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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В останні роки хронічний панкреатит вважають 
одним з найбільш частих хірургічних захворювань (Лупальцов В. И., 2013; 
Plagemann S. et al., 2017). Поширеність хронічного панкреатиту становить 10-
30 випадків на 100 тис. населення і має тенденцію до зростання (Копчак В. М. 
і співавт., 2014). Загальна виживаність хворих за 10 років становить 70%, за 20 
років – 45%, що свідчить про медичну і соціальну важливість проблеми (Levy P. 
et al., 2014).

Основною метою хірургічного лікування хворих хронічним панкреатитом 
із протоковою гіпертензією є ліквідація болю, можливих ускладнень (кровотеча, 
біліарна гіпертензія, псевдокіста, малігнізація та ін.) і збереження функціонально-
активної тканини підшлункової залози для зменшення порушень зовнішньої і 
внутрішньої секреції (Запорожченко Б. С. і співавт., 2017; Hartmann D. et al., 2015). 
Вказане вимагає диференційованих підходів з врахуванням морфологічних змін у 
підшлунковій залозі та інших чинників, що дозволяє індивідуалізувати хірургічну 
тактику лікування (Криворучко І. А. і співавт., 2018).

На сьогоднішній день застосовують дренувальні, резекційно-дренувальні 
і резекційні втручання (Ярешко В. Г., Михеев Ю. А., 2013; Калашник Р. С., 
Пархисенко Ю. А., 2017). Більшість авторів виконують паренхімозберігаючі 
втручання за чіткими показами, удосконалюючи їх методики (Клименко А. В. и 
др., 2011; Копчак В. М. и др., 2012; Каніковський О. Є. і співавт., 2018; Усенко О. Ю. 
і співавт., 2018). Частина авторів вважає за доцільне виконання радикальних 
резекційних втручань, зокрема, панкреатодуоденальної резекції (Егоров В. И. 
и др., 2013; Воробей А. В. и др., 2016).

У вітчизняній літературі є тільки окремі публікації про застосування 
ендоскопічних транспапілярних втручань на протоці підшлункової залози у 
хворих хронічним панкреатитом, які у світі вважають «золотим стандартом» 
(Шевчук І. М. і співавт., 2014; Матвійчук Б. О., Погорецький Р. М., 2018; 
Огородник П. В. і співавт., 2018; Plagemann S. et al., 2017).

Таким чином, метод оптимального операційного втручання при хронічному 
панкреатиті із протоковою гіпертензією остаточно не визначений і залежить від 
стану паренхіми підшлункової залози, характеру обструкції протокової системи 
та ускладнень (Drewes A. M. et al., 2017). Кінцево невирішені оптимальні строки 
виконання операційного втручання, хоча хірургічне лікування, проведене 
впродовж перших 3 років із початку захворювання, вважають більш ефективним 
(Ali U Ahmed et al., 2012; Yang C. J. et al., 2014).

Водночас, зниження зовнішньо- та внутрішньосекреторної функції 
підшлункової залози призводить до розвитку трофологічної недостатності, 
корекція якої є важливим напрямом у лікуванні хворих (Бабінець Л. С. і співавт., 
2017; Гаврилина Н. С. и др., 2017; Pezzilli R. et al., 2013).

Незалежно від методу виконаного операційного втручання у хворих 
хронічним панкреатитом відзначають прогресуючі функціональні порушення 
підшлункової залози через хронічний характер захворювання та видалення її 
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тканини (van der Gaag N. A. et al., 2012; Lankisch P. G., Lowenfels A. B., 2016).
Оцінка віддалених результатів, проведених операцій з приводу хронічного 

панкреатиту є важливою складовою моніторингу ефективності лікування. 
Однак, дані літератури про якість життя хворих після подібних операції є 
вкрай недостатніми (Карпачев А. А. др., 2012; Барышникова Н. В. и др., 2013; 
Тарасенко С. В. и др., 2016). Вказане окреслило коло проведених нами наукових 
досліджень.

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами, планами. 
Дисертаційна робота є фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри 
хірургії № 2 та кардіохірургії Івано-Франківського національного медичного 
університету “Розробка і впровадження нових технологій хірургічного лікування 
хворих з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини та їх 
ускладненнями» (номер державної реєстрації 0115U007034, терміни виконання 
2014-2019 рр.). Здобувач є співвиконавцем зазначеної НДР.

Мета дослідження: покращити результати хірургічного лікування хворих 
хронічним панкреатитом із протоковою гіпертензією шляхом розпрацювання 
нових технічних прийомів та паренхімозберігаючих операційних втручань, оцінки 
ефективності ендоскопічних транспапілярних втручань на протоці підшлункової 
залози, їх впливу на показники функціонального стану підшлункової залози та 
якість життя хворих.

Завдання дослідження:
1. Оцінити клінічну симптоматику і вивчити характеристику абдомінального 

панкреатичного болю та порушення зовнішньосекреторної функції підшлункової 
залози у хворих хронічним панкреатитом із протоковою гіпертензією до 
операційного лікування.

2. Проаналізувати порушення вуглеводного обміну, показники 
трофологічного статусу та якість життя хворих хронічним панкреатитом із 
протоковою гіпертензією до операційного лікування.

3. Вдосконалити методи ендоскопічних транспапілярних втручань у хворих 
хронічним панкреатитом із протоковою гіпертензією і оцінити їх ефективність.

4. Удосконалити існуючі способи хірургічного лікування 
інтрапаренхіматозної кісти головки підшлункової залози та технічні прийоми 
формування панкреатоєюноанастомозу у хворих хронічним панкреатитом із 
протоковою гіпертензією.

5. Розробити та впровадити спосіб одночасної хірургічної ліквідації 
протокової та біліарної гіпертензії у хворих хронічним панкреатитом. 

6. Провести порівняльний аналіз показників функціонального стану 
підшлункової залози, трофологічної недостатності та якості життя після різних 
методів операційних втручань у хворих хронічним панкреатитом із протоковою 
гіпертензією.

Об’єкт дослідження: хронічний панкреатит із протоковою гіпертензією. 
Предмет дослідження: лабораторна та інструментальна діагностика 

протокової гіпертензії при хронічному панкреатиті, відкриті та ендоскопічні 
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методи хірургічного лікування хворих хронічним панкреатитом (ХП), ускладнений 
протоковою гіпертензією.

Методи дослідження: клінічні та лабораторні обстеження (загальноклінічні, 
біохімічні та спеціальні – С-пептид, фекальна панкреатична еластаза-1, 
копрограма) – для визначення зовнішньо- та внутрішньосекреторної функції 
підшлункової залози (ПЗ) та білково-енергетичної недостатності; антропометричні 
(індекс маси тіла, товщина підшкірно-жирової складки та окружність плеча) – для 
визначення трофологічної недостатності (ТН); інструментальні (рентгенологічні, 
ультразвукове дослідження органів гепатопанкреатобіліарної зони з 
допплерівським дослідженням судин) – для діагностики ХП, стану протокової 
системи і тканини ПЗ; ендоскопічні (езофагогастродуоденоскопія, ендоскопічна 
ретроградна холангіопанкреато-графія) – для вивчення стану позапечінкових 
жовчних шляхів і протоки ПЗ; морфологічні дослідження інтраопераційного 
матеріалу – для підтвердження фіброзу і структурних порушень в клітинах 
паренхіми ПЗ; імуногістохімічні – для диференційної діагностики з пухлинами 
ПЗ; модифікований опитувальник SF-36 – для оцінки якості життя; математично-
статистичні – для аналізу та об’єктивної оцінки отриманих результатів.

Наукова новизна одержаних результатів. На основі проведеного аналізу 
результатів дослідження розроблені наукові положення, які в сукупності 
дозволили узагальнити і визначити нові шляхи вирішення актуальної проблеми 
хірургічного лікування хворих ХП із протоковою гіпертензією. 

