, Cheatham ML (2011) Definitions and pathophysiological 

implications of intra-abdominal hypertension and abdominal compartment syndrome. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3999474/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3999474/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4848155/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4848155/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4771394/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4771394/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4771394/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4517016/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4517016/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4517016/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4517016/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3646441/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3646441/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3646441/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3646441/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Malbrain%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21944445
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cheatham%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21944445


159 

 

Am Surg 77(S 1):S6-11. 

161. Malbrain ML, De Laet IE, De Waele JJ, Kirkpatrick AW (2013) Intra-

abdominal hypertension: definitions, monitoring, interpretation and management. 

Best Pract Res Clin Anaesthesiol 27(2):249-270.  

162. Matsuda N, Nishihira J, Takahashi Y (2006) Role of Macrophage 

Migration Inhibitory Factor in Acute Lung Injury in Mice with Acute Pancreatitis 

Complicated by Endotoxemia. Am J Respir Cell Mol Biol 35:198-205. 

163. Matthay MA, Zemans RL (2011) The Acute Respiratory Distress 

Syndrome: Pathogenesis and Treatment. Ann Rev Path 28(6):147-163. 

164. Mazzon E, Cuzzocrea S (2007) Role of TNF-α in lung tight junction 

alteration in mouse model of acute lung inflammation. Respiratory Research 8(75): 

Available from: doi:10.1186/1465-9921-8-75. 

165. Meher S, Mishra TH, Sasmal PK (2015) Role of Biomarkers in 

Diagnosis and Prognostic Evaluation of Acute Pancreatitis. J Biomark:519534: 

Available from: 10.1155/2015/519534. 

166. Mentula P, Hienonen P, Kemppainen E. (2010) Surgical decompression 

for abdominal compartment syndrome in severe acute pancreatitis. Arch Surg 

145:764-769. 

167. Merza M, Wetterholm E, Zhang S (2013) Inhibition of 

geranylgeranyltransferase attenuates neutrophil accumulation and tissue injury in 

severe acute pancreatitis. J Leukoc Biol 94(3):493-502. 

168. Michael G Sarr (2013) 2012 revision of the Atlanta Classification of 

acute pancreatitis. Pols Arch Med Wewn 123(3):118–124. 

169. Mirtallo JM, Forbes A, McClave SA (2012) International consensus 

guidelines for nutrition therapy in pancreatitis. JPEN J Parenter Enteral Nutr 36:284-

291. 

170. Munhoz-Filho CH, Batigalia F, Funes HLX (2015) Clinical and 

therapeutic correlations in patients with slight acute pancreatitis. ABCD Arq Bras Cir 

Dig 28(1):24-27. 

171. Munsell MA, Buscaglia JM (2010) Acute pancreatitis. Journal of 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Malbrain%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24012236
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Laet%20IE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24012236
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Waele%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24012236
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kirkpatrick%20AW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24012236
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=20936936
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4541003/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4541003/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23744643
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23744643
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23744643


160 

 

Hospital Medicine 5(4):241-250. 

172. Nieminen A, Maksimow M, Mentula P (2014) Circulating cytokines in 

predicting development of severe acute pancreatitis. Critical Care 18:R104.  

173. Noel P, Patel K, Durgampudi C (2016) Peripancreatic fat necrosis 

worsens acute pancreatitis independent of pancreatic necrosis via unsaturated fatty 

acids increased in human pancreatic necrosis collections. Gut 65(1):100-111. 

174. Oláh A, Romics LJr (2014) Enteral nutrition in acute pancreatitis: A 

review of the current evidence. World J Gastroenterol 20(43):16123-16131. 

175. Orgeig S, Bernhard W, Biswas SC (2007) The anatomy, physics and 

physiology of gas exchange surfaces: is there a universal function for pulmonary 

surfactant in animal respiratory structures? Integrative and Comparative Biology 

47(4):610-627. 

176. Otsuki M, Takeda K, Matsuno S (2013) Criteria for the diagnosis 

and severity stratification of acute pancreatitis. World J Gastroenterol 19(35):5798-

5805. 

177. Ozkardeş AB, Bozkurt B, Dumlu EG (2015) Effects of everolimus on a 

rat model of cerulein-induced experimental acute pancreatitis. Ulus Cerrahi Derg 

31:185-191. 

