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АНОТАЦІЯ 

 

Хруник А. Д. Застосування паренхімозберігаючих операцій у хворих 

при хронічному панкреатиті із протоковою гіпертензією. – Кваліфікаційна 

наукова праця 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, 2020. 

Івано–Франківський національний медичний університет МОЗ 

України, Івано-Франківськ, 2020. 

Робота присвячена покращенню результатів хірургічного лікування 

хворих на хронічний панкреатит 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. 

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 на хронічний панкреатит із 

протоковою гіпертензією. За результатами аналізу впливу болю, порушення 

функції підшлункової залози та нутрітивного статусу визначено ризик 

розвитку ускладнень в залежності від методу операційного втручання. 

Науково опрацьовані та сформульовані показання до ендоскопічних 

транспапілярних втручань у хворих на хронічний панкреатит із протоковою 

гіпертензією. Визначено пріоритетність ендоскопічних транспапілярних 

втручань у лікуванні хворих на хронічний панкреатит із протоковою 

гіпертензією, спричиненою вірсунголітіазом, постнекротичними кістами, які 

сполучаються з протокою підшлункової залози, її стриктурах, внутрішніх 

панкреатичних норицях (панкреатичному асциті, ексудативному плевриті), а 
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також за тяжкого стану стану хворих. Вперше науково обгрунтовано метод 

одночасної хірургічної ліквідації протокової і біліарної гіпертензії при 

хронічному панкреатиті, 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 підшлункової залози у хворих на хронічний панкреатит 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 

підшлункової залози та трофологічну недостатність. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні положення 

роботи науково обгрунтовують доцільність широкого впровадження 

технічних прийомів та удосконалень існуючих операційних втручань у 

хворих на хронічний панкреатит із протоковою гіпертензією, 

індивідуалізованого вибору методу операційного втручання на основі 

клініко–інструментальних досліджень стану підшлункової залози і 

протокової системи, прогнозування, попередження розвитку та корекцію 

післяопераційних ускладнень. У результаті наукових досліджень розроблено 

і впроваджено у практику охорони здоров’я: спосіб хірургічного лікування 

інтрапаренхіматозної кісти головки підшлункової залози (пат. України № 

83027); спосіб формування панкреатоєюноанастомозу (пат. України № 

83028); спосіб одночасної ліквідації протокової і біліарної гіпертензії у 

хворих на хронічний панкреатит (пат. України № 93960); спосіб 

ендоскопічної літоекстракції конкрементів із головної панкреатичної протоки 

(пат. України № 83026). Удосконалено методику проведення ендоскопічних 

транспапілярних втручань у хворих на хронічний панкреатит із 

вірсунголітіазом, яка передбачає проведення попередньої балонної 

пневмодилатації протоки підшлункової залози для збільшення діаметра 

проксимальної частини протоки і проведення успішньої літоекстракції. 



4 

Запропонований метод одночасної ліквідації протокової і біліарної 

гіпертензії у хворих на хронічний панкреатит з формуванням 

панкреатоєюнодуоденоанастомозу 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 підшлункової залози 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 підшлункової залози розроблений алгоритм 

хірургічної тактики для вибору найбільш раціонального методу операційного 

втручання у хворих на хронічний панкреатит 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 з високим 

ступенем вірогідності прогнозувати у них розвиток ускладнень. Вивчення 

порушень функціонального стану підшлункової залози і трофологічного 

статусу після операційного втручання дозволяє індивідуалізувати хірургічну 

тактику лікування хворих та слугує підгрунтям до розробки обгрунтованих 

рекомендацій щодо подальшої замісної ферментної терапії.  

Проведене обстеження 161 хворого на хронічний панкреатит із 

протоковою гіпертензією, які знаходились на стаціонарному лікуванні в 

хірургічному відділенні і відділенні інвазивних методів діагностики та 

лікування обласної клінічної лікарні м. Івано-Франківська впродовж 2010–

2016 рр. Серед них чоловіків 146 (90,7%), жінок – 15 (9,3%), середній вік – 

(44,1 ± 0,8) років, що свідчить про медичну і соціальну значущість наукової 

проблеми. 

За класифікацією О. О. Шалімова та співавт. (1999) фіброзний 

хронічний панкреатит діагностований у 16 (9,9%), фіброзно-дегенеративний 
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– у 145 (90,1%), з них фіброзно-кістозний – у 46 (28,6%), калькульозний – у 

43 (26,7%), псевдотуморозний – у 24 (14,9%), з компресією сусідніх органів – 

у 32 (19,9%) хворих. 

За даними ультрасонографії вірсунгоектазію верифіковано у всіх 

хворих. У 125 (77,6%) ширина протоки підшлункової залози складала 5-7 мм, 

у 31 (19,3%) – 8-11 мм, у 5 (3,1%) – 12 і більше мм. Збільшення головки до 4-

5 см встановлено у 56 (34,8%) хворих. Конкременти в протоці і паренхімі 

залози верифіковано у 43 (26,7%) хворих. Кісту діагностовано у 46 (28,6%), з 

них в ділянці головки у 27 (58,7%), хвоста – у 13 (28,3%), тіла – у 6 (13%) 

хворих. Для діагностики застосовували спіральну комп’ютерну томографію, 

магнітно-резонансну томографію, ендоскопічну ретроградну 

холангіопанкреатографію. Зовнішньосекреторну недостататність вивчали за 

копрологічним дослідженням і рівнем фекальної панкреатичної еластази–1. 

Ендокринну недостатність – за порушенням толерантності до глюкози, 

рівнем глюкози і С–пептиду в крові. Трофологічну недостатність - за 

зниженням індекса маси тіла, шириною шкірно-жирової складки над 

триголовим м’язом плеча, окружністю м’язів плеча, рівнем загального білка і 

альбуміну в сироватці крові, абсолютним числом тромбоцитів. Показники 

якості життя вивчали за модифікованим опитувальником SF–36. 

Ендоскопічні транспапілярні втручання на протоці підшлункової 

залози були ефективними у 17 (65,4%) хворих. Ендоскопічна терапія була 

неефективною у 9 (34,6%) хворих через фіксовані конкременти в протоці 

діаметром близько 10 мм – у 6 (66,7%), значні фіброзно-дегенеративні зміни 

та масивні кальцифікати в паренхімі головки – у 3 (33,3%) хворих. 

Дренувальні операції (I група) провели у 66 (40,9%) хворих при 

магістральному розширенні протоки підшлункової залози без периферичної 

гіпертензії в ділянці тіла-хвоста, зокрема, операцію Partington–Rochelle – у 30 

(45,5%), з них у 6 (20%) з гепатикоєюностомією при тубулярному стенозі 

спільної жовчної протоки; цистоєюностомію при кістах II, IV типу за Nealon 

W.H. – у 26 (16,1%); цистопанкреатоєюнодуоденостомію при кісті головки 
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VII типу за власною методикою – у 8 (5%); трансдуоденальну 

цистодуоденостомію – у 2 (1,2%). 

Резекційно-дренувальні операції (ІІ група) провели у 78 (48,4%) хворих 

при значних фіброзно-дегенеративних змінах і численних конкрементах 

паренхіми в ділянці головки, конкрементах протоки, при інтрапанкреатичній 

кісті головки на фоні значних фіброзно-дегенеративних змін, тубулярному 

стенозі спільної жовчної протоки і обтураційній жовтяниці. Зокрема, 

операцію Фрея – у 56 (71,8%); операція Фрея з гепатикоєюноанастомозом – 7 

(9%); операція Фрея у власній модифікації – 9 (11,5%); операція Фрея з 

панкреатодуоденоєюноанастомоз – у 3 (3,8%); бернську модифікацію 

операції Бегера – у 3 (3,8%). 

Резекційні операційні втручання (III група) виконали у 17 (10,6%) 

хворих. Резекцію підшлункової залози (дистальну, корпо-каудальну) у 11 

(64,7%) при фіброзно-дегенеративному ураження тіла і хвоста, переважно 

кістозного характеру, без значних структурних змін в головці, за відсутності 

гіпертензії в проксимальних відділах протоки залози. Панкреатодуоденальну 

резекцію у 6 (35,3%), при підозрі на пухлину головки (5) і кровотечу у кісту 

головки (1). 

Післяопераційні ускладнення за Clavien–Dindo (2004) діагностували у 

25 (15,5%): II-го ступеня – у 11 (6,8%), III-го ступеня – у 11 (6,8%), IV-го 

ступеня – у 3 (1,9%) хворих. Післяопераційна летальність склала 1,9% 

(померли 3 із 161 хворого). 

Найкращими були функціональні показники у хворих після 

дренувальних і резекційно-дренувальних операційних втручань. 

Інтенсивність болю у I-ій і II-ій групі хворих була найнижчою і складала (2,2 

± 0,3) балів і (2,1 ± 0,2) балів, проти (2,4 ± 0,2) балів у III-ій групі, (р<0,05). 

Стеаторея зросла у І-й групі з 46,2 до 53,8%, II-ій групі – з 47,6 до 52,4%, ІІІ-

ій групі – з 64,3 до 85,7%, (р<0,05). Частка хворих з ендокринною 

недостатністю у І-ій та ІІ-ій групі зросла у 1,5 рази, у ІІІ-ій групі – у 2 рази, 
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(р<0,05). Рівень С–пептиду у І-ій групі становив (1,4 ± 0,6) нг/мл, ІІ-ій групі – 

(1,0 ± 0,3) нг/мл, ІІІ-ій групі – (0,9 ± 0,3) нг/мл, (р<0,05). 

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. – Qualifying scientific work on 

the rights of manuscripts. 

Thesis for the a candidate’s degree (PhD) in specialty 14.01.03 – «Surgery». 

– Ivano–Frankivs National Medical University, Ministry of Health of Ukraine, 

Ivano–Frankivsk, 2020. 

Ivano–Frankivs National Medical University, Ministry of Health of Ukraine, 

Ivano–Frankivsk, 2020. 

The dissertation research work is devoted to the improvement of the results 

of surgical treatment of patients with chronic pancreatitis with duct hypertension 

through the development of new techniques and parenchyma preserving surgical 

interventions, evaluation of the effectiveness of endoscopic transpapillary 

interventions on the pancreas duct, their effect on the parameters of the functional 

state of the pancreas and the quality of life of the patients. 

Scientific novelty of the obtained results. On the basis of the analysis of the 

results of the research, scientific provisions have been developed which, in the 

aggregate, allowed generalizing and identifying new ways of solving the urgent 

problem of surgical treatment of patients with chronic pancreatitis with ductal 

hypertension. According to the results of the analysis of the effects of pain, 

pancreatic dysfunction and nutritional status was determined the risk of 

complications development depending on the method of surgical intervention. 

Scientifically worked out and formulated indications for endoscopic trans-papillary 
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interventions in patients with chronic pancreatitis with duct hypertension. A 

priority of endoscopic transpapillary interventions was identified in the treatment 

of patients with chronic pancreatitis with ductal hypertension caused by lithiasis of 

Virsung duct, postnecrotic cysts connected with the pancreatic duct, strictures, 

internal pancreatic fistulas (pancreatic ascites, exudative pleurisy), as well as the 

severity of general status of the patients. For the first time scientifically evaluated 

method of simultaneous surgical elimination of duct and biliary hypertension in 

chronic pancreatitis, which involves the separate formation of pancreaticduodenal 

anastomosis in the isolated segment of the small intestine and 

hepaticoyeyunoanastomosis (anastomosis hepáticoyeyunal) on a separate loop of 

the small intestine by Roux. 

The method of surgical treatment of intraparenchymal cyst of the pancreas 

head in patients with chronic pancreatitis with duct hypertension is proposed. For 

the first time, on the basis of studying the quality of life of patients in the long term 

after the performed surgical interventions, a comparative analysis of their effect on 

functional parameters of the pancreas and trophological insufficiency was 

conducted. 

The practical value of the obtained results. The main provisions of the work 

are scientifically substantiated by expediency of wide introduction of techniques 

and improvements of existing surgical interventions in patients with chronic 

pancreatitis with duct hypertension, an individualized choice of the method of 

surgical intervention on the basis of clinical and instrumental studies of the state of 

the pancreas and duct system, prognosis, prevention of development and correction 

of postoperative complications. As a result of scientific research, the practice of 

healthcare has been developed and implemented: the method of surgical treatment 

of intraparenchymal cyst of the pancreas head (Ukrainian Patent No. 83027); a 

method for the formation of pancreatic ananastomosis (Ukrainian Patent No. 