За результатами аналізу впливу болю, порушення функції ПЗ та нутрітивного 
статусу визначено ризик розвитку ускладнень в залежності від методу 
операційного втручання. 

Науково опрацьовані та сформульовані показання до ендоскопічних 
транспапілярних втручань у хворих ХП із протоковою гіпертензією. Визначено 
пріоритетність ендоскопічних транспапілярних втручань у лікуванні хворих ХП 
із протоковою гіпертензією, спричиненою вірсунголітіазом, постнекротичними 
кістами, які сполучаються з протокою ПЗ, її стриктурах, внутрішніх 
панкреатичних норицях (панкреатичному асциті, ексудативному плевриті), а 
також за тяжкого стану хворих. Вперше науково обгрунтовано метод одночасної 
хірургічної ліквідації протокової і біліарної гіпертензії при ХП, який передбачає 
роздільне формування панкреатоєюнодуоденоанастомозу на ізольованому 
сегменті тонкої кишки та гепатикоєюноанастомозу на окремій петлі тонкої кишки 
за Ру. Запропоновано метод хірургічного лікування інтрапаренхіматозної кісти 
головки ПЗ у хворих ХП із протоковою гіпертензією. Вперше на основі вивчення 
показників якості життя хворих у віддалені строки після проведених операційних 
втручань проведений порівняльний аналіз їх впливу на функціональні показники 
ПЗ та ТН.

Практичне значення одержаних результатів. Основні положення роботи 
науково обгрунтовують доцільність широкого впровадження технічних прийомів 
та удосконалень існуючих операційних втручань у хворих ХП із протоковою 
гіпертензією, індивідуалізованого вибору методу операційного втручання на 
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основі клініко-інструментальних досліджень стану ПЗ і протокової системи, 
прогнозування, попередження розвитку та корекцію післяопераційних ускладнень. 
В результаті наукових досліджень розроблено і впроваджено у практику охорони 
здоров’я: 

– спосіб хірургічного лікування інтрапаренхіматозної кісти головки ПЗ (пат. 
України № 83027);

– спосіб формування панкреатоєюноанастомозу (пат. України № 83028);
– спосіб одночасної ліквідації протокової і біліарної гіпертензії у хворих ХП 

(пат. України № 93960);
– спосіб ендоскопічної літоекстракції конкрементів із головної 

панкреатичної протоки (пат. України № 83026).
Удосконалено методику проведення ендоскопічних транспапілярних 

втручань у хворих ХП із вірсунголітіазом, яка передбачає проведення попередньої 
балонної пневмодилатації протоки підшлункової залози для збільшення 
діаметра проксимальної частини протоки і проведення успішної літоекстракції. 
Запропонований метод одночасної ліквідації протокової і біліарної гіпертензії у 
хворих ХП з формуванням панкреатоєюнодуодено-анастомозу на ізольованому 
сегменті тонкої кишки та гепатикоєюноанастомозу на окремій петлі тонкої кишки 
за Ру, що забезпечує збереження фізіологічного дуоденального травлення та 
біліодигестивне дренування жовчних шляхів. Запропонований метод хірургічного 
лікування інтрапаренхіматозної кісти головки ПЗ є ефективним, фізіологічним 
та дозволяє усунути прояви протокової гіпертензії. Удосконалено методику 
формування панкреатоєюноанастомозу однорядним швом двома окремими 
нитками. На основі клініко-інструментальних і морфологічних даних стану ПЗ 
розроблений алгоритм хірургічної тактики для вибору найбільш раціонального 
методу операційного втручання у хворих ХП із протоковою гіпертензією. Оцінка 
показників болю, порушень зовнішньо- та внутрішньосекреторної функції 
підшлункової залози і трофологічної недостатності дозволяють сформувати 
групи хворих з тяжким перебігом захворювання і високим ступенем вірогідності 
ускладнень. Вивчення порушень функціонального стану ПЗ і трофологічного 
статусу після операційного втручання дозволяє індивідуалізувати хірургічну 
тактику лікування хворих та слугує підгрунтям до розробки обгрунтованих 
рекомендацій щодо подальшої замісної ферментної терапії. 

Впровадження результатів роботи в практику. Результати впроваджені у 
лікувально-діагностичний процес відділення інвазивних методів діагностики та 
лікування та відділення хірургії обласної клінічної лікарні м. Івано-Франківська 
(17.01.2017р.), хірургічного відділення Ужгородської обласної клінічної лікарні ім. 
А. Новака (20.09.2016р.), хірургічного відділення КУ ”Обласна клінічна лікарня 
ім. О. Ф. Горбачевського” Житомирської обласної ради (21.08.2018р.), а також 
використовуються у навчальному процесі кафедри хірургії ННІ післядипломної 
освіти Івано-Франківського національного медичного університету (06.06.2016р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою самостійною 
науковою працею здобувача. За темою дослідження сумісно з науковим керівником 
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були визначені мета і завдання дослідження. Автор провів інформаційно-
патентний пошук, проаналізував літературні джерела, сформулював завдання 
і методи дослідження. Особисто провів клінічне обстеження хворих з ХП та 
опрацювання первинної медичної документації, здійснив порівняльну оцінку 
клініко-лабораторних та інструментальних методів дослідження у хворих із 
протоковою гіпертензією. Більшість (понад 70%) операційних втручань здобувач 
провів особисто. Автор особисто сформував базу даних, провів статистичну 
обробку та узагальнення результатів дослідження. Викладені у дисертації ідеї, 
наукові положення та висновки здобувач сформулював самостійно. У роботах, 
опублікованих у співавторстві, здобувачеві належить фактичний матеріал, його 
участь була визначальною і полягала у бібліографічному пошуку, проведенні 
клінічних, інструментальних досліджень, операційних втручань, статистичних 
досліджень, аналізі отриманих результатів. Обгрунтування висновків та 
практичних рекомендацій проведено здобувачем разом з науковим керівником.

Апробація результатів дисертації. Основні матеріали і положення 
дисертаційної роботи оприлюднені на: XI з’їзді Всеукраїнського лікарського 
товариства “100 років Українському лікарському товариству” (Харків, 
2011 р.); науково-практичній конференції з міжнародною участю “Актуальні 
проблеми клінічної хірургії” (Київ, 2013 р.); 21 Об’єднаному Європейському 
гастроентерологічному тижні “UEG Week 2013” (Берлін, 2013 р.); науково-
практичній конференції з міжнародною участю “II Прикарпатський хірургічний 
форум” (Яремче, 2014 р.); XXIV з’їзді хірургів України, присвяченом 100-річчю 
з дня народження академіка О. О. Шалімова (Київ, 2018 р.); науково-практичній 
міждисциплінарній конференції з міжнародною участю “Загальні механізми та 
закономірності розвитку хвороби та її корекція в аспекті хірургічної, педіатричної 
та терапевтичної патології” (Ужгород, 2018 р.); науково-практичній конференції 
з міжнародною участю “Актуальні питання сучасної хірургії” (Київ, 2018 р.); 
засіданні Івано-Франківського осередку Асоціації хірургів України (протокол 
№ 2 від 06.03.2014 р.).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 19 наукових праць: 
7 статей у наукових фахових виданнях (з яких 2 у виданні, включеному до 
міжнародних наукометричних баз), 7 тез у матеріалах науково-практичних 
конференцій і з’їзду хірургів України, отримано 4 патенти України на корисну 
модель, опублікований інформаційний лист МОЗ України.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена 
українською мовою на 192 сторінках комп’ютерного тексту (обсяг основного 
тексту – 164 сторінки) і складається зі вступу, огляду літератури, 6 розділів власних 
досліджень, аналізу та узагальнення результатів, висновків, списку використаних 
літературних джерел, додатків. Дисертацію ілюстровано 27 таблицями та 45 
рисунками. Бібліографічний покажчик містить 238 літературних джерела, із них 
кирилицею – 107, латиницею – 131. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Клінічний розділ роботи виконано на 
базі кафедри хірургії № 2 та кардіохірургії Івано-Франківського національного 
медичного університету у хірургічному відділенні та відділенні інвазивних 
методів діагностики та лікування обласної клінічної лікарні м. Івано-Франківська 
з 2010 по 2016 рр. та грунтується на аналізі результатів лікування 161 хворого ХП 
із протоковою гіпертензією.