178. Pan LL, Li J, Shamoon M, Bhatia M, Sun J (2017) Recent Advances on 

Nutrition in Treatment of Acute Pancreatitis. Front Immunol 8:762. 

179. Park S, Lee S, Hyo Deok Lee HD (2014) Abdominal Compartment 

Syndrome in Severe Acute Pancreatitis Treated with Percutaneous Catheter Drainage. 

Clin Endosc 47(5):469-472. 

180. Pastor CM, Matthay MA, Frossard JL (2003) Pancreatitis-Associated 

Acute Lung Injury: New Insights. Chest 124:2341-2351. 

181. Peery AF, Dellon ES, Lund J (2012) Burden of gastrointestinal disease 

in the United States: 2012 update. Gastroenterol 43(5):1179-87. 

182. Pérez S, Pereda J, Sabater L, Sastre J (2015) Redox signaling 

in acute pancreatitis. Redox Biol. 5:1-14. 

183. Perl M, Lomas-Neira J, Chung CS, Aya A (2011) Pathogenesis of 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maksimow%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24886762
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mentula%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24886762
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4869971/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4869971/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4869971/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Otsuki%20M%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Takeda%20K%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matsuno%20S%5Bauth%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5491641/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5491641/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4198568/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4198568/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4360040/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4360040/


161 

 

indirect (secondary) acute lung injury. Expert Rev Respir Med 5(1):115-126. 

184. Petrov MS (2013) Moving beyond the “pancreatic rest” in severe and 

critical acute pancreatitis. Crit Care 17(4):161. 

185. Phillip V, Huber W, Hagemes F (2011) Incidence of acute pancreatitis 

does not increase during Oktoberfest, but is higher than previously described in 

Germany. Clin Gastroenterol Hepatol 9:995-1000. 

186. Phillip V, Steiner JM, Algül H (2014) Early phase of acute pancreatitis: 

Assessment and management. World J Gastrointest Pathophysiol 5(3):158-168. 

187. Pierrakos C, Karanikolas M, Scolletta S (2011) Acute Respiratory 

Distress Syndrome: Pathophysiology and Therapeutic Options. J Clin Med Res 

4(1):7-16. 

188. Pezzilli R, Zerbi A, Campra D, Hamada T, Yasunaga H, Nakai Y; Italian 

Association for the Study of the Pancreas (AISP). Continuous regional arterial 

infusion for acute pancreatitis: a propensity score analysis using a nationwide 

administrative database. Critical Care. 2013; 17:R214. 

189. Pezzilli R, Zerbi A, Campra D; Italian Association for the Study of the 

Pancreas (AISP). Consensus guidelines on severe acute pancreatitis. Dig. Liver Dis. 

2015; 47(7):532-543.  

190. Popa CC (2014) Prognostic biological factors in severe acute 

pancreatitis. J Med Life 7(4):525-528. 

191. Ransons JH, Rifkind KM, Roses DF. (1974) Prognostic signs and the 

role of operative management in acute pancreatitis. Surgery, Gynecology & 

Obstetrics 139(1):69-81. 

192. Rau B, Pralle U, Mayer JM, Beger HG (1998) Role of 

ultrasonographically guided fineneedle aspiration cytology in the diagnosis of 

infected pancreatic necrosis. BJS 85:179-84. 

193. Rios F, Iscar T, Cardinal-Fernández P (2017) What every intensivist 

should know about acute respiratory distress syndrome and diffuse alveolar damage. 

Rev Bras Ter Intensiva 29(3):354-363. 

194. Saguil A, Farco M (2012) Acute respiratory distress syndrome: diagnosis 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=21348592
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3706824/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3706824/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4133515/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4133515/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pezzilli%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25921277
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zerbi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25921277
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Campra%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25921277
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Italian%20Association%20for%20the%20Study%20of%20the%20Pancreas%20(AISP)%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Italian%20Association%20for%20the%20Study%20of%20the%20Pancreas%20(AISP)%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pezzilli%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25921277
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zerbi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25921277
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Campra%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25921277
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Italian%20Association%20for%20the%20Study%20of%20the%20Pancreas%20(AISP)%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Italian%20Association%20for%20the%20Study%20of%20the%20Pancreas%20(AISP)%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25921277
http://pubmedcentralcanada.ca/pmcc/solr?term=author:(CC%20Popa)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5632979/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5632979/


162 

 

and management. Am Family Phys 85(4):352-358. 