83028); a method of concurrent elimination of duct and biliary hypertension in 

patients with chronic pancreatitis (Ukrainian Patent No. 93960); the method of 

endoscopic letextraction of concretions from the main pancreatic duct (Ukrainian 
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Patent No. 83026). The technique of conducting endoscopic transpapillary 

interventions in patients with chronic pancreatitis with lithiasis of Virsung duct has 

been improved, which provides for the first step the balloon dilatation of the 

pancreatic duct to increase the diameter of the proximal part of the duct and to 

conduct successful lithoextraction. The proposed method of simultaneous 

elimination of duct and biliary hypertension in patients with chronic pancreatitis 

with the formation of pancreaticduodenal anastomosis in the isolated segment of 

the small intestine and hepaticoyeyunoanastomosis (anastomosis hepáticoyeyunal) 

on a separate loop of the small intestine by Roux, which ensures the preservation 

of physiological duodenal digestion and biliary digestive drainage of biliary tract. 

The proposed method of surgical treatment of intraparenchymal cyst of the 

pancreas head is effective, physiological and allows to eliminate the manifestations 

of duct hypertension. The technique of formation of pancreatic anastomosis with 

one-row suture with two separate threads has been improved. On the basis of 

clinical instrumental and morphological data of the pancreas, an algorithm of 

surgical tactics is developed for choosing the most rational method of surgical 

intervention in patients with chronic pancreatitis with duct hypertension. The 

evaluation of pain indicators, external and internal functional disturbances of the 

pancreas and trophic insufficiency allow the formation of groups of patients with 

severe course of the disease and with a high degree of probability to predict the 

development of complications in them. The study of dysfunctions of the pancreas 

and trophological status after an operation allows to personalise the surgical tactics 

of treatment of patients and serves as a basis for the development of substantiated 

recommendations for further substitution enzyme therapy. 

A survey was conducted on 161 patients with chronic pancreatitis with duct 

hypertension who were on inpatient treatment in the surgical department and the 

department of non-invasive surgery of the regional clinical hospital of Ivano-

Frankivsk during 2010–2016. Among them, men were 146 (90,7%), women – 15 

(9,3%), the average age is 44,1 ± 0,8 years, which indicates the medical and social 

significance of the scientific problem. 
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By classification О. О. Shalimov et al. (1999), fibrous chronic pancreatitis 

was diagnosed in 16 (9,9%), fibro-degenerative – in 145 (90,1%), of which fibro-

cystic in 46 (28,6%), calculus – in 43 (26,7%), pseudotumorosis – in 24 (14,9%), 

with compression of adjacent organs – in 32 (19,9%) patients. 

According to ultrasonography, Virsungoectasy has been verified in all 

patients. In the 125 (77,6%) the width of the pancreas was 5-7 mm, in 31 (19,3%) 

– 8-11 mm, in 5 (3,1%) – 12 and more mm. Increasing the head to 4-5 cm is found 

in 56 (34,8%) patients. Concrements in the duct and calculus of parenchyma were 

verified in 43 (26,7%) patients. The cyst was diagnosed in 46 (28,6%), of which 27 

(58,7%) were in the part of the head, 13 (28,3%) were in the tale and 6 (13%) of 

the patients in the body of pancreas. For diagnosis were used spiral computed 

tomography, magnetic resonance imaging, endoscopic retrograde 

cholangiopancreatography. External-secretion insufficiency was studied on the 

basis of coprological examination and level of fecal pancreatic elastase–1.  

Endocrine insufficiency – due to disturbances of glucose tolerance, glucose 

and C–peptide levels in the blood. Trophic insufficiency by decreasing the body 

mass index, the width of the skin-fat folds over the shoulder triangular muscle, the 

shoulder muscle circle, the level of total protein and albumin in the serum, the 

absolute number of platelets. Quality of life indicators were studied using a 

modified questionnaire SF–36. 

Endoscopic transpapillary interventions in the pancreas were effective in 17 

(65,4%) patients. Endoscopic therapy was ineffective in 9 (34,6%) patients due to 

fixed calculus in a diameter of about 10 mm in 6 (66,7%), significant fibrosis 

degenerative changes and massive calcifications in the parenchyma of the head – at 

3 (33,3%) of patients. 

Draining operations (Group I) were performed in 66 (40,9%) patients with 

major pancreatic duct dilatation without peripheral hypertension in the tail region, 

in particular, Partington-Rochelle intervention were at 30 (45,5%), of which 6 

(20,0%) with hepaticoyeyunoanastomosis with tubular stenosis of the common bile 

duct; cystoyeyunostomy for cysts of type II, type IV for Nealon W.H. – in 26 
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(16,1%); cystopancreatoyeyunoduodenostomy at the cyst of the head of type VII 

by our own method – in 8 (5,0%); transduodenal cystoduodenostomy – in 2 (1,2%) 

patients. 

Resectinary drainage operations (group II) were performed in 78 (48?4%) 

patients with significant fibro-degenerative changes and numerous stones of the 

parenchyma at the site of the head. The concrements of the duct, with the 

intrapancreatic cyst of the head in the background of significant fibro-degenerative 

changes, tubular stenosis of the common bile duct and obstructive jaundice. In 

particular, Frey procedure at 56 (71,8%); Frey’s operation with 

hepaticoyeyunostomy at 7 (9,0%); Frey’s operation in our own modification – at 9 

(11,5%); Frey’s intervention with pancreatoduodenoyeyunostomy – in 3 (3,8%): 

Bern modification of the Beger procedure – at 3 (3,8%) patients.  

Resection surgical interventions (group III) were performed in 17 (10,6%) 

patients. Resection of the pancreas (distal, corpo-caudal) in 11 (64,7%) with 

fibrous degenerative defeat of the body and tail, mainly cystic, without significant 

structural changes in the head, in the absence of hypertension in the proximal parts 

of the duct of the pancreas. Pancreatoduodenal resection in 6 (35,3%) patients, 

with suspected tumor of the head (5) and bleeding in the cyst of the head (1). 

Postoperative complications by Clavien–Dindo (2004) were diagnosed in 25 

(15,5%): II degree – in 11 (6,8%), III degree – in 11 (6,8%), IV degree – in 3 

(1,9%) patients. Postoperative mortality was 1,9% (3 out of 161 patients died). 

The best were functional indicators in patients after drainage and resection 

and drainage surgical interventions. The intensity of pain in the I and II groups of 

patients was the lowest and was (2,2 ± 0,3) points and (2,1 ± 0,2) points, compared 

with (2,4 ± 0,2) points in the III group, (p<0,05). The steatosis increased from 46,2 

to 53,8% in the first group, from 47,6 to 52,4% in the second group, from 64,3 to 

85,7% in the third group, (р<0,05). The proportion of patients with endocrine 

insufficiency in the 1st and 2nd group increased by 1,5 times, in the third group – by 

2,0 times, (р<0,05). The С–peptide level in the I group in the group was (1,4 ± 0,6) 
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ng/ml, in the second group, (1,0 ± 0,3) ng/ml, in the third group, (0,9 ± 0,3) ng/ml, 

(р<0,05). 

Key words: chronic pancreatitis with duct hypertension, surgical treatment, 

exocrine and endocrine function of the pancreas, trophological insufficiency, 

quality of life. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ВАШ   – візуальна аналогова шкала 

ВС ДПК  – великий сосочок дванадцятипалої кишки 

ГЄА   – гепатикоєюноанастомоз 

ДПК   – дванадцятипала кишка 

ЕПСТ  – ендоскопічна папілосфіктеротомія 

ЕРХПГ  – ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія 

ЗСНПЗ  – зовнішньо-секреторна недостатність підшлункової залози 

ІМТ   – індекс маси тіла 

МРТ    – магнітно-резонансна томографія 

МРХПГ  – магнітно-резонансна холангіопанкреатографія 

ОМП   – окружність м’язів плеча 

ПВО   – порушення вуглеводного обміну 

ПДР   – панкреатодуоденальна резекція 

ПЗ   – підшлункова залоза 

ППЗ   – протока підшлункової залози 

СЖП   – спільна жовчна протока 

СКТ   – спіральна комп’ютерна томографія 

ТН   – трофологічна недостатність 

УСГ   – ультрасонографія 

ФПЕ–1  – фекальна панкреатична еластаза–1 

ХП   – хронічний панкреатит 

ЦД   – цукровий діабет 

ШЖСТ – товщина шкірно-жирової складки над триголовим м’язом 

плеча 

ЯЖ   – якість життя 
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ВСТУП 

Актуальність теми. В останні роки хронічний панкреатит вважають 

одним з найбільш частих хірургічних захворювань [1, 2]. Поширеність 

хронічного панкреатиту становить 10-30 випадків на 100 000 тис населення і 

має чітку тенденцію до зростання [3]. Загальна виживаність у хворих за 10 

років становить 70%, за 20 років – 45%, що свідчить про медичну і соціальну 

важливість проблеми [4]. 

Основною метою хірургічного лікування хворих на хронічний 

панкреатит 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 [5, 6]. Вказане 

вимагає диференційованих підходів з врахуванням морфологічних змін у 

підшлунковій залозі та інших чинників, що дозволяє індивідуалізувати 

хірургічну тактику лікування [7]. 

На сьогоднішній день застосовують дренувальні, 

резекційно-дренувальні і резекційні втручання [8, 9]. Більшість авторів 

виконують паренхімозберігаючі втручання за чіткими показаннями, 

удосконалюючи методики їх виконання [10, 11, 12, 13]. Частина авторів 

вважає за доцільне виконання радикальних резекційних втручань, зокрема, 

панкреатодуоденальної резекції [14, 15]. 

У вітчизняній літературі є тільки окремі публікації про застосування 

ендоскопічних транспапілярних втручань на протоці підшлункової залози у 

хворих на хронічний панкреатит, які у світі вважають «золотим стандартом»  

[2, 16, 17, 18]. 

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 [19]. Кінцево невирішені оптимальні 

строки виконання операційного втручання, хоча хірургічне лікування, 
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проведене впродовж перших 3 років із початку захворювання, вважають 

більш ефективним [20, 21]. 

Водночас, зниження зовнішньо- та внутрішньосекреторної функції 

підшлункової залози призводить до розвитку трофологічної недостатності, 

корекція якої є важливим напрямом у лікуванні хворих [22, 23, 24]. 

Незалежно від методу виконаного операційного втручання у хворих на 

хронічний панкреатит відзначають прогресуючі функціональні порушення 

підшлункової залози через хронічний характер захворювання та видалення її 

тканини [25, 26]. Оцінка віддалених результатів проведених операцій з 

приводу хронічного панкреатиту є важливою складовою моніторингу 

ефективності лікування. Однак, дані літератури про якість життя хворих, які 

перенесли подібні операції, є вкрай недостатніми [27, 28, 29]. 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; термін виконання 2014-2019 рр.). Здобувач є співвиконавцем 

зазначеної НДР. 

Мета дослідження: покращити результати хірургічного лікування 

хворих на хронічний панкреатит 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 
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функції підшлункової залози у хворих на хронічний панкреатит із 

протоковою гіпертензією до операційного лікування. 

2. Проаналізувати порушення вуглеводневого обміну, показники 

трофологічного статусу та якість життя хворих на хронічний панкреатит із 

протоковою гіпертензією до операційного лікування. 

3. Вдосконалити методи ендоскопічних транспапілярних втручань у 

хворих на хронічний панкреатит 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 на хронічний панкреатит із 

протоковою гіпертензією. 

5. Розробити та впровадити спосіб одночасної хірургічної ліквідації 

протокової та біліарної гіпертензії у хворих на хронічний панкреатит.  