Критеріями включення у дослідження були хворі з підтвердженим діагнозом 
ХП і протоковою гіпертензією, у яких проводили ендоскопічні транспапілярні 
і відкриті операційні втручання. Обстеження хворих проводили керуючись 
принципами біоетики (протокол № 54/11 комісії з питань етики ДВНЗ “ІФНМУ” 
від 31.03.2011 р.), після їх попередньої письмової згоди. Ускладнень, спричинених 
інвазивними дослідницькими процедурами та маніпуляціями не спостерігали. 
Критеріями виключення були хворі із злоякісними пухлинами ПЗ та хворі із ХП, 
у яких проводили тільки консервативне лікування.

Комісією з питань біоетики Івано-Франківського національного медичного 
університету порушень морально-етичних норм при проведенні дослідження 
не виявлено (протокол № 102/18 від 07.06.2018 р.). Комісія з виявлення та 
запобігання академічного плагіату Івано-Франківського національного медичного 
університету станом на 07.05.2019 р. встановила автентичність наукового 
дослідження, яка склала 92,5%.

За класифікацією академіка О. О. Шалімова та співавторів, 1999 фіброзний 
ХП із протоковою гіпертензією був діагностований у 16 (9,9%), фіброзно-
дегенеративний ХП із протоковою гіпертензією – у 145 (90,1%), з них фіброзно-
кістозний ХП – у 46 (28,6%), калькульозний ХП – у 43 (26,7%), псевдотуморозний 
ХП – у 24 (14,9%), з компресією сусідніх органів (ДПК, позапечінкових жовчних 
шляхів, сегментарною венозною гіпертензією) – у 32 (19,9%) хворих.

Серед 161 хворого ХП із протоковою гіпертензією чоловіків було 146 
(90,7%), жінок – 15 (9,3%), віком від 20 до 75 років, у середньому (44,1±0,8) років. 
Захворюваність ХП була найвищою у віці 40-59 років. У цьому віці захворіли 
84 (54%) обстежених, найчастіше хворіли чоловіки – 80 (49,7%). Тривалість 
захворювання ХП до госпіталізації становила в середньому (5,95±1,1) років.

Характерні ускладнення ХП діагностовані при госпіталізації у 101 (62,7%) 
хворих. Крім вірсунгоектазії, встановленої у 100% обстежених, конкременти у 
протоці ПЗ та кальцифікати в паренхімі діагностували у 43 (26,7%), обтураційну 
жовтяницю – у 27 (16,8%), ЦД – у 13 (8,1%), внутрішню панкреатичну норицю 
(панкреатичний асцит, ексудативний плеврит) – у 8 (4,9%), зовнішнє стиснення 
ДПК – у 5 (3,1%), сегментарну гіпертензію у басейні воротної чи селезінкової 
вени – у 5 (3,1%) хворих.

У 51 (31,6,3%) хворого встановлені супутні захворювання, зокрема, спайкова 
хвороба органів черевної порожнини – у 16 (9,9%), ішемічна хвороба серця – у 
10 (6,2%), гіпертонічна хвороба – у 9 (5,6%) жовчнокам’яна хвороба – у 4 (2,5%) 
та ін. Вказані ускладнення ХП та супутні захворювання були діагностовані 
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при клінічному, лабораторному та інструментальному обстеженні хворих та за 
консультативної допомоги суміжних спеціалістів.

В ході виконання дослідження застосовані клінічні, клініко-лабораторні та 
інструментальні методи обстеження, які проведені в сертифікованих лабораторіях 
обласної клінічної лікарні м. Івано-Франківська з використанням стандартизованих 
загальноприйнятих методик. 

Оцінку інтенсивності болю проводили за “візуальною аналоговою шкалою” 
(Visual Analogue Scale, VAS) і адаптованим опитувальником SF-36. 

Для оцінки ЗСНПЗ застосовували копрологічне дослідження та визначення 
ФПЕ-1 імуноферментним методом за допомогою тест-системи “ELISA” (“Schebo 
Biotech LG”, Німеччина). 

Для оцінки внутрішньосекреторної недостатності ПЗ визначали рівень 
глюкози, толерантність до глюкози з допомогою стандартного глюкозо-
толерантного тесту і С-пептиду в сироватці крові на аналізаторі “Liaison” за 
допомогою тест-системи “DiaSorin” (Італія) методом імунохімічного аналізу з 
хемолюмінісцентною детекцією (CLIA).

Ступінь ТН визначали за антропометричними показниками (ІМТ, ШЖСТ, 
ОМП), концентрацією в сироватці крові загального білка і альбуміну та 
підраховували абсолютне число тромбоцитів за формулою крові. 

Якість життя (ЯЖ) оцінювали шляхом прямого анкетування за адаптованим 
опитувальником SF-36 згідно з процедурою міжнародного центру з вивчення 
ЯЖ IQOLA (The International Quality of Life Assessment, Бостон, США). Середній 
термін анкетування після операції складав (42,4±29,1) місяців (max – 48, min – 10).

Забір тканини ПЗ для гістологічного дослідження проводили інтраопераційно. 
Матеріал фіксували в 10% водному розчині нейтрального формаліну, 
проводили через батарею спиртів і заключали в парафін за загальноприйнятою 
методикою. Гістологічні зрізи фарбували гематоксиліном і еозином і вивчали під 
мікроскопом “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).

Імуногістохімічне дослідження виконували для диференційної діагностики 
з пухлинами ПЗ у сертифікованій імуногістохімічній лабораторії КЗ “Черкаський 
обласний онкологічний диспансер” Черкаської обласної ради під керівництвом 
завідувача Галкіна Ф. М.

Всім хворим при госпіталізації здійснювали електрокардіографію і оглядову 
рентгенографію органів грудної клітки. Для езофагогастродуоденоскопії, ЕРПХГ 
і ЕПСТ застосовували обладнання фірми “Olympus” (Японія). Для УСГ органів 
черевної порожнини використовували апарати Aloka AU–530, Японія (конвексний 
датчик з частотою 3,5-5 МГц, секторальний механічний датчик з частотою 2,5-
5 МГц, лінійний електронний датчик з частотою 7,5-10 МГц); Siеmens Sonolinе 
“Elegra”, Німеччина (конвексний датчик з частотою 2,7-5,5 МГц, лінійні 
датчики з частотою 5,5-9 МГц з допплер-системою в імпульсному, кольоровому, 
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енергетичному режимах). СКТ проводили на апаратах “Somaton ER Siemens” та 
“Somaton Defi nition AS Siemens” (Німеччина) з контрастуванням травного каналу 
і внутрішньовенним підсиленням 46,4% розчином омніпаку. МРТ і МРХПГ 
проводили на томографі “Siemens Magnetom Avanto” (Німеччина) з напруженістю 
магнітного поля 1,5 Тл і застосуванням спеціальних програм.

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 кількісних даних у вибірках перевіряли за критерієм 
Shapiro–Wilk. Більшість отриманих кількісних даних відповідала нормальному 
закону розподілу, а тому мірою центральної тенденції обрано інтервал М ± m (М – 
середня арифметична величина, m – стандартна похибка середньої арифметичної). 
Відповідно, перевірку нульової гіпотези щодо достовірності різниці даних 
у групах порівняння проводили із застосуванням параметричного критерію 
Ст’юдента. Статистичну обробку отриманих категорійних даних проводили 
шляхом розрахунку частоти ознак на 100 обстежених, а оцінку достовірності 
їх різниці в групах порівняння здійснювали шляхом розрахунку критерію 
відповідності χ2. Гіпотези про взаємозв’язки між величинами перевіряли 
за допомогою параметричного коефіцієнта кореляції Пірсона. Для оцінки 
діагностичної цінності лабораторних та інструментальних методів дослідження 
визначали показники чутливості та специфічності. 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).