195. Saligram S, Lo D, Saul M (2012) Analyses of hospital administrative 

data that use diagnosis codes overestimate the cases of acute pancreatitis. Clin 

Gastroenterol Hepatol 10:805-811. 

196. Sadr-Azodi O, Sanders DS, Murray JA (2012) Patients With Celiac 

Disease Have an Increased Risk for Pancreatitis. Clin. Gastroenterol Hepatol 

10:1136-1142. 

197. Santa-Teresa P, Muňoz J, Montero I (2012) Incidence and prognosis of 

intraabdominal hypertension in critically ill medical patients: a prospective 

epidemiological study. Annals of Intensive Care 2(1):53-62. 

198. Sargin G, Coşkum A, Akin HŞ, Karaoğlu AŐ (2013) Recurrent acute 

pancreatitis due to hypertriglyceridemia and acute lung injury. Istanbul Med J 

14:143-145. 

199. Seethala RR, Hou PC, Aisiku IP (2017) Early risk factors and the role of 

fluid administration in developing acute respiratory distress syndrome in septic 

patients. Ann Intensive Care 7:11. 

200. Sibaja P, Sanchez A, Villegas G (2017) Management of the open 

abdomen using negative pressure wound therapy with instillation in severe abdominal 

sepsis. A review of 48 cases in Hospital Mexico, Costa Rica. International J of 

Surgery Case Reports 30:26-30. 

201. Siriwardena AK, Mason JM, Balachandra S (2007) Randomised, double 

blind, placebo controlled trial of intravenous antioxidant (N-acetylcysteine, selenium, 

vitamin C) therapy in severe acute pancreatitis. Gut 56(10):1439-1444. 

202. Skouras C, Davis ZA, Sharkey J (2016) Lung ultrasonography as a direct 

measure of evolving respiratory dysfunction and disease severity in patients with 

acute pancreatitis. HPB 18(2):159-169. 

203. Smit M, Duddingh KT, Bosma B (2016) Abdominal Compartment 

Syndrome and Intra-abdominal Ischemia in Patients with Severe Acute Pancreatitis. 

World J Surg 40:1454-1461. 

204. Sorrentino L, Chiara O, Mutignani M (2017) Combined totally mini-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5256622/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5256622/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5256622/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siriwardena%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17356040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mason%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17356040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Balachandra%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17356040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4814601/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4814601/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4814601/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5356234/


163 

 

invasive approach in necrotizing pancreatitis: a case report and systematic literature 

review. World J Emerg Surg 12:16. 

205. Sun JK, Mu XW, Li WQ (2013) Effects of early enteral nutrition on 

immune function of severe acute pancreatitis patients. World J Gastroenterol 19:917-

922. 

206. Surbatovic M, Veljovic M, Jevdjic J (2013) Immunoinflammatory 

Response in Critically Ill Patients: Severe Sepsis and/or Trauma. Mediators 

Inflamm:362793: Available from: 10.1155/2013/362793. 

207. Swaroopa D, Bhaskar K, Mahathi T (2016) Association of serum 

interleukin-6, interleukin-8, and Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II 

score with clinical outcome in patients with acute respiratory distress syndrome. 

Indian J Crit. Care Med 20(9):518-525. 

208. Thandassery RB, Yadav TD, Dutta U (2013) Dynamic nature of organ 

failure in severe acute pancreatitis: the impact of persistent and deteriorating organ 

failure. HPB 15:523-528. 

209. Trillo-Alvarez C, Cartin-Ceba R, Kor DJ (2011) Acute lung injury 

prediction score: derivation and validation in a population-based sample. Eur.Respir J 

37:604-609. 

210. van Santvoort HC, Bakker OJ, Bollen TL; Dutch Pancreatitis Study 

Group. A conservative and minimally invasive approach to necrotizing pancreatitis 

improves outcome. Gastroenterology. 2011; 141:1254-1263. 

211. van Santvoort HC, Besselink MG, Bakker OJ (2010) A step-up 

approach or open necrosectomy for necrotizing pancreatitis. N Eng J Med 362:1491-

1502. 