6. Провести порівняльний аналіз показників функціонального стану 

підшлункової залози, трофологічної недостатності та якості життя після 

різних методів операційних втручань у хворих на хронічний панкреатит 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 

методи хірургічного лікування хворих на хронічний панкреатит, 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 та білково-енергетичної 

недостатності; антропометричні (індекс маси тіла, товщина підшкірно-

жирової складки та окружність плеча) – для визначення трофологічної 
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недостатності; інструментальні (рентгенологічні, ультразвукове дослідження 

органів гепатопанкреатобіліарної зони з допплерівським дослідженням 

судин) – для діагностики хронічного панкреатиту, стану протокової системи і 

тканини підшлункової залози; ендоскопічні (езофагогастродуоденоскопія, 

ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія) – для вивчення стану 

позапечінкових жовчних шляхів і протоки підшлункової залози; 

морфологічні дослідження інтраопераційного матеріалу – для підтвердження 

фіброзу і структурних порушень в клітинах паренхіми підшлункової залози; 

імуногістохімічні – для диференційної діагностики з пухлинами 

підшлункової залози; 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 на хронічний панкреатит 

із протоковою гіпертензією.  

За результатами аналізу впливу болю, порушення функції 

підшлункової залози та нутрітивного статусу визначено ризик розвитку 

ускладнень в залежності від методу операційного втручання.  

Науково опрацьовані та сформульовані показання до ендоскопічних 

транспапілярних втручань у хворих на хронічний панкреатит із протоковою 

гіпертензією. Визначено пріоритетність ендоскопічних транспапілярних 

втручань у лікуванні хворих на хронічний панкреатит із протоковою 

гіпертензією, спричиненою вірсунголітіазом, постнекротичними кістами, які 

сполучаються з протокою підшлункової залози, 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 

хронічному панкреатиті, який передбачає роздільне формування 
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панкреатоєюнодуоденоанастомозу на ізольованому сегменті тонкої кишки та 

гепатикоєюноанастомозу на окремій петлі тонкої кишки за Ру. 

Запропоновано метод хірургічного лікування інтрапаренхіматозної кісти 

головки підшлункової залози у хворих на хронічний панкреатит 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 

підшлункової залози та трофологічну недостатність. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні положення 

роботи науково обгрунтовують доцільність широкого впровадження 

технічних прийомів та удосконалень існуючих операційних втручань у 

хворих на хронічний панкреатит із протоковою гіпертензією, 

індивідуалізованого вибору методу операційного втручання на основі 

клініко-інструментальних досліджень стану підшлункової залози і 

протокової системи, прогнозування, попередження розвитку та корекцію 

післяопераційних ускладнень. У результаті наукових досліджень розроблено 

і впроваджено у практику охорони здоров’я:  

– спосіб хірургічного лікування інтрапаренхіматозної кісти головки 

підшлункової залози (пат. України № 83027); 

– спосіб формування панкреатоєюноанастомозу (пат. України № 

83028); 

– спосіб одночасної ліквідації протокової і біліарної гіпертензії у 

хворих на хронічний панкреатит (пат. України № 93960); 

– спосіб ендоскопічної літоекстракції конкрементів із головної 

панкреатичної протоки (пат. України № 83026). 

Удосконалено методику проведення ендоскопічних транспапілярних 

втручань у хворих на хронічний панкреатит із вірсунголітіазом, яка 

передбачає проведення попередньої балонної пневмодилатації протоки 

підшлункової залози для збільшення діаметра проксимальної частини 

протоки і проведення успішньої літоекстракції. Запропонований метод 
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одночасної ліквідації протокової і біліарної гіпертензії у хворих на хронічний 

панкреатит з формуванням панкреатоєюнодуоденоанастомозу 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 підшлункової залози 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 підшлункової 

залози розроблений алгоритм хірургічної тактики для вибору найбільш 

раціонального методу операційного втручання у хворих на хронічний 

панкреатит 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 підшлункової залози і 

трофологічного статусу після операційного втручання дозволяє 

індивідуалізувати хірургічну тактику лікування хворих та слугує підгрунтям 

до розробки обгрунтованих рекомендацій щодо подальшої замісної 

ферментної терапії.  

Результати наукових досліджень впроваджені у лікувально-

діагностичний процес відділення інвазивних методів діагностики та 

лікування та відділення хірургії обласної клінічної лікарні м. Івано-

Франківська (17.01.2017 р.), хірургічного відділення Ужгородської обласної 

клінічної лікарні ім. А. Новака (20.09.2016 р.), хірургічного відділення КУ 

«Обласна клінічна лікарня ім. О. Ф. Горбачевського» Житомирської обласної 

ради (21.08.2018 р.), а також використовуються у навчальному процесі 

кафедри хірургії ННІ післядипломної освіти Івано-Франківського 

національного медичного університету (06.06.2016р.). 
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Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою самостійною  

науковою працею здобувача. За темою дослідження сумісно з науковим 

керівником були визначені мета і завдання дослідження. Автор провів 

інформаційно-патентний пошук, проаналізував літературні джерела, 

сформулював завдання і методи дослідження. Особисто провів клінічне 

обстеження хворих та опрацювання первинної медичної документації, 

здійснив порівняльну оцінку клініко-лабораторних та інструментальних 

методів дослідження у хворих на хронічний панкреатит 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-му 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-му Об’єднаному 

Європейському гастроентерологічному тижні «UEG Week 2013» (Берлін, 

2013 р.); науково-практичній конференції з міжнародною участю «II-ий 

Прикарпатський хірургічний форум» (Яремче, 2014 р.); XXIV-му 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 
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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 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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РОЗДІЛ 1 

КЛАСИФІКАЦІЯ, ДІАГНОСТИКА ТА КОМПЛЕКСНЕ 

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ. ОЦІНКА 

ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ТА 

ТРОФОЛОГІЧНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Хронічний панкреатит, визначення, етіологія, патогенез, 

класифікація, патоморфологія  

Хронічний панкреатит (ХП) – це група захворювань підшлункової 

залози (ПЗ) різної етіології, переважно запального походження, що 

характеризуються фазово-прогресуючим перебігом з епізодами гострого 

панкреатиту – рецидивуючим болем, вогнищевими, сегментарними, 

дифузними пошкодженнями (некрозами) паренхіми з наступною її заміною 

сполучною (фіброзною) тканиною, змінами в протоковій системі з 

утворенням кіст, псевдокіст, конкрементів та розвитком екзокринної та 

ендокринної недостатності [30, 31, 32, 33, 34, 35, 36]. За рекомендаціями 

Міжнародної асоціації панкреатологів, Японського панкреатологічного 

товариства, Азіатсько-Тихоокеанської асоціації панкреатологів (Сендай, 

Японія, 2016 р.) «ХП – це патологічний фіброзно-запальний синдром у 

індивідуумів з генетичними, зовнішніми/чи іншими факторами ризику, які 

призводять до розвитку персистуючої патологічної відповіді на 

пошкодження паренхіми ПЗ чи стрес» [37]. 

Основною причиною ХП є зловживання алкоголем (у 75-90% хворих) і 

захворювання біліарної системи (у 25-40% хворих). Серед інших причин ХП 

відомі морфологічні (рancreas divisum), медикаментозні, імунологічні 

(вірусна інфекція), індивідуально-генетична схильність (мутація гена 

кістозного фіброзу, недостатність L–антитрипсину), гіперкальціємія, 

гіперліпідемія, а також недостатність білкового харчування [19, 38, 39, 40]. 
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У чоловіків ХП алкогольної етіології зустрічається у 2-2,5 рази частіше 

у віці 20-40 років. Існує думка про наявність особливого гена, що провокує 

підвищену індивідуальну сприйнятливість ПЗ до алкоголю [40]. Деякі автори 

вказують, що куріння є незалежним чинником розвитку екзокринної 

недостатності ПЗ при ХП [41, 42].  

У патогенезі ХП основним патогенетичним фактором вважають 

аутоперетравлення тканини ПЗ, що зумовлює швидку тканинну деструкцію в 

більшості випадків гострого панкреатиту і є провідним чинником для 

більшості випадків виникнення ХП. Відзначають також важливу роль 

процесів фіброгенезу, що є провідним у заміщенні секретуючого епітелію ПЗ 

сполучною тканиною з «пріоритетом місцевого запального процесу». 

Важливим механізмом прогресування ХП є відкладання білкових 

преципітатів в дрібних протоках і паренхімі ПЗ [43, 44, 45, 46]. 

Важливу роль роль у розвитку ХП відіграють зміни в системі 

мікроциркуляції, що призводять до гіпоксії клітин ПЗ та підвищенню в них 

рівня цАМФ, який сприяє активації транспорту Са2+ в клітини. В результаті 

відбувається надлишкове насичення клітин ПЗ кальцієм, надмірне 

накопичення його в мітохондріях, що спричиняє роз’єднання процесів 

окислення і фосфорилювання [47]. 

У патоморфологічній основі ХП важливе місце має деструкція 

ацинарного апарату з прогресуючим хронічним запальним процесом, що 

призводить до атрофії та порушень протокової системи ПЗ, переважно за 

рахунок розвитку стріктур, мікро- і макролітіазу. Внаслідок цього виникають 

порушення лимфовідтоку ПЗ, спочатку внаслідок набряку, а потім фіброзних 

і склеротичних змін ацинарної тканини, порушення мікроциркуляції, за 

рахунок надмірного відкладання в капілярах фібрину і їх мікротромбування. 

Одночасно відбувається ущільнення паренхіми ПЗ внаслідок розростання 

сполучної тканини і прогресуючого фіброзу. У міру прогресування запально-

дегенеративних змін, склерозу паренхіми ПЗ, облітерації її протоків, 

порушується екзокринна, а потім і ендокринна функція. Вважають, що цим 
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процесам притаманний фазовий перебіг із чергуванням періодів загострення 

та ремісії, що супроводжуються деструкцією тканини ПЗ і поступовим 

заміщенням пошкодженої тканини органа сполучною тканиною [43, 44]. 

Основними клітинами, які відповідальні за надлишкове вироблення 

колагену і формування фіброзу у тканині ПЗ вважають панкреатичні зірчасті 

клітини (PSC), які внаслідок перманентного запального процесу 

трансформуються в міофібробласти [48, 49, 50, 51]. 

У доступній спеціальній літературі більшість авторів вважають ХП 

продовженням і результатом гострого панкреатиту, що відповідає «фіброзно-

некротичній теорії розвитку» захворювання [44, 52, 53, 54]. 

На сьогоднішній день відомо ряд класифікаційних схем ХП, дефініції 

яких побудовані за етіологічним, патогенетичним, клінічним, морфологічним 

та змішаними принципами. Як зазначають дослідники, «загальноприйнятої 

класифікації ХП, яка б одночасно задовольняла хірургів і терапевтів, на 

сьогоднішній день не існує, оскільки, наявні системи повинні бути оцінені в 

рандомізованих проспективних дослідженнях» [19]. 

Серед класифікацій ХП – Марсельська (1963), II-га Марсельська (1983), 

Марсельсько-Римська (1989), Кузина М.И. и соавт. (1985), Хазанова А.И. и 

соавт. (1987), Шалімова А.А. (1997) і багато інших [55]. Відомі також більш 

нові класифікації ХП – АВС [56], Rosemond [57], М-ANNHEIM [58], TIGAR–

O [59]. 

Найбільш зручною для виконання даного наукового дослідження 

вважали класифікацію академіка О.О. Шалімова (1997), згідно якої 

розрізняють: 

– фіброзний ХП без протокової гіпертензії і дилатації протоки ПЗ; 

– фіброзний ХП із протоковою гіпертензією і дилатацією протоки ПЗ; 

– фіброзно–дегенеративний панкреатит, ускладнений: кальцинозом ПЗ; 

– утворення псевдокіст, панкреатичної нориці і абсцесу [55].  

Наявність численних класифікацій тільки підкреслює складність 

страфікації численних проявів ХП, змін у її протоковій системі, 
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позапечінкових жовчних шляхах, порушень функціонального стану ПЗ, що в 

кінцевому результаті впливає на рівень і якість діагностики захворювання та 

вибір хірургічної тактики лікування хворих. 

 

1.2 Сучасні інструментальні методи діагностики хронічного 

панкреатиту 

Діагностика ХП і його ускладнень є складним завданням сучасної 

хірургії. Найбільш широко у комплексі діагностичних заходів застосовують 

ультрасонографію (УСГ). Цей метод дозволяє достовірно визначити характер 

і локалізацію морфологічних змін у ПЗ, зміни у протоковій системі, 

визначити рівень обструкції та встановити її походження [60, 61, 62, 63]. 

Найбільш точним сучасним видом УСГ є ендоскопічна 

ультрасонографія. Ендоскопічне дослідження має низку переваг у порівнянні 

з трансабдомінальним. Чутливість цього методу при використанні 

електронних ехо-ендоскопів значно вища, зокрема, для диференційної 

діагностики ХП і пухлин ПЗ за їх малих розмірів, діаметром менше 30 мм 

[64]. 