Результати дослідження та їх обговорення. Всі хворі були розподілені за 
характером проведених операційних втручань – дренувальні (I група), резекційно-
дренувальні (II група), резекційні (III група). 

За даними УСГ вірсунгоектазію верифіковано в усіх хворих. У 125 
(77,6%) хворих ширина протоки ПЗ складала 5-7 мм, у 31 (19,3%) – 8-11 мм, 
у 5 (3,1%) – 12 мм і більше. Збільшення головки ПЗ до 4-5 см встановлено у 
56 (34,8%) хворих. Конкременти в протоці і паренхімі ПЗ верифіковано у 43 
(26,7%) хворих. Кісту ПЗ діагностовано у 46 (28,6%), з них в ділянці головки 
у 27 (58,7%), хвоста – у 13 (28,3%), тіла – у 6 (13%) хворих.

СКТ виконали у 89 (55,3%) хворих за необхідності деталізації змін ПЗ 
верифікованих при УСГ, неможливості повноцінної оцінки змін ПЗ, для 
диференційної діагностики ХП та раку головки ПЗ. МРТ і МРХПГ виконали у 
19 (11,8%) хворих для діагностики варіантів будови протокової системи ПЗ, 
“внутрішніх панкреатичних нориць” та причин протокової гіпертензії, які не були 
встановлені при УСГ і СКТ.

ЕРПХГ провели у 53 (32,9%) хворих. Ендоскопічні транспапілярні втручання 
на ППЗ виконали у 26 (49,1%) хворих. У 27 (50,9%) хворих за розвитку біліарної 
гіпертензії і обтураційної жовтяниці, спричиненої стенозуючим папілітом, 
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тубулярним стенозом СЖП, холедохолітіазом, чи при зовнішньому стисненні 
СЖП збільшеною головкою ПЗ – одночасно виконали ендоскопічні втручання на 
СЖП із її тимчасовим стентуванням.

Біль був ведучим симптомом у 143 (88,8%) хворих. Абдомінальний 
панкреатичний біль типу А встановлений у 92 (64,3%), абдомінальний 
панкреатичний біль типу В – у 51 (35,7%) хворих. Таким чином, у хворих ХП із 
протоковою гіпертензією абдомінальний панкреатичний біль типу А зустрічали 
у 1,7 раза частіше, ніж абдомінальний панкреатичний біль типу В, (р<0,05). 
Інтенсивність болю до операції була високою і складала за шкалою ВАШ в 
середньому (7,5±0,2) балів. Інтенсивність болю за шкалою (BP) опитувальника SF-
36 до операції була вищою у 2,5 раза, ніж у практично здорових осіб-добровольців і 
складала, в середньому (86,1±4,7) балів, проти (33,9±3,9) балів, (р<0,05). Найвищу 
інтенсивність болю відмічали хворі I-ї групи. Між оцінкою інтенсивності болю 
за шкалою ВАШ та шкалою (BP) опитувальника SF-36 встановлений прямий 
кореляційний зв’язок (r=0,75, р<0,05).

Діагностику ЗСНПЗ за рівнем ФПЕ-1 до операції провели у 19 (23,2%) хворих. 
З них у 9 (47,4%) хворих ФПЕ-1 був в межах норми, у 2 (10,5%) хворих рівень 
ФПЕ-1 становив (176,2±14,3) мкг/г (легкий ступінь ЗСНПЗ), у 3 (15,8%) хворих – 
(124,1±8,9) мкг/г (помірний ступінь ЗСНПЗ), у 5 (26,3%) хворих – (82,3±7,9) мкг/г 
(тяжкий ступінь ЗСНПЗ). За результатами копрологічного дослідження серед 82 
(50,9%) обстежених найвагоміші зміни до операції відзначали у хворих III групи. 
Найбільш ранньою ознакою ЗСНПЗ була стеаторея. Стеаторею у хворих III групи 
діагностували на 18,1% частіше, ніж у I і на 16,7% частіше, ніж у II групі хворих, 
відповідно, (р<0,05). 

За результатами копрограми і визначенням ФПЕ-1 до операції тяжкий 
ступінь ЗСНПЗ мали 25,9-26,3% хворих (стеаторея ІІІ ступеня, ФПЕ-1 менше 
100 мкг/г), легкий і помірний ступінь ЗСНПЗ встановлений у 24,1-26,3% хворих 
(стеаторея І-ІІ ступеня, ФПЕ-1 в межах 100-200 мкг/г). Відсутність порушень 
ЗСНПЗ виявлено у 47,4-50% хворих (стеаторея відсутня, ФПЕ-1 більше 200 мкг/г). 
Вказане свідчить, що у кожного другого хворого (50-52,6%) при госпіталізації вже 
були ознаки ЗСНПЗ.

До операції ПВО діагностували у 29 (27,6%) із 105 обстежених, в т.ч. 
порушення толерантності до глюкози – у 16 (55,2%), ЦД – у 13 (44,8%) хворих. 
Серед 45 (42,9%) хворих рівень С-пептиду в сироватці крові за наявності 
кальцинатів в паренхімі ПЗ був нижчим на 55,1%, ніж у хворих без кальцинатів і 
складав (1,0±0,1) нг/мл проти (1,7± 0,1) нг/мл, (р<0,001).

За зниженням ІМТ ТН діагностовано у 79 (49,1%) хворих: I ступеня – у 41 
(51,9%), II ступеня – у 32 (40,5%), III ступеня – у 6 (7,6%) хворих. Товщина ШЖСТ 
була меншою нижньої межі норми у 82 (50,9%), ОМП – у 76 (47,2%) хворих. 
Серед 79 (49,1%) хворих із ТН рівень загального білка в сироватці крові становив 
(56,8±1,2) г/л, альбуміну – (28,7±0,9) г/л, абсолютне число лімфоцитів – (1,3±0,4) 
× 109 в 1 л, (р<0,05). Таким чином, 49,1% обстежених хворих були скеровані в 
хірургічний стаціонар з ознаками ТН різного ступеня тяжкості, що вимагало її 
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періопераційної корекції. Найнижчими були показники у хворих III групи.
На час госпіталізації ЯЖ за модифікованим опитувальником SF-36 

проаналізували у 41 (25,5%) хворих. Найбільш значущі зміни відзначали у 
показнику “ролі фізичних проблем в обмеженні життєдіяльності” (RP), який 
був нижчим відносно показників практично здорових людей-добровольців у 9,6 
раза, (р<0,01). Показник “загального стану здоров’я” (GH) був меншим на 90,6% 
і складав (41,0 ± 3,9) балів, (р<0,01). Показник “життєвої активності” (VT) був 
меншим на 38,9% і складав (52,4±2,5) балів, (р<0,001). Показник “ролі емоційних 
проблем в обмеженні життєдіяльності” (RE) був нижчим відносно показників 
практично здорових людей-добровольців у 2,3 раза, (р<0,02). Отже, ЯЖ у хворих 
на ХП із протоковою гіпертензією до операції була низькою за рахунок больового 
синдрому та проявів функціональної недостатності ПЗ.