212. Vasiliadis K, Papavasiliou C, Al Nimer A (2013) The role of open 

necrosectomy in the current management of acute necrotizing pancreatitis: a review 

article. ISRN Surgery: Available from: http://dx.doi.org/10.1155/2013/579435. 

213. Villar J, Kacmarek RM (2012) The American-European Consensus 

Conference definition of the acute respiratory distress syndrome is dead, long live 

positive end-expiratory pressure. Med Intensiva 36(8):571-575. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3859159/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3859159/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5027744/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5027744/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5027744/
http://dx.doi.org/10.1155/2013/579435


164 

 

214. Waele JJ, Ejike JC, Leppäniemi A (2015) Intra-abdominal hypertension 

and abdominal compartment syndrome in pancreatitis, paediatrics, and trauma. 

Anaesthesiol Intensive Ther 47(3):219-227. 

215. Waele JJ, Jan J (2015) Management of Abdominal Compartment 

Syndrome in Acute Pancreatitis. Pancreapedia: Exocrine Pancreas Knowledge Base: 

Available from: 10.3998/panc.2015.29. 

216. Wang F, Lu F, Huang H, Huang M, Luo T (2016) Ultrastructural 

changes in the pulmonary mechanical barriers in a rat model of severe acute 

pancreatitis-associated acute lung injury. Ultrastruct Pathol 40(1):33-42: Available 

from: doi:10.3109/01913123.2015.1088907. 

217. Wen L, Voronina S, Javed MA (2015) Inhibitors of ORAI1 Prevent 

Cytosolic Calcium-Associated Injury of Human Pancreatic Acinar Cells and Acute 

Pancreatitis in 3 Mouse Models. Gastroenterology 149(2):481-492. 

218. Wu BU, Batech M, Quezada M (2015) Dynamic Measurement of 

Disease Activity in Acute Pancreatitis: The Pancreatitis Activity Scoring System. Am 

J Gastroenterol 112(7):1144-1152. 

219. Yadav D, O‟Connell M, Papachristou GI (2012) Natural 

history following the first attack of acute pancreatitis. Am. J Gastroenterol 107:1096-

103. 

220. Yadav D, Lowenfels AB (2013) The epidemiology of pancreatitis and 

pancreatic cancer. Gastroenterol 144:1252-1261. 

221. Yokoe M, Takada T, Mayumi T. (2015) Japanese guidelines for the 

management of acute pancreatitis: Japanese Guidelines 2015. J Hepatobiliary 

Pancreat Sci 22(6):405-432.   

222. Zerem E (2014) Treatment of severe acute pancreatitis and its 

complications. World J Gastroenterol 20(38):13879-13892. 

223. Zhao G, Zhang J.G, Wu HS (2013) Effects of different resuscitation 

fluid on severe acute pancreatitis. World J Gastroenterol 19(13):2044-2052. 

224. Zhao JB, Liao DH, Nissen TD (2013) Animal models of pancreatitis: 

Can it be translated to human pain study? World J Gastroenterol 19(42):7222-7230. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Waele%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25973660
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ejike%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25973660
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lepp%C3%A4niemi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25973660
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25973660
http://www.pancreapedia.org/
http://dx.doi.org/10.3998/panc.2015.29
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26512751
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lu%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26512751
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huang%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26512751
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huang%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26512751
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Luo%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26512751
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26512751
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wen%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25917787
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Voronina%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25917787
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Javed%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25917787
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25917787
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5519418/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5519418/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yokoe%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25973947
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Takada%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25973947
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mayumi%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25973947
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25973947
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25973947
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4194569/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4194569/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3831203/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3831203/


165 

 

225. Zhang H, Neuhöfer P, Song L. (2013) IL-6 trans-signaling promotes 

pancreatitis-associated lung injury and lethality. J Clin Invest 123(3):1019-1033. 

226. Zhou MT, Chen CS, Chen BC. (2010) Acute lung injury and ARDS in 

acute pancreatitis: mechanisms and potential intervention. World J Gastroenterol 

16(17):2094-2099. 

227. Zhu B, Zheng F, Liu N (2014) Diagnostic Value of Surfactant Protein-A 

in Severe Acute Pancreatitis-Induced Acute Respiratory Distress Syndrome. Med Sci 

Monit 20:1728-1734. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4186216/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4186216/