До інших інструментальних методів діагностики ХП відносять 

спіральну комп’ютерну томографію (СКТ), магнітно-резонансну томографію 

(МРТ) та ендоскопічну ретроградну холангіопанкреатографію (ЕРХПГ) [65, 

66, 67, 68]. 

Слід зазначити, що на сучасному етапі розвитку хірургічної 

панкреатології найбільш інформативними методами інструментальної 

дослідники вважають МРТ і ЕРХПГ [68, 69, 70]. При неускладнених формах 

ХП діагностична цінність СКТ близька до УСГ. Ряд авторів вказують, що у 

5-15% випадках результати СКТ мають вищу діагностичну цінність, ніж дані 

УСГ [68, 71]. 

Магнітно-резонансна томографія (МРТ) – неінвазивний метод, 

діагностична цінність якого приблизно така ж, як і СКТ з контрастуванням. 

Поява нових МРТ-програм дозволила отримувати чітке просторове 
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зображення ПЗ, її протокової системи, внутрішньо- та позапечінкових 

жовчних проток, жовчного міхура, без введення контрастних речовин [72]. 

Магнітно-резонансна холангіопанкреатографія має переваги щодо СКТ за 

точністю візуалізації морфологічних змін протоків ПЗ [73, 74, 75, 76]. 

Точність цього методу становить 98,9%, чутливість – 80,9-100%, 

специфічність − 89,7-98,5% [76]. 

Однак цей метод не може бути застосований для проведення 

холедохолітоекстракції чи встановлення ендоскопічного стента в спільну 

жовчну протоку (СЖП). Можливості МРТ обмежені для візуалізації 

«папілосфінктерної зони», діагностики дрібних конкрементів в СЖП, діаметр 

яких менше 4 мм та невеликих утворень у протоковій системі ПЗ [77]. 

Недоліком МРТ також вважають недостатню специфічність при наявності 

кальцинатів в паренхімі ПЗ [78]. Незважаючи на це, ряд авторів надають 

перевагу МРТ перед ЕРХПГ і вважають її проведення обов’язковим [6, 79]. 

Більшість авторів вважають ЕРХПГ високоінформативним методом 

діагностики ХП, порушень протокової системи і позапечінкових жовчних 

шляхів. Саме цей метод дозволяє в більшості спостережень об’єктивно 

встановити стан протокової системи ПЗ і жовчних проток на всьому протязі, 

встановити рівень їх обструкції, диференціювати пухлинний процес від 

хронічного запалення, уточнити зв’язок кіст залози з протокою ПЗ [80, 81, 82, 

83]. Діагностична цінність ЕРХПГ сягає 98,5% [84, 85]. Одночасно при 

виконанні ЕРХПГ можна виконати корекцію протокової та біліарної 

гіпертензії при ХП [80, 81, 82, 84, 86, 87, 88]. Основними недоліками методу 

дослідниками визначені кровотечі з папілотомної рани, післяопераційний 

гострий панкреатит і пошкодження задньої стінки ДПК [66, 89, 90]. 

Підсумовуючи проаналізовані дані літератури слід відмітити, що через 

складність патогенезу ХП та різноманітність його клінічних проявів сучасні 

методи діагностики не завжди є достатньо інформативними і достовірними, 

що зобов’язує до вдосконалення існуючих і розробки нових діагностичних 

прийомів. 
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1.3 Методи діагностики порушень зовнішньо- і 

внутрішньосекреторної функції підшлункової залози та оцінка 

трофологічної недостатності у хворих хронічним панкреатитом 

Симптоматика ХП є різноманітною, достатньо варіабельною в період 

ремісії та загострення захворювання, залежить від його клінічної форми, 

стадії, наявності ускладнень та багатьох інших факторів. У спеціальній 

літературі більшість дослідників виділяють декілька найбільш характерних 

ознак – абдомінальний біль, порушення процесів травлення, цукровий діабет 

«типу 3с» і небезпеку розвитку раку підшлункової залози при тривалому 

перебігу захворювання [4, 91, 92, 93, 94]. 

При ХП біль може бути різної інтенсивності. Він виникає через зміни в 

самій тканині ПЗ і через патологічні зміни у сусідніх органах. Тому, біль 

дослідники умовно ділять на панкреатичний та екстрапанкреатичний. До 

екстрапанкреатичних причин болю відносять стеноз СЖП і ДПК в результаті 

прогресуючого фіброзу та хронічного запалення ПЗ [95, 96, 97].  

Домінують дві гіпотези виникнення болю при ХП. Перша базується на 

припущенні, що біль зумовлений підвищенням внутрішньопротокового 

та/або паренхіматозного тиску внаслідок порушення відтоку секрету ПЗ в 

ДПК спричиненого конкрементами, кістою чи стріктурою проток ПЗ (біль 

типу В) [98, 99]. Друга теорія стверджує, що біль виникає внаслідок 

морфологічних змін в інтрапанкреатичних нервових волокнах (біль типу А), 

внаслідок ультраструктурних змін у вигляді інфільтрації прозапальними 

цитокінами інтрамуральних нервових закінчень з розвитком 

«панкреатичного невриту», який візуалізують переважно в головці ПЗ [100, 

101, 102, 103]. 

Послідовники першої гіпотези вважають, що ліквідації болю можна 

досягти шляхом покращення відтоку секрету ПЗ ендоскопічним або 

хірургічним шляхом. Прихильники другої теорії виступають за радикальну 

резекцію патологічно зміненої ділянки ПЗ, частіше її головки, як 

«пейсмейкера» болю при ХП [101]. 
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На сьогоднішній день Американська гастроентерологічна асоціація 

(AGA) не встановлює точні терміни виконання операції [104]. Водночас, 

більшість дослідників вважають, що «пізнє рішення про хірургічне лікування 

ХП підвищує ризик розвитку ускладнень, збільшує медичні та соціальні 

витрати на лікування, провокує формування залежності від наркотичних 

анальгетиків та знижує якість життя хворих» [20, 21]. 

З цієї точки зору, поява клінічних ознак порушення травлення – 

проноси, стеаторея, зниження маси тіла вказують на розвиток 

функціональної зовнішньосекреторної (екзокринної) недостатності ПЗ 

(ЗСНПЗ). В основі цього патологічного процесу лежить дефіцит екзокринних 

панкреатичних ферментів, які поступають в тонкий кишечник в результаті 

чого виникають порушення травлення. Для ЗСНПЗ також характерні 

метеоризм, нудота, періодичне блювання, зниження апетиту, загальна 

слабість, поліфекалія, біль в животі. Поява цього симптомокомплексу у 

хворих із ХП служить підставою для більш детального обстеження з метою 

виявлення ЗСНПЗ та встановлення ступеня її вираженості [105, 106, 107]. 

За даними літератури ЗСНПЗ розвивається у 40-50% хворих на ХП 

після 5-10 років захворювання, а у 14% пацієнтів її діагностують після 

проведених операційних втручань на ПЗ [108, 109, 110, 111]. Рання 

діагностика ЗСНПЗ дозволяє запобігти розвитку ускладнень. На жаль, 

клініцисти часто не проводять тестування на наявність ЗСНПЗ, що 

призводить до її пізньої діагностики та некоректного лікування [105, 112, 

113, 114].  

Для діагностики ЗСНПЗ застосовують прямі (інвазивні) та непрямі 

(неінвазивні) методи. З інвазивних методів діагностики застосовують 

інтрадуоденальне зондування, використовуючи секретиновий, секретин-

холецистокініновий, секретин-церулеїновий, метіоніновий та інші тести для 

стимуляції секреції ПЗ. Забір секрету ПЗ можна здійснювати також за 

допомогою прямої канюляції протоки ПЗ (ППЗ). Прямі тести вважають 

високочутливими, оскільки вони здатні виявити навіть незначну екзокринну 
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дисфункцію ПЗ, яка виникає на тлі раннього фіброзу. У низці досліджень 

продемонстровано їх чутливість на рівні 72-94%. Однак, через 

трудомісткість, технічну складність методик, травматичність та високу 

вартість, їх використовують рідко і вони доступні лише в поодиноких 

спеціалізованих центрах [115, 116].  

З неінвазивних методів дослідження застосовують визначення добової 

стеатореї (якісно та кількісно), визначення рівня ензимів, зокрема 

хімотрипсину і фекальної панкреатичної еластази–1 (ФПЕ–1) в калі та інших 

біологічних субстратах. Деякі автори вважають «золотим стандартом» для 

оцінки мальабсорбції, а, отже ЗСНПЗ, кількісне визначення коефіцієнту 

всмоктування жиру під час 72-годинного збору калу [115, 117]. Рівень 

споживання екскреції жиру у фекаліях здорових людей повинен бути менше 

7 г на добу, а коефіцієнт всмоктування жиру більше 93% [118]. Роль цього 

тесту в практиці обмежений, оскільки відмова хворих від ферментних 

препаратів та споживання великої кількості жиру можуть погіршувати 

загальний стан хворого та спотворювати результати дослідження [119].  

Більш сучасний метод діагностики ЗСНПЗ – це визначення рівня ФПЕ–

1 для диференціації панкреатичної і позапанкреатичної мальабсорбції. 

Еластаза – це протеолітичний фермент ПЗ, який не руйнується під час 

транзиту по кишечнику. Встановлено пряму пропорційну кореляцію між 

рівнем ФПЕ–1 та кількістю еластази у панкреатичному соці [120]. 

Перевагами цього методу діагностики є незалежність показників від 

застосування ферментних препаратів і можливість встановлення ступеня 

екзокринної недостатності. Так, рівень еластази більше 200 мкг/г калу 

свідчить про нормальну функцію ПЗ, рівень від 150 до 200 мкг/ г калу – про 

легкий ступінь ЗСНПЗ, від 100 до 150 мкг/г калу – про помірний ступінь 

ЗСНПЗ, а рівень менше 100 мкг/г калу – про тяжкий ступінь ЗСНПЗ. 

Чутливість ФПЕ–1 при легкому ступені ЗСНПЗ становить 40-63%, при 

помірному і тяжкому ступені ЗСНПЗ – 88-92% [114, 121]. 
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Відомий ще один метод діагностики ЗСНПЗ – це С13–тригліцеридний 

дихальний тест, який має багато переваг і дозволяє вирішувати важливі 

завдання – виявляти ЗСНПЗ та оцінювати адекватність замісної ферментної 

терапії. Протокол проведення тесту останнім часом значно вдосконалений, 

що сприяє підвищенню його чутливості і специфічності [119, 122]. 

Незважаючи на велику кількість різних тестів для визначення ЗСНПЗ, в 

хірургічних стаціонарах її все ще рідко діагностують, не надають належного 

значення та недостатньо лікують. Висновки Європейського гедлайну (2017) 

рекомендують наступне: «кожний хворий з новим діагнозом ХП має бути 

обстежений на ЗСНПЗ (оцінка 1А, сильна згода)» [19]. Слід зазначити, що 

необхідності в підтвердженні ЗСНПЗ немає при візуалізації грубих порушень 

структури ПЗ за результатами УСГ, СКТ та ін., після перенесених операцій 

на ПЗ і порушеннях режиму харчування пацієнтом. Це ті випадки, коли 

наявність ЗСНПЗ очевидна і не вимагає додаткових доказів [123]. 

ЗСНПЗ зумовлена зменшенням маси функціонуючої паренхіми ПЗ в 

результаті атрофії та фіброзу, чи порушеннях відтоку панкреатичного соку в 

ДПК через наявність перешкоди (блокування вивідних протоків ПЗ 

конкрементом, густим і в’язким секретом). Це характерно для пізних стадій 

ХП (абсолютна первинна ЗСНПЗ) або для патології великого дуоденального 

сосочка ДПК (відносна первинна ЗСНПЗ) [124]. 

Для оцінки стану харчування хворого ХП з вірогідною ЗСНПЗ слід 

визначати індекс маси тіла (ІМТ), рівень гемоглобіну, альбуміну, 

преальбуміну, ретинол-зв’язуючого протеїну, глікованого гемоглобіну, 

магнію. Зниження цих показників, за винятком глікованого гемоглобіну 

показники якого зростають, вважають підтвердженням ЗСНПЗ [125]. 