Проаналізовані результати ендоскопічних транспапілярних втручань на 
ППЗ у 26 хворих, з них 23 (88,5%) чоловіки і 3 (11,5%) жінки, віком від 22 до 
57 років. Фіброзно-дегенеративний ХП діагностований у 19 (73,1%), фіброзний 
панкреатит при внутрішніх панкреатичних норицях – у 4 (15,4%), кісти ПЗ – у 3 
(11,5%) хворих. За даними УСГ вірсунгоектазію верифіковано в усіх 26 хворих. 
У 19 (73,1%) хворих ширина ППЗ складала 5-7 мм, у 6 (23,1%) – 8-10 мм, в 1 
хворого – 12 мм. При УСГ у 14 (53,8%) хворих встановлено дифузне збільшення 
розмірів ПЗ, у 7 (26,9%) – локальне збільшення розмірів за рахунок головки ПЗ. 
У 9 (34,6%) хворих відзначали неоднорідність структури ПЗ, у 8 (30,8%) – край 
ПЗ був зазубрений. У 12 (46,25%) хворих діагностований вірсунголітіаз, у 11 
(42,3%) – множинні кальцинати в паренхімі ПЗ. У 3 (11,5%) хворих із кістою 
верифіковано стриктуру ППЗ і фіброзні зміни тканини ПЗ. Серед 3 (11,5%) хворих 
із кістою дефект стінки ППЗ діагностований у одного, стриктура ППЗ на рівні 
шийки ПЗ і вірсунголітіаз з препапілярною стриктурою – по одному хворому. 
СКТ провели у 4 (15,4%) хворих. За Кембріджською класифікацією зміни 
ППЗ відповідали IIa і IIb ступеню – у 7 (26,9%), III ступеню – у 8 (30,8%), IV 
ступеню – у 11 (42,3%) хворих.

Нами розпрацьований спосіб ендоскопічної транспапілярної вірсунгографії, 
балонної дилатації і екстракції конкрементів із ППЗ при фіброзно-дегенеративному 
ХП із протоковою гіпертензією і вірсунголітіазом. При невідповідності діаметра 
проксимальної частини ППЗ діаметру конкремента для успішної літоекстракції 
здійснювали попередню балонну пневмодилатацію для збільшення просвіту 
протоки. Для цього по нітіоловому провіднику в ППЗ вводили ендоскопічний 
баллон діаметр якого відповідав діаметру конкремента. У просвіт ендоскопічного 
балона вводили йодовмісний контрастний водорозчинний розчин “Тріомбраст” 
до повного розправлення балона, що моніторували під рентгенологічним 
контролем. Після видалення ендоскопічного балона здійснювали літоекстракцію 
конкрементів за допомогою кошика Дорміа (пат. України № 83026).

У 12 (46,2%) хворих провели вірсунголітоекстракцію за допомогою 
кошика Дорміа з попередньою пневмодилатацією ППЗ, з них одномоментна 
повна літоекстракція була виконана у 3 хворих. У 4 (15,4%) хворих із стенозом 
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ППЗ на рівні головки ПЗ провели вірсунготомію, балонну пневмодилатацію та 
стентування ППЗ панкреатичними стентами фірми “Balton” (Польща), “Cook” 
(США) типу “pig tail” діаметром 8,5-10 Fr. У 6 (23,1%) хворих з дефектом ППЗ 
на рівні шийки-тіла ПЗ діагностували кісту ПЗ і виконали вірсунготомію та 
стентування ППЗ панкреатичними стентами. У 4 (15,4%) хворих із дефектом ППЗ 
на рівні тіла-хвоста відзначали рефрактерний до лікування ексудативний плеврит 
чи панкреатичний асцит. Операційне втручання при внутрішніх панкреатичних 
норицях включало вірсунготомію та стентування ППЗ панкреатичним стентом 
для забезпечення відтоку панкреатичного соку у ДПК, що досягали проведенням 
стента через стенозовану частину ППЗ.

Ускладнення виникли у 4 (23,5%) хворих. Кровотечу з місця папілотомії (2) 
та ознаки холангіту (1) було ліквідовано консервативними заходами. Міграцію 
стента у просвіт ДПК діагностували на 14 день в одного хворого. 

Транспапілярні втручання на ППЗ були ефективними у 17 (65,4%) хворих. 
Ендоскопічна терапія була неефективною у 9 (34,6%) хворих. З них, у 6 
(66,7%) хворих через фіксовані конкременти в ППЗ, діаметром Lо 10 мм та у 3 
(33,3%) хворих зі значними фіброзно-дегенеративними змінами та масивними 
кальцифікатами в паренхімі головки ПЗ. 

Ендоскопічні транспапілярні втручання на ППЗ слід виконувати за відсутності 
грубих морфологічних змін паренхіми ПЗ при фіброзно-дегенеративному ХП із 
вірсунгоектазією та вірсунголітіазом, при діаметрі конкрементів 10 мм і менше, 
за відсутності численних конкрементів в паренхімі та локалізації їх в ділянці 
головки і шийки ПЗ; кістах ПЗ, які мають сполучення з ППЗ та стриктурах 
ППЗ із протоковою гіпертензією; зовнішніх чи внутрішніх панкреатичних 
норицях, з вірсунгоектазією, що призводять до розвитку панкреатичного асциту, 
ексудативного плевриту та ін. 

Серед 27 хворих, яким проводили ендобіліарне стентування 21 (77,8%) 
чоловіків і 6 (22,2%) жінок, віком від 24 до 63 років. У всіх обстежених були 
підтверджені ознаки протокової і біліарної гіпертензії та фіброзно-дегенеративні 
зміни в ПЗ притаманні ХП. При ЕРХГП у 22 хворих провели ендобіліарне 
стентування СЖП пластиковими стентами фірми “Balton” (Польща), “Cook” 
(США) типу «pig tail” діаметром 6-7 Fr. У 2 хворих провели літоекстракцію 
кошиком Дорміа. Ендоскопічне лікування було неефективне у 3 (11,1%) хворих 
через неможливість канюлювання ВС ДПК. 

У хірургічному лікуванні хворих застосовували дренувальні, резекційно-
дренувальні і резекційні втручання. 

Дренувальні операції (I група) виконали у 66 (40,9%) хворих при 
магістральному розширенні ППЗ без периферичної гіпертензії в ділянці тіла-
хвоста, зокрема, операцію Partington–Rochelle – у 30 (45,5%) хворих, з них у 6 
(20%) з ГЄА при тубулярному стенозі СЖП; цистоєюностомію при кістах II, IV 
типу за W. H. Nealon – у 26 (16,1%); цистопанкреатоєюнодуоденостомію при 
кісти головки VII типу за власною методикою – у 8 (5%); трансдуоденальну 
цистодуоденостомію – у 2 (1,2%) хворих.
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Нами запропонований спосіб цистопанкреатоєюнодуоденостомії, який 
включає висічення передньої стінки кісти з фіброзно-зміненими тканинами 
головки і гачковидного відростка, розсічення і висічення стінок ППЗ до протоків 
II-III порядку. На реконструктивному етапі формували трансплантат із тонкої 
кишки на судинній ніжці, накладали панкреатоєюноанастомоз із додатковим 
анастомозом між тонкокишковим трансплантатом та низхідною гілкою ДПК в 
проекції ВС ДПК та міжкишковий анастомоз (пат. України № 83027). 

Через 1-3 роки у хворих оперованих за запропонованою методикою, ІМТ 
зріс на 2,1% більше, ніж у групі порівняння і становив (23,9±0,4) кг/м2, проти 
(23,4±0,2) кг/м2, (p<0,05). Через 5 років показник RP у хворих, оперованих за 
запропонованою методикою був більшим на 13,8%, ніж у групі порівняння і 
становив (62,5±18,8) балів, проти (53,8±5,4) балів, (p<0,05). Показник GH зріс на 
3,1%, і становив (54,8±5,1) балів, проти (53,2±2,3) балів, (p<0,05). Показник RE 
зріс на 3,9% і становив (66,7±6,7) балів, проти (64,1±6,0) балів, (p<0,05).

Резекційно-дренувальні операції (ІІ група) виконали у 78 (48,4%) хворих при 
значних фіброзно-дегенеративних змінах і численних конкрементах паренхіми 
в ділянці головки, конкрементах ППЗ, при інтрапанкреатичній кісті головки 
на фоні значних фіброзно-дегенеративних змін, тубулярному стенозі СЖП і 
обтураційній жовтяниці. Зокрема, операція Фрея – у 56 (71,8%); операція Фрея 
з ГЄА – у 7 (9%); операція Фрея у власній модифікації – у 9 (11,5%); операція 
Фрея з панкреатодуоденоєюноанастомозом – у 3 (3,8%); бернську модифікацію 
операції Бегера – у 3 (3,8%) хворих.

Нами запропоновано спосібформування панкреатоєюноанастомозу 
однорядним безперервним швом двома окремими нитками (Вікрил 3,0, 
ПДС), при значних фіброзних змінах паренхіми ПЗ. Задню губу анастомозу 
формували ввертаючим швом від хвоста ПЗ, передню губу – окремою ниткою 
за Тупе. Перевагами способу є скорочення часу операції, зменшення ймовірності 
пошкодження інтраорганних артерій ПЗ та ризику недостатності швів анастомозу 
(пат. України № 83028).

Для ліквідації протокової і біліарної гіпертензії нами застосовано власну 
методику операційного втручання з проведенням резекційного етапу за 
Фреєм, на реконструктивному етапі формували панкреатоєюноанастомоз на 
ізольованому сегменті тонкої кишки, дуоденоєюноанастомоз з дистальним 
кінцем сегмента тонкої кишки, одночасно виконували холецистектомію, ГЄА бік 
в бік і міжкишковий анастомоз за Ру, що забезпечувало фізіологічне надходження 
панкреатичного соку в ДПК та запобігало виникненню ускладнень у вигляді 
дисфункції травного каналу (пат. України № 93960).

Через 1-3 роки після операції у хворих основної групи ІМТ зріс на 4,6% 
більше, ніж у групі порівняння і становив (23,7±0,6) кг/м2, проти (22,6±0,9) кг/м2, 
(р<0,05). Через 5 років показник RP був більшим на 6%, ніж у групі порівняння 
і становив (63,8±10,4) балів, проти (60,0±13,4) балів, (р<0,05). Показник RE був 
меншим на 5,1% і становив (63,3±11,9) балів, проти (66,7±9,4) балів, (р<0,05). 
Показник ”психічного здоров’я” (МН) зріс на 4,9% і становив (72,8±5,2) балів, 
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проти (69,2±5,4) балів, (р<0,05). 
Резекційні операційні втручання (ІІІ група) виконали у 17 (10,6%) хворих. 

Резекцію ПЗ (дистальну, корпо-каудальну) провели в 11 (64,7%) хворих при 
фіброзно-дегенеративному ураженні тіла і хвоста, переважно кістозного характеру, 
без значних структурних змін в головці, за відсутності гіпертензії в проксимальних 
відділах ППЗ. При цьому, конкременти ППЗ в діянці тіла-хвоста ПЗ діагностовано 
у 3, стриктури ППЗ в ділянці тіла-хвоста з протоковою гіпертензією в дистальних 
відділах – у3, тромбоз селезінкової вени з венозною гіпертензією при кісті хвоста 
ПЗ – у 2, нагноєна кіста хвоста ПЗ, арозивна кровотеча в кісту, псевдоаневризма 
селезінкової артерії – по одному хворому. ПДР виконали у 6 (35,3%) хворих 
при підозрі на пухлину головки (5) і кровотечу у кісту головки ПЗ (1). Діаметр 
ППЗ завжди був більше 5 мм, тому панкреатоєюноанастомоз формували з 
використанням прецизійної методики “duct-to-mucosa”. 

Післяопераційні ускладнення за Clavien–Dindo (2004) діагностували у 25 
(15,5%) із 161 хворих: II ступеня – в 11 (6,8%), III ступеня – в 11 (6,8%), IV 
ступеня – у 3 (1,9%) хворих. Післяопераційна летальність склала 1,9% (померли 
3 із 161 хворого).

З морфологічної точки зору ХП характеризувався прогресуючими 
фіброзними змінами в паренхімі. При імуногістохімічному дослідженні з 
антитілами до СК 20 (Кs 20/8), СК 7 (ОV-ТL 12/30), СК 19 (RCK 108), Кі 67 (МIB-
1) у всіх хворих підтверджений діагноз ХП з глибокими атрофічними змінами 
екзокринної частини ПЗ.

У хворих I і II груп були застосовані операційні втручання, що 
супроводжувалися меншою втратою функціонально-активної тканини ПЗ після 
операції інтенсивність болю за шкалою ВАШ була найнижчою і складала (2,2±0,3) 
і (2,1±0,2) балів, проти (2,4±0,2) балів у хворих III групи після резекційних 
операційних втручань, (р<0,05). За показником “інтенсивність болю” (ВP) 
модифікованого опитувальника SF-36 достовірно нижчі показники спостерігали 
у хворих II та I групи на 23,3 та 27,5% відповідно, ніж у хворих після резекційних 
операцій, (p<0,05).

У хворих І групи частота стеатореї зросла з 46,2 до 53,8%, у хворих II групи – 
з 47,6 до 52,4%, у хворих ІІІ групи – з 64,3 до 85,7%, (p<0,05). Найбільш виражені 
порушення копрограми були притаманні хворим після проведення резекційних 
операційних втручань на ПЗ внаслідок “хірургічної резекції” органа та хронічний 
характер основного захворювання, що супроводжується заміщенням паренхіми 
ПЗ сполучною тканиною. ФПЕ-1 після операції визначили у 19 (23,2%) хворих. 
Серед 12 хворих, у яких діагностована ЗСНПЗ концентрація ФПЕ-1 становила 
(164,8±10,0) мкг/г, (p<0,001). За нашими даними чутливість визначення ФПЕ-1 
склала 95%, специфічність – 76,9% при рівні ФПЕ-1 вище 145,7 мкг/г, (p<0,001).

Порушення ендокринної функції ПЗ виявили у 45 (42,9%) хворого. З них 
толерантність до глюкози була порушена у 30 (66,7%), ЦД діагностований у 15 
(33,3%) хворих. Частка хворих з ендокринною недостатністю у І і ІІ групі зросла 
у 1,5 раза, у ІІІ-ій групі – у 2,0 рази, (p<0,05).
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Оцінку ТН після операції проведено у 82 (50,9%) хворих. Спостерігали 
покращення показників ІМТ на 17,4%, з (18,6±0,2) до (22,5±0,3) кг/м2, (p<0,01). 
Показник ШЖСТ зріс на 6,3%, з (10,3±0,2) до (11,1±0,1) мм, (p<0,05). Показник 
ОМП зріс на 9,9% з (21,0±0,2) до (23,3±0,2) см, (p<0,01). Однак, хворі І і II 
групи мали кращі показники у порівнянні із хворими ІІI групи. Зокрема, ІМТ, 
концентрація альбуміну в крові та абсолютне число лімфоцитів були вищі на 
11,1%, ШЖСТ – була більшою на 13%, (р<0,05).

Для оцінки ЯЖ через 5 років післяопераційного втручання були розіслані 
анкети 152 (94,4%) хворим. На запитання анкети відповіли 82 (53,9%) хворих, 
з них 26 (31,7%) хворих I групи, 42 (51,2%) хворих II групи і 14 (17,1%) хворих 
III групи. Встановлене підвищення показників RP в 4,8 раза, з (9,1±1,9) балів до 
(43,3±3,1) балів (у практично здорових осіб-добровольців цей показник становив 
(87,5±4,9) балів, (p<0,001). Так само зріс показник BP на 45,9% чи в 1,8 раза з 
(33,9±3,9) до (62,7±2,2) балів, (p<0,001). Показник RE зріс на 41,5% чи у 1,7 раза 
з (33,3±5,4) до (56,9±3,1) балів, (p<0,05). Інші показники опитувальника також 
зросли на 8,4-24,4%. Показник GH – на 24,4%, “соціальне функціонування, 
соціальна активність” (SF) – на 18,5%, “фізичне функціонування” (PF) на 15%, 
МН – на 13,4%, і VT – на 8,4%.