Отже, зміни наведених вище показників вказують на трофологічну 

недостатність (ТН). За даними літератури, ТН різної ступеня вираженості 

зустрічається при ХП у 28-31% хворих [126]. Відомо, що ПЗ виробляє 

більше, ніж 20 травних ферментів і біля 2 л панкреатичного соку за добу. При 

захворюваннях ПЗ функціональна активність знижується, внаслідок чого 
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порушується травлення, розвивається мальдигестія, вторинна мальабсорбція 

і, як результат – виникає ТН [127, 128]. 

Таким чином, ТН характеризується дисбалансом між потребою 

організму та реальним надходженням поживних речовин із продуктів 

харчування, що спостерігають при недостатньому споживанні з їжею та/або 

при порушенні утилізації їх в організмі [129]. При ХП дефіцит харчових 

речовин виникає при недостатньому споживанні нутрієнтів з їжею та 

порушенні їх утилізації – це щадне харчування внаслідок больового 

синдрому, при зловживанні алкоголем, через соціально-економічні аспекти 

[130, 131]. Саме в цих групах хворих найбільш часто реєструють запущені 

випадки ХП з тяжкою ендо- та екзокринною панкреатичною недостатністю 

[132, 133, 134]. Поява дефіциту макро- та мікроелементів, стрімка втрата 

маси тіла є показниками тяжкої ТН на тлі ХП [132, 135]. 

Патогенез ТН при ХП включає поєднання двох провідних механізмів – 

мальабсорбції та порушення харчування. Мальабсорція зумовлена 

панкреатичною мальдигестією, яка може бути первинною (внаслідок 

ненадходженням панкреатичних ферментів в просвіт ДПК) або вторинною 

(за рахунок порушення механізмів активації та/або інактивації ферментів, 

порушення сегрегації, пасажу та ін.) [136]. ТН поступово прогресує від 

виснаження запасів нутрієнтів у тканинах до біохімічних і функціональних 

змін, які призводять до розвитку численних і складних клінічних проявів, 

найбільш значущими серед яких є мінеральна недостатність та 

гіповітамінози, анемічний синдром і остеодефіцит, білкова недостатність і 

вторинний імунодефіцит [137, 138, 139]. 

Слід зазначити, що ТН не є тільки ускладненням ХП, а безумовно 

погіршує і перебіг захворювання. При ТН спостерігають зниження синтезу 

інгібіторів трипсину, ензимів і зимогенів, секреції панкреатичних ферментів, 

що сприяє збільшенню синдрому мальабсорбції [140]. У хворих із тяжкою 

ТН відзначають достовірне зниження концентрації панкреатичних ферментів 

в дуоденальному вмісті, калі і крові, що корелює із зниженням рівня 
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загального білка та альбуміну в крові. Доведено, що ступінь ТН корелює з 

вираженістю гіпотрофії ендокринного апарату ПЗ та рівнем секреції інсуліну, 

причому цукровий діабет набутий внаслідок тяжкої ТН є незворотнім [128]. 

Усі хворі на ХП, які мають ТН характеризуються підвищеним ризиком 

ускладненого перебігу захворювання і післяопераційних ускладнень та 

мають гірший прогноз захворювання. Відношення шансів розвитку 

ускладнень (псевдокіст, парапанкреатичного інфільтрату, абсцесу) у хворих 

на ХП з низьким індексом маси тіла (ІМТ) склало 2,75 (95% довірчий 

інтервал 1,84-3,26) [130, 141, 142]. 

Для встановлення діагнозу і визначення ступеня тяжкості ТН 

рекомендують проводити оцінку трофологічного статусу, що відображає 

масу і структуру тіла, а також визначати стан анаболічних процесів в 

організмі. У практиці найбільш поширеними є антропометричні методи 

дослідження, які прості у використанні, доступні і потребують тільки 

сантиметрової стрічки, калипера і ваг [143]. 

Лабораторні методи дозволяють уточнити ступінь ТН, встановити її 

вид, оцінити забезпеченість організму білком, стан кислотно-лужної 

рівноваги. До обов’язкових методів галежать визначення абсолютного числа 

лімфоцитів, рівня загального білка, альбуміну, глюкози, холестерину, калію, 

натрію, сечовини і креатиніну в крові. Для ранньої діагностики білкової 

недостатності запропоновано визначення транстиретину і ретінол-

зв’язуючого білка. Однак, визначення даних маркерів є економічно 

затратним і частіше проводиться в спеціалізованих науково-дослідних 

лабораторіях [136, 144].  

Більшість дослідників вважають, що ні один з існуючих тестів не 

дозволяє ізольовано достовірно оцінити ТН організму в цілому і при ХП, 

зокрема. Висновки слід робити на основі комплексної оцінки всіх доступних 

показників, що забезпечує більш якісний аналіз, моніторинг і своєчасну 

корекцію лікування [126, 130]. 
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Одним із ускладнень ХП є порушення ендокринної функції ПЗ. 

Внутрішньосекреторна недостатність ПЗ може проявлятися від порушень 

толерантності до глюкози – до клінічної маніфестації панкреатичного 

цукрового діабету «типу 3с» [93, 145, 146]. 

Ці зміни знаходяться в прямій кореляційній залежності від ступеня 

фіброзно-запального процесу в ПЗ, тривалості та тяжкості перебігу ХП. Так, 

у хворих, які в минулому перенесли тяжкий панкреонекроз із послідуючим 

розвитком ХП, за наявності кальцинатів в паренхімі і ППЗ, порушення 

ендокринної функції виявляють в 90% випадків. Інші автори стверджують, 

що панкретичний цукровий діабет (ЦД) виникає у 10-90% хворих на ХП, із 

них у половині випадків розвивається інсулінозалежний ЦД [147, 148, 149, 

150, 151]. Вважають, що порушення толерантності до глюкози виникає у 

хворих вже на ранніх стадіях розвитку ХП. Стійке порушення вуглеводного 

обміну виникає через 5 років після виникнення ХП. В наступні роки щорічно 

ймовірність розвитку ЦД при ХП становить 3,5%, а інсулінозалежного ЦД – 

2,2%. Таким чином, майже у 80-90% хворих із ХП через 25 років від початку 

захворювання слід очікувати виникнення ЦД [152, 153]. 

У хворих на ХП нормальний вміст глюкози в крові може 

підтримуватися тривалий час при збереженій здатності клітин острівцевого 

апарату ПЗ адекватно реагувати на гіперглікемію [153]. Однак, 

прогресуючий фіброз паренхіми ПЗ при ХП із супутніми запальними та 

дегенеративними змінами спричиняють зменшення кількості β-клітин у 

острівцях Лангерганса і зниження секреції інсуліну з наступним розвитком 

порушення толерантності до глюкози та клінічною маніфестацією ЦД [154]. 

Розвиток «панкреатичного діабету» може провокувати проведене 

операційне втручання при ХП на тканині ПЗ внаслідок її резекції, зменшення 

кількості панкреатичних острівців та їх недостатньої функціональної 

активності [153, 155, 156].  

Таким чином, ХП супроводжується порушеннями функціонального 

стану ПЗ і трофологічного статусу хворих. Ці зміни необхідно враховувати 
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на доопераційному етапі для їх своєчасної корекції і вибору індивідуального 

методу операційного втручання. При виборі методу операційного лікування 

слід ощадно відноситися до видалення тканини ПЗ для попередження 

стрімкого прогресування зовнішньо- і внутрішньосекреторної недостатності 

та погіршення трофологічного статусу пацієнтів. Вивчення функціонального 

стану ПЗ після операції є необхідним для коректного призначення замісної 

терапії та аналізу ефективності проведеного хірургічного лікування. 

 

1.4 Сучасні хірургічні методи лікування хронічного панкреатиту з 

протоковою гіпертензією. Роль і місце ендоскопічних транспапілярних 

втручань у лікуванні хронічного панкреатиту із протоковою 

гіпертензією. Методи оцінки якості життя хворих 

Проведення ефективного хірургічного лікування ХП є складним 

завданням, зважаючи на необхідність комплексного підходу до вибору 

хірургічної тактики в залежності від фази захворювання, вираженості 

клінічних синдромів та морфологічних змін тканини ПЗ. Операційне 

втручання у хворих на ХП має ощадно зберігати паренхіму ПЗ, надійно 

усунути абдомінальний біль, ліквідувати ускладнення або запобігти їх 

розвитку [157, 158].  

На переконання академіка О. О. Шалімова і співавт. (2000) та інших 

дослідників показаннями до хірургічного лікування хворих на ХП «є 

кальциноз ПЗ і конкременти протоків з характерним больовим синдромом; 

порушення прохідності і ектазія протоки ПЗ; виникнення обтураційної 

жовтяниці і холангіту внаслідок стиснення СЖП; стиснення і порушення 

прохідності ДПК; сегментарна парціальна гіпертензія за рахунок здавлення і 

тромбозу вен басейну ворітньої вени; формування кісти діаметром більше 6 

см чи нориці без ефекту від консервативного лікування впродовж 3 місяців; 

відсутність ефекту від консервативного лікування, стійкий больовий 

синдром, що не ліквідовується прийомом аналгетиків, значна втрата маси 

тіла; сильний больовий синдром і схуднення хворого з частими рецидивами 
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панкреатиту при відсутності ефекту від консервативного лікування; 

неможливість виключити наявність злоякісної пухлини» [55, 158, 159]. 

На сьогоднішній день у хірургічному лікуванні ХП застосовують 

дренувальні, резекційно-дренувальні і резекційні втручання [8, 9, 11, 12]. 

У хворих на ХП із протоковою гіпертензією операційні втручання на 

ПЗ показані при розширенні і деформації протоки ПЗ. Декомпресія і 

дренування розширеної протоки ПЗ є основою хірургічного лікування [55].  

Першою дренуючою операцією була каудальна поперечна 

панкреатоєюностомія з резекцією хвоста ПЗ запропонована Duval в 1954 р. 

Техніка хірургічної декомпресії протокової системи ПЗ була удосконалена 

Puestow і Gillesby в 1958 р. (Puestow–I). Вона включала резекцію хвоста ПЗ з 

накладанням повздовжнього панкреатоєюноанастомозу на петлі тонкої 

кишки за Ру. Partington and Rochelle (1960) запропонували свою модифікацію 

операції Puestow (Puestow–II) для ліквідації протокової гіпертензії шляхом 

накладання повздовжнього панкреатоєюноанастомозу довжиною 8-10 см на 

петлі тонкої кишки за Ру без спленектомії і обширної мобілізації ПЗ. В 

наступні роки були запропоновані численні варіанти формування 

панкреатоєюноанастомозу [55]. 

Поздовжню панкреатоєюностомію на сьогодні застосовують у хворих 

на ХП при розширенні протоки ПЗ понад 5 мм [159, 160, 161, 162]. 

Виконання дренуючої операції нормалізує відтік соку ПЗ, дозволяє видалити 

конкременти з протоки ПЗ і забезпечує ліквідацію панкреатичного 

внутрішньопротокового «компартмент-синдрому» [163].  

Показники летальності після виконання поздовжньої 

панкреатоєюностомії складають 0–5%. В ранні строки після операції 

ліквідації болю вдається досягти у 80% хворих, а «панкреатична 

недостатність» може не прогресувати [55, 164]. 

На сьогоднішній день показаннями до повздовжньої 

панкреатоєюностомії вважають тотальну магістральну протокову 
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гіпертензію, відсутність периферичної протокової гіпертензії і «головчатого» 

ХП [15]. 

Головним недоліком дренуючих операцій є відновлення стійкого 

больового синдрому у віддаленому післяопераційному періоді у кожного 

другого хворого. Адже, при наявності «запального масиву» в головці ПЗ 

повздовжня панкреатоєюностомія не спроможна його ліквідувати, що 

вимагає застосування більш радикальних резекційних чи резекційно-

дренувальних методів операційного втручання [55, 165, 166]. 

Історично серед резекційних методів при ХП найбільш часто 

виконували панкреатодуоденальну резекцію (операція Whipple) та 

пілорозберігаючу панкреатодуоденальну резекцію (операція Traverso і 

Longmire) [55]. Автори пілорозберігаючої панкреатодуоденальної резекції 

намагалися звести до мінімуму порушення фізіології травного каналу, в тому 

числі втрату ваги, проноси, демпінг-синдром, затримку випорожнень. 