Порівнявши показники ЯЖ із характером проведених операційних втручань 
встановили, що найвищими вони були у I (дренувальні) і II групі (резекційно-
дренувальні операції) хворих. Вірогідно, це зумовлене паренхімозберігаючим 
характером операційних втручань. Низькими були показники ЯЖ у хворих III 
групи після резекційних втручань.

ЯЖ в ІІI групі хворих за показником PF була найнижчою і складала (17,9±3,0) 
балів. Вона була нижчою, як відповідний показник у I групі у 3 рази і II групі – 
у 2,5 раза, (p<0,05). Показник RE у ІІI групі хворих становив (33,3±0,0) балів і 
був меншим у 1,9 раза, як показник у I групі і у 1,8 раза, ніж у II групі хворих 
відповідно, (p<0,05). Показник RE складав (33,3±0,0) балів і був нижчим у 1,8-
1,9 рази, ніж після дренувальних і резекційно-дренувальних втручань, (р<0,05). 
За показниками інших шкал ЯЖ у хворих III групи була також нижчою від I і II 
групи. Зокрема, показник BP був нижчим від показників I групи на 21,6%, а II 
групи – на 18,9% відповідно, (p<0,05). 

Отже, застосування паренхімозберігаючих операційних втручань у 
хірургічному лікуванні хворих на ХП із протоковою гіпертензією у віддалені 
терміни після операції супроводжується кращими показниками якості життя.

ВИСНОВКИ

Дисертаційна робота містить нове вирішення актуального наукового 
завдання, що передбачає покращення результатів хірургічного лікування хворих 
хронічним панкреатитом із протоковою гіпертензією шляхом розпрацювання 
нових технічних прийомів та паренхімозберігаючих операційних втручань, оцінки 
ефективності ендоскопічних транспапілярних втручань на протоці підшлункової 
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залози, їх впливу на показники функціонального стану підшлункової залози та 
якість життя хворих.

1. Основними клінічними симптомами у хворих хронічним панкреатитом 
із протоковою гіпертензією є біль та диспептичні розлади. Біль відзначали 143 
(88,8%) обстежених хворих. Абдомінальний панкреатичний біль типу А зустрічали 
у 1,7 раза частіше, ніж біль типу В, (р<0,05). Встановлений прямий кореляційний 
зв’язок між оцінкою інтенсивності болю хворими за візуальною аналоговою 
шкалою та шкалою “інтенсивності болю – (BP)” модифікованого опитувальника 
SF-36 (r=0,75, р<0,05). За результатами копрологічного дослідження і рівнем 
фекальної панкреатичної еластази-1 у 50-52,6% хворих при госпіталізації 
встановлені порушення зовнішньосекреторної функції підшлункової залози.

2. Порушення вуглеводного обміну при госпіталізації встановлено у 27,6% 
обстежених, з них порушення толерантності до глюкози – у 55,2%, цукровий 
діабет – у 44,8% хворих. У хворих із кальцинатами в паренхімі підшлункової 
залози рівень С-пептиду в сироватці крові був нижчим на 55,1%, ніж у хворих 
без кальцинатів і складав в середньому (1,1 ± 0,1) нг/мл, проти (1,7 ± 0,1) нг/мл, 
(р<0,001). Зниження індекса маси тіла при госпіталізації діагностовано у 
49,1% хворих: I-го ступеня – у 41 (51,9%), II-го ступеня – у 32 (40,5%), III-
го ступеня – у 6 (7,6%) хворих. Рівень загального білка в сироватці крові при 
госпіталізації становив (56,8 ± 1,2) г/л, альбуміну – (28,7 ± 0,9) г/л, абсолютне 
число лімфоцитів складало (1,3 ± 0,4) × 109 в 1 л.

3. Ендоскопічні транспапілярні втручання на протоці підшлункової залози 
слід виконувати при фіброзно-дегенеративному хронічному панкреатиті з 
вірсунгоектазією та вірсунголітіазом при діаметрі конкрементів до 10 мм за 
відсутності масивних кальцинатів паренхіми в ділянці головки і шийки залози; 
кістах підшлункової залози, які сполучаються з протокою підшлункової залози; 
стриктурах протоки підшлункової залози з протоковою гіпертензією; при 
зовнішніх чи внутрішніх панкреатичних норицях, з чи без вірсунгоектазії, що 
супроводжуються розвитком панкреатичного асциту та ексудативного плевриту. 
За нашими даними, транспапілярні втручання були ефективними у 65,4% хворих.

4. Розпрацьований спосіб цистопанкреатоєюнодуоденостомії на 
ізольованому сегменті тонкої кишки при хірургічному лікуванні кісти головки 
підшлункової залози забезпечує фізіологічне дуоденальне травлення та дозволяє 
отримати у віддаленому періоді після операції кращі показники індекса маси тіла 
(23,9 ± 0,4) кг/м2, проти (23,4 ± 0,2) кг/м2, “ролі фізичних проблем в обмеженні 
життєдіяльності – RP” (62,5 ± 18,8) балів, проти (53,8 ± 5,4) балів і “ролі емоційних 
проблем в обмеженні життєдіяльності – RE” (66,7 ± 6,7) балів, проти (64,1 ± 6,0) 
балів, (р<0,05). 

5. Розпрацьований спосіб одночасної ліквідації протокової та біліарної 
гіпертензії шляхом формування панкреатоєюнодуоденоанастомозу на 
ізольованому сегменті тонкої кишки з гепатикоєюноанастомозом на петлі тонкої 
кишки за Ру забезпечує фізіологічне дуоденальне травлення і біліодигестивне 
дренування жовчних шляхів та дозволяє отримати у віддаленому періоді 
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після операції кращі показники індекса маси тіла (23,7 ± 0,6) кг/м2, проти                   
(22,6 ± 0,9) кг/м2, “ролі фізичних проблем в обмеженні життєдіяльності – 
RP” (63,8 ± 10,4) балів, проти (60 ± 13,4) балів, “ролі емоційних проблем в 
обмеженні життєдіяльності – RE” (63,3 ± 11,9) балів, проти (66,7 ± 9,4) балів 
і “психічного здоров’я – МН” (72,8 ± 5,2) балів, проти (69,2 ± 5,4) балів, 
(р<0,05). Формування панкреатоєюноанастомозу при «щільній» підшлунковій 
залозі безперервним швом двома окремими нитками забезпечує скорочення 
часу операції, зменшення ймовірності пошкодження інтраорганних артерій та 
недостатності швів анастомозу.

6. Функціональні показники підшлункової залози були кращими у хворих 
після дренувальних і резекційно-дренувальних, ніж після резекційних операційних 
втручань. Інтенсивність болю склала (2,2 ± 0,3) балів і (2,1 ± 0,2) балів, проти (2,4 
± 0,2) балів, (р<0,05). Стеаторея встановлена у 53,8% і 52,4%, після резекційних 
втручань – у 85,7%, (р<0,05). Частка хворих з ендокринною недостатністю 
після дренувальних і резекційно-дренувальних втручань зросла у 1,5 раза, після 
резекційних – у 2,0 рази, (р<0,05). Показник “фізичного функціонування – PF” 
після резекційних втручань складав (17,9 ± 3,0) балів і був нижчим у 2,5-3 рази, ніж 
після дренувальних і резекційно-дренувальних операційних втручань, (р<0,05). 
Показник “ролі емоційних проблем в обмеженні життєдіяльності – RE” складав 
(33,3 ± 0,0) балів і був нижчим у 1,8-1,9 раза, ніж після дренувальних і резекційно-
дренувальних втручань, (р<0,05).

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. При значних фіброзних змінах паренхіми підшлункової залози (“щільна” 
підшлункова залоза) панкреатоєюноанастомоз рекомендуємо накладати 
однорядним безперервним швом двома окремими нитками (Вікрил 3,0, ПДС 3,0). 
Задню губу анастомозу формувати першою ниткою, ввертаючим швом від хвоста 
підшлункової залози, передню губу – окремою другою ниткою за Тупе.

2. При кістах VII типу за W. H. Nealon (2002) в ділянці головки підшлункової 
залози рекомендуємо проводити площинне висічення фіброзно змінених 
тканин головки підшлункової залози і стінок кісти та клиновидну резекцію 
гачкоподібного відростка. На реконструктивному етапі операції викроювати 
трансплантат із тонкої кишки на судинній ніжці, накладати позадуободовий 
панкреатоєюноанастомоз, додатково формувати анастомоз між тонкокишковим 
трансплантатом та передньою стінкою низхідної частини ДПК в проекції великого 
сосочка дванадцятипалої кишки, безперервність травного каналу відновлювати 
шляхом накладання міжкишкового анастомозу “кінець в кінець”.

3. Для одночасної ліквідації протокової і біліарної гіпертензії у хворих 
хронічним панкреатитом проводити резекційний етап операції за Фреєм, на 
реконструктивному етапі формувати панкреатоєюноанастомоз на ізольованому 
сегменті тонкої кишки, дуоденоєюноанастомоз з дистальним кінцем сегмента 
тонкої кишки в проекції великого сосочка дванадцятипалої кишки, виконувати 
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холецистектомію та гепатикоєюноанастомоз “бік в бік” з міжкишковим 
анастомозом за Ру на 70-80 см нижче гепатикоєюноанастомозу.
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АНОТАЦІЯ

Хруник А. Д. Застосування паренхімозберігаючих операцій у хворих при 
хронічному панкреатиті із протоковою гіпертензією. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 
за спеціальністю 14.01.03 “Хірургія”. – “Івано–Франківський національний 
медичний університет” МОЗ України, Івано–Франківськ, 2019.
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Обстежено 161 хворого хронічним панкреатитом із протоковою гіпертензією. 
Розроблені наукові положення, які в сукупності дозволили узагальнити і визначити 
нові шляхи вирішення актуальної проблеми хірургічного лікування хворих 
хронічним панкреатитом із протоковою гіпертензією. Сформульовані показання 
до ендоскопічних транспапілярних втручань. Вперше на основі вивчення 
показників якості життя хворих у віддалені строки після проведених операційних 
втручань проведений порівняльний аналіз їх впливу на функціональні показники 
підшлункової залози та трофологічну недостатність. Післяопераційна летальність 
склала 1,9% (померли 3 із 161 хворого). Найкращими були функціональні 
показники у хворих після дренувальних і резекційно-дренувальних операційних 
втручань. 

Ключові слова: хронічний панкреатит із протоковою гіпертензією, хірургічне 
лікування, екзокринна та ендокринна функція підшлункової залози, трофологічна 
недостатність, якість життя.

SUMMARY

Khrunyk A. D. Application of parenchyma preserving operations in patients with 
chronic pancreatitis with duct hypertension. – Manuscript.

Thesis for the candidates degree in specialty 14.01.03 – Surgery. – “Ivano-Frankivsk 
National Medical University” Ministry of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2019.

161 patients with chronic pancreatitis with ductal hypertension were examined. 
Scientifi c provisions have been developed that, in the aggregate, have allowed 
generalizing and identifying new ways of solving the urgent problem of surgical treatment 
of patients with chronic pancreatitis with ductal hypertension. Indications for endoscopic 
transpapillary interventions are formulated. For the fi rst time, a comparative analysis 
of their effect on pancreatic functional parameters and trophological insuffi ciency was 
performed on the basis of studying the quality of life of patients in the long term after 
surgery. Postoperative mortality was 1.9% (3 of 161 patients died). Functional results in 
patients after drainage and resection-drainage surgery were best.

Key words: chronic pancreatitis with duct hypertension, surgical treatment, 
exocrine and endocrine function of the pancreas, trophological insuffi ciency, quality of 
life.

АННОТАЦИЯ

Хруник А. Д. Применение паренхимосохраняющих операций у больных 
при хроническом панкреатите с протоковой гипертензией. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
по специальности 14.01.03 “Хирургия”. – “Ивано–Франковский национальный 
медицинский университет” МЗ Украины, Ивано–Франковск, 2019.

Работа посвящена улучшению результатов хирургического лечения больных 
хроническим панкреатитом с протоковой гипертензией путем разработки 
новых технических приемов и паренхимосохраняющих вмешательств, оценки 
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эффективности эндоскопических транспапиллярных вмешательств, их влияния 
на показатели функционального состояния поджелудочной железы и качество 
жизни больных. Разработанные научные подходы позволили обобщить и 
определить новые пути улучшения результатов хирургического лечения больных 
хроническим панкреатитом с протоковой гипертензией.

Обследовано 161 больной. Транспапиллярные вмешательства были 
эффективными у 17 (65,4%) больных. Эндоскопическая терапия была 
неэффективной у 9 (34,6%) больных из-за фиксированных конкрементов в 
протоке поджелудочной железы диаметром около 10 мм у 6 (66,7%), значительных 
фиброзно-дегенеративных изменений и массивных кальцификатов в паренхиме 
головки железы.

Дренирующие операции (I группа) выполнили у 66 (40,9%) больных при 
магистральном расширении протока железы без периферической гипертензии 
в теле и хвосте. Резекционно-дренирующие операции (II группа) выполнили у 
78 (48,4%) больных при значительных фиброзно-дегенеративных изменениях и 
множественных конкрементах паренхимы головки, конкрементах в протоке, при 
интрапанкреатической кисте головки, при тубулярном стенозе общего желчного 
протока и обтурационной желтухе. Резекционные вмешательства (III группа) 
выполнили у 17 (10,6%) больных при фиброзно-дегенеративном процессе в теле 
и хвосте кистозного характера, при отсутствии гипертензии в проксимальных 
отделах протоки железы. Панкреатодуоденальную резекцию выполнили у 6 
(35,3%) больных, при подозрении на опухоль головки (5) и кровотечение в кисту 
головки (1).

Послеоперационные осложнения по Clavien–Dindo (2004) установлены у 
25 (15,5%): II степени – у 11 (6,8%), III степени – у 11 (6,8%), IV степени – у 3 
(1,9%) больных. Послеоперационная летальность составила 1,9% (умерли 3 из 
161 больного).

В отдаленном послеоперационном периоде функциональные показатели 
были лучшими после дренирующих и резекционно-дренирующих вмешательств. 
Интенсивность болевого синдрома в I и II группе больных была низкой и 
составила (2,2±0,3) и (2,1±0,2) баллов, против (2,4±0,2) баллов в III группе, 
(р<0,05). Стеаторея выросла в І-й группе с 46,2 до 53,8%, во II группе – с 47,6 до 
52,4%, ІІІ группе – с 64,3 до 85,7%, (р<0,05). Удельный вес больных с эндокринной 
недостаточностью в І и ІІ группе вырос в 1,5 раза, в ІІІ группе – в 2 раза, (р<0,05). 
Уровень С-пептида в І группе составил (1,4±0,6) нг/мл, ІІ – (1,0±0,3) нг/мл, ІІІ 
группе – (0,9±0,3) нг/мл, (р<0,05).

Ключевые слова: хронический панкреатит с протоковой гипертензией, 
хирургическое лечение, экзокринная и эндокринная функция поджелудочной 
железы, трофологическая недостаточность, качество жизни.
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