Довгострокові спостереження показали, що після виконання операції 

Traverso і Longmire у порівнянні з операцією Whipple якість життя хворих 

була кращою [167, 168, 169].  

Панкреатодуоденальна резекція (ПДР) забезпечує надійні результати 

при лікуванні ХП, але є «надмірним» резекційним втручанням, своєрідним 

«хірургічним передозуванням» при доброякісному запальному процесі в ПЗ 

[170, 171]. За даними ряду дослідників основний недолік ПДР – це 

відсутність пасажу їжі по ДПК, що негативно впливає на харчування і 

регуляцію рівня глюкози в крові. Крім того, у зв’язку з втратою великої 

частини паренхіми ПЗ у 45% хворих виникає ЦД [172]. 

При ХП із протоковою гіпертензією застосовують також дистальну 

резекцію ПЗ. Показаннями до якої можуть слугувати ізольована стріктура / 

чи конкремент протоки в ділянці хвоста ПЗ, масивний кальциноз паренхіми 

чи наявність псевдокісти в ділянці хвоста з інтенсивним больовим 

синдромом [173, 174, 175, 176]. Такому операційному втручанню підлягають 

також хворі із ускладненими (інфекція, розрив стінки, кровотеча) 
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псевдокістами [177, 178, 179]. Проведення дистальної резекції вважають 

також обгрунтованим у хворих на ХП із протоковою гіпертензією, тромбозом 

селезінкової вени і вторинною портальною гіпертензією [178, 180, 181].  

За класифікацією кіст ПЗ запропонованою Nealon W.H., Walser E. 

(2003) в залежності від характеру сполучення порожнини кісти з ППЗ 

розрізняють 7 типів. Кісти типу II, IV, VII супроводжуються протоковою 

гіпертензією і мають зв’язок із протокою ПЗ. При розширенні протоки ПЗ 

більше 7 мм операцію доповнюють панкреатоєюностомією [182]. 

Дистальна резекція ПЗ супроводжується післяопераційною летальністю 

до 3,8%, частотою ускладнень – до 15-31% і може бути виконана з, або без 

спленектомії. Автори відзначали відсутність болю у 88% прооперованих 

хворих, збільшення маси тіла – у 66%, розвиток ЦД – лише у 22% пацієнтів 

[173, 174]. Тотальна панкреатектомія із збереженням ДПК і селезінки була 

рекомендована для хворих на ХП, у яких часткова резекція ПЗ не призводила 

до зменшення інтенсивності болю [183].  

З появою комбінованих резекційно-дренувальних втручань роль ПДР, 

дистальної резекції і тотальної панкреатектомії переглядають, як «надмірно 

радикальних операцій при доброякістному запальному процесі в ПЗ».  

Для хірургічного лікування ХП, на зміну ПДР прийшли 

дуоденозберігаючі резекції головки ПЗ, показавши при цьому кращі 

віддалені результати [170, 172, 184]. Дуоденозберігаюча резекція головки ПЗ 

вперше запропонована Beger H. (1972), дозволяє виконати ізольовану 

резекцію головки ПЗ без втрати інших органів. Метою операції є видалення 

тільки збільшеної головки ПЗ та збереження пасажу їжі по ДПК, яка відіграє 

важливу роль у регуляції обміну глюкози та травленні [172, 185]. 

Бернська модифікація операції Beger H. (1972) запропонована 

одночасно Gloor B. (2001) та Farkas G. (2001). Обидва варіанти операції 

забезпечують субтотальну резекцію запального масиву в головці ПЗ в 

комбінації з дренуванням протокової системи ПЗ шляхом формування 

панкреатоєюноанастомозу, але без перетину її шийки [14].  
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В зв’язку з технічною складністю операції Beger H., у 1987 р. Frey C.F. 

запропонував операцію «локальної резекції головки ПЗ з повздовжнім 

панкреатоєюноанастомозом» з меншим об’ємом резекції тканини ПЗ, без 

пересічення її шийки і поздовжньою панкреатоєюностомією». У 2003 р. 

операція була модифікована автором в бік збільшення об’єму резекції 

тканини головки ПЗ [185, 186, 187, 188].  

Переконливо доведено, що після хірургічного лікування ХП 

резекційними методами ендокринна функція ПЗ втрачається прямо 

пропорційно обсягу видаленої паренхіми органа. Найбільш негативний вплив 

на функцію ПЗ мають ПДР, корпокаудальна резекція ПЗ і тотальна 

панкреатектомія. Серед сучасних дренувально-резекційних методів частіше 

застосовують парціальні проксимальні резекції ПЗ з формуванням 

панкреатоєюноанастомозу – операція Фрея, Беґера та їх модифікації, які 

відрізняються обсягом видаленої паренхіми ПЗ. Більшість авторів вказують 

на розвиток ЦД у 18-30% хворих після виконання парціальних резекцій ПЗ 

[151, 153, 189, 190]. 

У 3-46% хворих із ХП крім протокової гіпертензії виникає біліарна 

гіпертензія [191, 192, 193, 194]. Вона зумовлена фіброзно-склеротичними 

змінами паренхіми ПЗ в ділянці головки і стисненням ззовні СЖП. 

Незважаючи на часту локалізацію кіст в головці ПЗ, вони рідко бувають 

причиною компресії жовчних шляхів. Холангіт при біліарній гіпертензії 

діагностують у 10% пацієнтів із ХП [195, 196].  

На думку ряду фахівців ендоскопічне стентування жовчних протоків 

достатньо ефективно вирішує проблему тимчасового розрішення жовтяниці 

при встановленні декількох пластикових або саморозширювальних стентів 

[197]. Інші автори вважають ці методики «проблематичними» в зв’язку з 

розвитком ускладнень у 4-7% хворих через ймовірність міграції чи оклюзії 

стента, розвиток вторинного інфікування і холангіту [196, 199]. 

Хірургічне втручання, що передбачає дренування жовчних шляхів 

показане при стійкій жовтяниці, гнійному холангіті, сепсисі, холедохолітіазі, 
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значному збільшенні розмірів головки ПЗ та при неможливості виключити 

злоякісний новоутвір. Більшість хірургів вважають, що 

гепатикоєюноанастомоз (ГЕА) на петлі тонкої кишки за Ру є операцією 

вибору. За наявності протокової гіпертензії необхідно одночасно виконувати 

дренуючу операцію на протоковій системі ПЗ [192, 200].  

На даний час вважають, що при наявності жовтяниці і «запальних мас» 

в головці ПЗ, ознаках хронічної дуоденальної непрохідності – дуодено-

зберігаючі резекції головки ПЗ із декомпресією інтрапанкреатичної частини 

спільної жовчної протоки є пріоритетними втручаннями [14, 193, 201]. 

З бурхливим розвитком ендоскопічної хірургії з’явилася можливість 

проведення ендоскопічних втручань на ВС ДПК та СПЖ. Однак, показання 

та техніка транспапілярних втручань на ППЗ у хворих на ХП із протоковою 

гіпертензією і вірсунголітіазом в літературі висвітлені недостатньо, їм 

присвячені тільки окремі публікації без аналітичного метааналізу. Автори 

стверджують про більшу ефективність транспапілярних втручань у хворих із 

фіброзно-дегенеративним ХП чи іншими формами ХП, що супроводжуються 

протоковою гіпертензією [16, 17, 18, 202]. 

За даними окремих авторів відомі оптимістичні короткотермінові та 

довготермінові спостереження до 5 років, зокрема: задовільні клінічні 

результати стентування ППЗ коливаються від 72% до 99% випадків, 

зменшення больового синдрому відзначають у 75-94% хворих, стійкий 

клінічний ефект – у 51-81% хворих. Хоча, як зазначають самі автори, біля 

24% хворих на ХП, яким проводили транспапілярні втручання на ППЗ 

потребували в подальшому відкритого операційного втручання. На думку 

цих авторів, позитивні результати ендоскопічних транспапілярних втручань 

можна очікувати у хворих із конкрементами ППЗ та ізольованими 

стріктурами, що розміщені в головці або тілі ПЗ [203, 204].  

Показаннями до ендоскопічного стентування ППЗ Kikuta K. і співавт. 

(2016) вважають її «стріктури, необхідність дренування кісти чи лікування 

внутрішньої нориці, а також pancreas divisum». Ці ж автори вказують, що 
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стентування було успішним у 60% хворих, потреба у повторному стентуванні 

виникла тільки у 22,5%, хірургічного втручання потребували тільки 7,9% 

хворих [37]. За неефективності ендоскопічного лікування операційне 

втручання слід виконувати як можна раніше, причому операцією вибору 

автори вважають операцію Фрея [205]. Таким чином, ендоскопічне лікування 

при ХП із протоковою гіпертензією можна використовувати в якості першого 

етапу лікування перед хірургічним втручанням, або воно може бути 

остаточним втручанням за певних умов [204].  

Оцінка віддалених результатів операційних втручань виконаних з 

приводу ХП – є «принципово важливою складовою моніторингу 

ефективності лікування». У сучасній медицині широко використовують 

оцінку якості життя (ЯЖ) в ранньому та пізньому післяопераційному періоді, 

як один із критеріїв ефективності проведеного лікування [27, 29, 206, 207, 

208]. Показники ЯЖ пов’язані із здоров’ям, включаючи психологічну 

складову, узагальнено свідчать про ступінь адаптації людини до хвороби і 

можливість виконання нею звичних функцій у суспільстві, що відповідають 

її соціальному та економічному статусу [28, 209, 210, 211]. 

Інструментом оцінки ЯЖ є загальні і специфічні опитувальники, 

розроблені експертами ведучих світових клінічних центрів у відповідності до 

принципів доказової медицини, які дають можливість кількісно оцінити 

поняття, що розширюють уяву лікаря про стан хворого в цілому. Одним з 

найбільш популярних при проведенні медичних та соціально-економічних 

досліджень є загальний опитувальник «Short Form Medical Outcomes Study» 

(SF–36), який був розроблений у Центрі Вивчення Медичних Результатів 

(США) Ware J.E. Jr і Sherbourne C.D. (1992) [212]. В гастроентерології 

найбільш поширеним є специфічний опитувальник GSRS (Gastrointestinal 

Symptom Rating Scale) – шкала оцінки шлунково-кишкових симптомів, а 

також опитувальник SF–36 [19, 213, 214]. 

Представлений аналіз літератури показує, що незважаючи на значну 

кількість публікацій з приводу проблеми хірургічного лікування хворих на 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ware%20JE%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1593914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sherbourne%20CD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1593914
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ХП із протоковою гіпертензією залишаються недостатньо вивченими 

питання порушення функції ПЗ в до- і післяопераційному періоді. 

Потребують вивчення і аналізу порушення зовнішньо- та внутрішньо-

секреторної функції ПЗ та зміни показників трофологічного статусу хворих у 

до- і післяопераційному періоді для вибору оптимального методу 

операційного лікування. Необхідна оцінка віддалених результатів 

проведених операційних втручань на ПЗ при ХП із протоковою гіпертензієї 

для оцінки їх впливу на порушення зовнішньо- та внутрішньосекреторної 

функції ПЗ та трофологічного статусу пацієнтів. В цьому контексті важливим 

завданням є оцінка ЯЖ прооперованих хворих. Залишаються актуальними 

питання удосконалення технічних прийомів виконання дренувально-

резекційних втручань при інтрапанкреатичній кісті, формування панкреато-

єюноанастомозу, розпрацювання операційних втручань для одночасної 

ліквідації протокової і біліарної гіпертензії у хворих на хронічний 

панкреатит. На сьогоднішній день кінцево не визначено місце 

транспапілярних втручань на ППЗ у хворих ХП із протоковою гіпертензією, 

не визначені показання до їх застосування, не вивчена ефективність. 

Потребують подальшої розробки технічні аспекти проведення 

вірсунголітоекстракції, балонної дитатації та стентування ППЗ при ХП із 

протоковою гіпертензією і вірсунголітіазом.  

Викладене свідчить про необхідність пошуку і впровадження нових 

ефективних методів хірургічного лікування хворих на ХП із протоковою 

гіпертензією та оцінки їх результатів. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

І КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ 

 

2.1 Загальноклінічні, лабораторні та інструментальні методи 

дослідження 

Проведене обстеження і лікування 161 хворого на хронічний 

панкреатит (ХП) із протоковою гіпертензією, які впродовж 2010-2016 рр 

знаходились на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні і 

відділенні інвазивних методів діагностики та лікування обласної клінічної 

лікарні м. Івано-Франківська.  

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.). 

У всіх хворих загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою 

виконували згідно з наказами МОЗ України № 209, 280. Загальний аналіз сечі 

включав мікроскопію осаду, виявлення білка в сечі за допомогою реактиву 

Ларіонової, ацетону – методом Ланге, жовчних пігментів – методом Розіна, 

та цукру. При біохімічному аналізі  крові в сироватці  визначали  рівень  

загального білка – за біуретовою реакцією; рівень кон’югованого і 

некон’югованого білірубіну в сироватці крові – колориметричним 

діазометодом за допомогою автоматичного біохімічного аналізатора 

«COBAS C 311» (Німеччина), аспартат- та аланінамінотрансферази (АсАТ, 

АлАТ) – колориметричним методом за Reitman і Frankel (1957); α-амілази 

крові – за допомогою набору реактивів «Liquick Cor–AMYLASE» для 

автоматичного аналізатора; сечовини − уреазним методом за Weller (1962); 

креатиніну − колориметричним методом; глюкози крові − 

глюкозооксидазним методом за окисленням о-толуїдину; лужної фосфатази – 

n-нітрофенілфосфатним методом за Bessey i Lowry (1946); калію, натрію, 

кальцію в сироватці крові методом полум’яної фотометрії. Концентрацію С–
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пептиду у венозній крові визначали на аналізаторі «Liaison» за допомогою 

тест-системи «DiaSorin» (Італія) методом імунохімічного аналізу з 

хемолюмінісцентною детекцією (CLIA). 

Визначення глікованого гемоглобіну (HbA1) проводили на 

автоматичному біохімічному аналізаторі «COBAS 6000» (Швейцарія) 

імунотурбодиметричним методом за допомогою тест-системи «Roche 

Diagnostics» (Швейцарія). Толерантність до глюкози визначали з допомогою 

стандартного «глюкозо-толерантного тесту». 

Стан згортальної системи крові досліджували за змінами гематокриту, 

активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ) за методикою 

Biggs i Makfartane (1962) з допомогою реактивів науково-виробничої фірми 

«SIMKO Ltd» (Україна); загального фібриногену у плазмі крові з допомогою 

гравіметричного методу за Рутбергом Р.А. (1964); фібриногену В у плазмі 

крові − за Commine i Lyons (1948); протромбінового часу за Quik (1943); 

протромбінового індексу та часу рекальцифікації плазми крові − за Bergehof i 

Roka (1954).  

Фекальну панкреатичну еластазу–1 (ФПЕ–1) визначали 

імуноферментним методом за допомогою тест-системи «ELISA» (фірма 

«Schebo Biotech LG», Німеччина). 

Всі лабораторні обстеження проведені в сертифікованій лабораторії 

Івано-Франківської обласної клінічної лікарні з використанням 

стандартизованих загальноприйнятих методик з метою визначення основних 

показників гомеостазу при поступленні в стаціонар і під час лікування 

хворих.  

При дослідження калу  (копрограма)  проводили  оцінку 

макроскопічних,  хімічних та мікроскопічних характеристик. Зокрема, 

вивчали показники стеатореї, креатореї і амілореї у сертифікованій 

бактеріологічній лабораторії Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. 

Фіксували колір і кількість калу, його форму, запах, наявність видимих 

патологічних домішок (кров, слиз, гній), сторонніх часток (залишків овочів, 
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м’яса). Мікроскопічний огляд дозволяв виявити недостатньо переварені 

харчові залишки і елементи слизової оболонки тонкої кишки. До 

мікроскопічних залишків їжі відносили змінені і незмінені м’язові волокна, 

неперетравлену і перетравлену рослинну клітковину, сполучну тканину. Для 

виявлення зерен крохмалю (внутрішньо- або позаклітинного залишку 

вуглеводних продуктів) кал забарвлювали розчином Люголя. Щоб оцінити 

перетравленість жирів з’їденої їжі, кал забарвлювали спеціальним барвником 

– суданом III, що дозволяло проаналізувати кількість нейтрального жиру, 

мил і жирних кислот. 

Антропометричні дослідження проводили для оцінки трофологічного 

статусу хворих на ХП. З цією метою вивчали наступні антропометричні 

показники: індекс маси тіла (ІМТ), товщину шкірно-жирової складки над 

триголовим м’язом плеча (ШЖСТ) і окружність м’язів плеча (ОМП).  

І́ндекс маси тіла дозволяє оцінити ступінь відповідності маси людини 

та її зросту та встановити чи є маса недостатньою, нормальною, чи 

надмірною (ожиріння). Індекс маси тіла обчислювали за формулою: 

 

ІМТ = m / h2, 

 

де ІМТ – індекс маси тіла; 

m – маса тіла в кілограмах;  

h – зріст в метрах. 

ІМТ вимірювали в кг/м2. За норму вважали ІМТ від 18,5 до 24,9 кг/м2 

[215].Запаси жиру в організмі визначали шляхом вимірювання шкірно-

жирової складки над триголовим м’язом плеча. Значення ШЖСТ менше 9,5 

мм у чоловіків і 13 мм у жінок вказували на енергетичну недостатність 

організму. За показником ОМП судили про соматичний пул білка в організмі 

хворих на ХП. Для визначення ОМП використовували формулу:  

ОМП = ОП - 0,314 х ШЖСТ, 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
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де ОМП – окружність м’язів плеча у см; 

ОП – окружність плеча у см;  

ШЖСТ – шкірно-жирова складка над триголовим м’язом у мм.  

 

Нормою вважали ОМП у чоловіків не менше 23 см і у жінок – не 

менше 21 см [215]. Для підвищення якості дослідження ШЖСТ і ОМП 

визначали в усіх хворих на правому плечі.  

Забір матеріалу (підшлункова залоза) для гістологічного дослідження 

проводили інтраопераційно. Матеріал фіксували в 10%-ому водному розчині 

нейтрального формаліну, потім 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 проводили для диференційної 

діагностики ХП і пухлин 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 з 

використанням апарата «ЮКАРД–200» (Україна) і оглядову рентгенографію 

органів грудної клітки на апараті EDR−750 В (Угорщина). 

Для УСГ органів черевної порожнини, зокрема 

гепатопанкреатобіліарної  зони  використовували ультразвукові 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, 

енергетичному режимах).  
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Спіральну комп’ютерну томографію (СКТ) проводили на апаратах 

«Somaton ER Siemens» та «Somaton Definition AS Siemens» (Німеччина). Для 

контрастування травного каналу напередодні обстеження 20 мл 

водорозчинної рентгеноконтрастної речовини розчиняли у 800 мл холодної 

перекип’яченої води і ділили на чотири рівні частини, які у певні години 

давали випити хворому. Для внутрішньовенного контрастування 

використовували 46,4%-ний розчин омніпаку. Магнітно–резонансну 

томографію (МРТ) проводили на томографі «Siemens Magnetom Avanto» з 

напруженістю магнітного поля 1,5 Тл. Хворих обстежували натще із 

застосуванням спеціальних програм МРХПГ в модифікаціях – Single Shot 

Fast Spin Echo (SS FSE) із затримкою дихання на 18 с та FSE Respiratory 

Triggering. Магнітно–резонансну холангіопанкреатографію (МРХПГ) 

виконували на апараті «Siemens Magnetom Avanto», (Німеччина) з 

напруженістю магнітного поля 1,5 Т. Протокол дослідження включав 

ізотропічний Т2 space з синхронізацією за диханням, з різко підвищеною 

контрастністю між рухомою жовчю і навколишніми тканинами. Для оцінки 

паренхіматозних органів використовували протоколи отримання Т2 зважених 

зображень, Т1 зважених зображень, дифузійно-зважених зображень в 

сагітальних коронарних та поперечних проекціях із затримкою дихання та 

синхронізацією за актом дихання.  

Для езофагогастродуоденоскопії (ЕГДС), ендоскопічної ретроградної 

холангіопанкреатографії і папілосфінктеротомії (ЕРПХГ і ЕПСТ) 

застосовували обладнання фірми «Olympus» (Японія).  

Для вивчення показників якості життя (ЯЖ) хворих проводили 

оцінювання відповідей респондентів за опитувальником SF–36 адапрованим 

на українську мову за процедурою міжнародного центру з вивчення якості 

життя IQOLA (The International Quality of Life Assessment, Бостон, США) у 

1998-2001 рр. Опитувальник має 3 рівні: пункти (питання); 8 шкал; 2 

сумарних виміри, які об’єднуються в шкали. Відповіді на питання 
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отримували шляхом прямого анкетування респондентів. Електронні версії не 

використовували.  

Всього в анкеті 36 пунктів, із яких 35 використовували для обробки 

балів по 8 шкалам: фізичне функціонування, рольова діяльність, тілесний 

біль, загальне здоров’я,  життєздатність,   соціальне функціонування, 

емоційний стан і психічне здоров’я. Кожний пункт використовували в 

обробці балів тільки за однією із шкал. Другий пункт не використовували в 

обробці ні однією із шкал,  натомість  це  дозволяло визначити   «перехідну 

точку здоров’я» (self reported health transition – перехідний момент здоров’я, 

оцінений самостійно). У даній версії – порівняння свого здоров’я з тим 

станом, який був рік тому у хворого на ХП. Числові показники кожної шкали 

варіюють між 0 і 100 балами, де 100 балів – повне здоров’я, що відображає 

фізичне і психічне здоров’я респондентів:  

1. Фізичне функціонування (Physical Functioning – PF). Відображає 

ступінь  обмеження  виконання  фізичних  навантажень    (самообслуго-

вування, ходьба, підйом по сходах, перенесення тяжких речей та ін.). Низькі 

показники за цією шкалою свідчать, що фізична активність хворого на ХП 

значно обмежена станом його здоров’я. 

2. Роль фізичних проблем в обмеженні життєдіяльності (Role Physical 

Functioning – RP). Вказують на вплив фізичного стану хворого із ХП на його 

повсякденну рольову діяльність (роботу, виконання повсякденних 

обов’язків). Низькі показники за цією шкалою свідчать, що повсякденна 

діяльність хворого на ХП значно обмежена його фізичним станом. 

3. Інтенсивність болю (Bodily Pain – BP). Низькі показники по цій 

шкалі свідчать про те, що біль значно обмежує активність хворого на ХП, 

включаючи роботу дома та за його межами. 

4. Загальний стан здоров’я (General Health – GH). Оцінка хворим на ХП 

свого стану здоров’я на поточний момент і перспектив лікування. Чим 

нижчий бал за цією шкалою, тим нижча оцінка стану особистого здоров’я. 
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5. Життєва активність, життєздатність (Vitality – VT). Це суб’єктивна 

оцінка хворим на ХП свого життєвого тонусу (енергія, жвавість та ін.) за 

останні чотири тижні, відчуття себе повним сил і енергії або, навпаки, 

знесиленим. Низькі бали цієї шкали свідчать про втому хворого та зниження 

його життєвої активності. 

6. Соціальне функціонування, соціальна активність (Social Functioning 

– SF). Це суб’єктивна оцінка хворим на ХП рівня відносин з друзями, 

колегами по роботі, рідними за останні чотири тижні. Цей показник визначає, 

як фізичний чи емоційний стан обмежує активність спілкування. Низькі бали 

свідчать про значне обмеження суспільних контактів, зниження рівня 

спілкування через погіршення фізичного і емоціонального стану. 

7. Роль емоційних проблем в обмеженні життєдіяльності (Role 

Emotional – RE). Суб’єктивна оцінка респондентом ступеня обмеження своєї 

щоденної діяльності, зумовленої емоційними проблемами за останні чотири 

тижні. Оцінюється, на скільки емоційний стан заважає виконанню роботи або 

іншої повсякденної діяльності (враховуючи більші затрати часу, зменшення 

об’єму роботи, зниження її якості і т.п.). Низькі показники за цією шкалою 

інтерпретували, як обмеження у виконанні повсякденної роботи, зумовлене 

погіршенням емоційного стану. 

8. Психічне здоров’я (Mental Health – МН). Характеризує настрій, 

наявність депресії, тривоги, загальний показник позитивних емоцій. Низькі 

показники свідчать про депресивні, тривожні хвилювання, психічне 

неблагополуччя. 

Відповіді на питання групували у два загальні показники «фізичний 

компонент здоров’я» (ФКС) і «психологічний компонент здоров’я» (ПКС) 

[216]. 

Оцінку інтенсивності болю проводили за «візуальною аналоговою 

шкалою» (ВАШ, Visual Analogue Scale, VAS), яка запропонована Huskisson 

E. C. в 1974 р. і дозволяє оцінити суб’єктивні больові відчуття, які відчуває 

хворий в момент дослідження. Метод суб’єктивної оцінки болю полягає в 
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тому, що пацієнта просять відзначити на неградуйований лінії, довжиною 10 

см точку, яка відповідає ступеню вираженості болю. Ліва межа лінії 

відповідає визначенню «болю немає зовсім», права – «найінтенсивніший 

біль, який можна собі уявити». Використовували пластмасову лінійку 

довжиною 10 см. На звороті лінійки наносили сантиметрові поділки, за 

якими відзначали отримане значення і заносили в медичну карту 

стаціонарного хворого або амбулаторну картку. При динамічній оцінці змін 

істотною вважали відмінність значення ВАШ від попереднього більш, ніж на 

13 мм. За цією шкалою хворий відзначає лише інтенсивність болю, хоча 

емоційна складова больового синдрому могла вносити суттєві похибки в 

показники ВАШ [217]. 

Отже, в наших дослідженнях для оцінки порушень 

зовнішньосекреторної недостатності ПЗ використовували стандартне 

копрологічне дослідження та імуноферментний метод визначення ФПЕ–1. 

Для оцінки внутрішньосекреторної недостатності ПЗ визначали рівень 

глюкози і С–пептиду в сироватці крові та вивчали толерантність до глюкози. 

Трофологічну недостатність (ТН) у хворих на ХП із протоковою 

гіпертензією визначали за антропометричними показниками (ІМТ, ШЖСТ, 

ОМП), концентрацією в сироватці крові загального білка і альбуміну та 

підраховували абсолютне число тромбоцитів за формулою крові.  

Для оцінки якості життя у хворих на ХП із протоковою гіпертензією 

застосовували адаптований опитувальник SF–36. Оцінку інтенсивності болю 

проводили за шкалою ВАШ і адаптованим опитувальником SF–36. Середній 

термін анкетування після операції склав (42,4 + 29,1) місяців (max – 48, min – 

10). 

 

2.2 Клінічна характеристика хворих  

Нами обстежено і проліковано 161 хворого на ХП із протоковою 

гіпертензією та його ускладненнями, які перебували на лікуванні у відділенні 
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хірургії та відділенні інвазивних методів діагностики та лікування обласної 

клінічної лікарні м. Івано-Франківська впродовж 2010-2016 рр. 

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 «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.  

Серед 161 обстежених хворих на 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.  

Розподіл хворих на ХП із протоковою гіпертензією за віком та статтю 

представлений в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Розподіл хворих на хронічний панкреатит із протоковою гіпертензією 

за віком та статтю (%) 

Стать 
Вік, роки 

Всього 
20-39 40-59 60-75 

Чоловіки 58 (36,0%) 80 (49,7%) 8 (5,0%) 146 (90,7%) 

Жінки 5 (3,1%) 7 (4,3%) 3 (1,9%) 15 (9,3%) 

Разом 63 (39,1%) 87 (54%) 11 (6,9%) 161 (100%) 

 

Отже, більшість прооперованих хворих було особами працездатного 

віку, що свідчить про медичну і соціальну значущість наукової проблеми. 

Захворюваність на ХП була найвищою у віці 40-59 років. У цьому віці 

захворіли 84 (54%) обстежених, найчастіше хворіли чоловіки – 80 (49,7%) 

хворих. Тривалість захворювання на ХП до госпіталізації становила в 

середньому (5,95 ± 1,1) років. 
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Діагноз ХП формулювали за класифікацією академіка О.О. Шалімова 

та співавт. (1999). Фіброзний ХП із протоковою гіпертензією 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 (рис. 2.1). 

 

 

Рис. 2.1. Розподіл хворих на хронічний панкреатит із протоковою 

гіпертензією за класифікацією академіка О. О. Шалімова та співавт. (1999) 

 

Характерні ускладнення основного захворювання діагностовані при 

госпіталізації та обстеженні у 101 (62,7%) із 161 хворого. Найчастіше 

діагностували наявність конкрементів у протоці ПЗ та кальцифікати 

паренхіми ПЗ – у 43 (26,7%), обтураційну жовтяницю – у 27 (16,8%), 

цукровий діабет – у 13 (8,1%), внутрішню панкреатичну норицю 

(панкреатичний асцит, ексудативний плеврит) – у 8 (4,9%), зовнішнє 

стиснення дванадцятипалої кишки – у 5 (3,1%), сегментарну портальну 

гіпертензію у басейні ворітньої чи селезінкової вени – у 5 (3,1%) хворих. 

Вказані ускладнення ХП були діагностовані при клінічному, лабораторному 

та інструментальному обстеженні хворих (табл. 2.2). 
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У 51 (31,6,3%) хворого на ХП із протоковою гіпертензією в процесі 

обстеження та за консультативної допомоги суміжних спеціалістів були 

встановлені супутні захворювання, зокрема, злукова 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. 

Таблиця 2.2 

Ускладнення хронічного панкреатиту із протоковою гіпертензією 

встановлені у обстежених хворих на час госпіталізації 

Характер ускладнень 
Абс. 

число 
% 

Вірсунголітіаз та кальциноз ПЗ 43 26,7 

Обтураційна жовтяниця 27 16,8 

Цукровий діабет 13 8,1 

Внутрішня панкреатична нориця 

(панкреатичний асцит, ексудативний 

плеврит) 

8 4,9 

Зовнішнє стиснення дванадцятипалої 

кишки 
5 3,1 

Сегментарна венозна гіпертензія 5 3,1 

Разом 101 62,7 

 

Діагностовані супутні захворювання у хворих на ХП із протоковою 

гіпертензією представлені в таблиці 2.3. 

Найбільш характерним і домінуючим в клінічній картині ХП із 

протоковою гіпертензією був біль, який відзначали у 143 (88,8%) обстежених 

хворих. Тривалість захворювання на ХП із больовим синдромом типу А 

становила 8,4 ± 1,3 років, а з больовим синдромом типу В – 3,5 ± 0,9 років. 

Слід зазначити, у хворих на ХП із протоковою гіпертензією, біль типу А 

реєстрували в 1,7 раза частіше, ніж біль типу В, (р<0,05). Середня 

інтенсивність болю за шкалою ВАШ становила на час госпіталізації (7,42 ± 

0,15) балів. За опитувальником SF–36 на час госпіталізації середня 

інтенсивність болю становила (35,1 ± 3,19) балів.  
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Зовнішньосекреторну недостататність ПЗ (ЗСНПЗ) за даними 

копрологічного дослідження і показниками рівнів ФПЕ–1 встановлено на час 

госпіталізації у 41 (50%) із 82 обстежених. 

Таблиця 2.3 

Супутні захворювання у хворих на хронічний панкреатит із 

протоковою гіпертензією 

Характер супутнього захворювання 
Абс. 

Число 
(%) 

Злукова хвороба 16 9,9 

Ішемічна хвороба серця 10 6,2 

Гіпертонічна хвороба 9 5,6 

Жовчнокам’яна хвороба 4 2,5 

Хронічні захворювання нирок 4 2,5 

Цироз печінки 3 1,9 

Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки 2 1,2 

Облітеруючий атеросклероз нижніх кінцівок 1 0,6 

Туберкульоз легень 1 0,6 

Псоріаз 1 0,6 

Разом 51 31,6 

 

Ендокринну недостатність виявлено у 29 (27,6%) із 105 обстежених, з 

них у 16 (55,2%) встановлено порушення толерантності до глюкози, а у 13 

(44,8%) – діагностований цукровий діабет (ЦД). Рівень С–пептиду в 

сироватці крові був нижчим нижньої межі норми у 14 (31,1%) із 45 

обстежених хворих і становив, в середньому (1,36 ± 0,12) нг/мл. 

Трофологічну недостатність (ТН) за зниженням індекса маси тіла (ІМТ) 

діагностовано у 79 (49,1%) із 161 хворого. Так, ТН I–го ступеня встановлена 

у 41 (51,9%), II-го ступеня – у 32 (40,5%), III-го ступеня – у 6 (7,6%) хворих 

(норма – 18,5-24,9 кг/м2) [215]. Показник ІМТ до операції у цих хворих 

становив, в середньому (18,6 ± 0,2) кг/м2.  

За шириною шкірно-жирової складки над триголовим м’язом плеча 

(ШЖСТ) визначали зменшення запасів жиру в організмі. У 82 (50,9%) на час 

госпіталізації товщина ШЖСТ була менше нижньої межі норми (менше 9,5 

мм у чоловіків і 13 мм у жінок) [215]. 
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За показником окружності м’язів плеча (ОМП) судили про соматичний 

пул білка в організмі хворих на ХП із протоковою гіпертензією. У 76 (47,2%) 

на час госпіталізації ОМП була менше нижньої межі норми (у чоловіків не 

менше 23 см і у жінок – не менше 21 см) [215]. На час госпіталізації рівень 

загального білка в сироватці крові був нижчим референтних даних у 78 

(48,4%), рівень альбуміну – у 71 (50,3%), абсолютне число тромбоцитів у 

формулі крові – у 84 (52,2%) хворих.  

Показники ЯЖ за модифікованим опитувальником SF–36 до операції 

були визначені у 41 хворого. У всіх опитаних відзначали зниження 

показників ЯЖ за всіма шкалами опитувальника. Найнижчі показники були 

за шкалами «роль фізичних проблем в обмеженні життєдіяльності (Role 

Physical Functioning – RP)», «інтенсивність болю (Bodily Pain – BP)», «роль 

емоційних проблем в обмеженні життєдіяльності (Role Emotional – RE)». 

За даними УСГ вірсунгоектазію верифіковано у всіх 161 хворих. У 125 

(77,6%) з них ширина ППЗ складала 5-7 мм, у 31 (19,3%) – 8-11 мм, у 5 

(3,1%) – 12 і більше мм. Збільшення головки ПЗ до 4-5 см встановлено у 56 

(34,8%) хворих. Конкременти в ППЗ і конкременти в паренхімі ПЗ 

верифіковано у 43 (26,7%) хворих.  

Кісти ПЗ діагностовано у 46 (28,6%) хворих, з них в ділянці головки ПЗ 

у 27 (58,7%), хвоста ПЗ – у 13 (28,3%), тіла ПЗ – у 6 (13%) пацієнтів. 

Спіральну комп’ютерну томографію (СКТ) виконали у 89 (55,3%) 

хворих. Дані СКТ підтверджували результати УСГ. Магнітно-резонансну 

томографію (МРТ) та магнітно-резонансну холангіопанкреатографію 

(МРХПГ) виконали у 19 (11,8%) хворих. У всіх хворих було підтверджено 

вірсунгоектазію та встановлено її причину. 

Ендоскопічну ретроградну холангіопанкреатографію (ЕРПХГ) провели 

у 53 (32,9%) хворих, з них панкреатографію і втручання на ППЗ виконали у 

26 (49,1%), втручання на спільній жовчній протоці (СЖП) з її послідуючим 

стентуванням – у 27 (50,9%) хворих. 
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Нами запропонована методика 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) [218]. 

Ендоскопічні транспапілярні втручання на ППЗ були ефективними у 17 

(65,4%) хворих. Після проведення транспапілярних втручань ускладнення 

виникли у 4 (23,5%) хворих. Ендоскопічна терапія була неефективною у 9 

(34,6%) хворих через фіксовані конкременти в ППЗ діаметром близько 10 мм 

– у 6 (66,7%) та значні фіброзно-дегенеративні зміни і масивні кальцифікати 

в паренхімі головки ПЗ – у 3 (33,3%) хворих. 

За характером проведеного операційного втручання хворих розділили 

на 3 групи: I-ша група (дренувальні операції) – 66 (41%) хворих, II-га група 

(резекційно-дренувальні операції) – 78 (48,4%) хворих, III-тя група 

(резекційні операції) – 17 (10,6%) хворих (табл. 2.4). 

Під час виконання роботи нами також запропонований спосіб 

хірургічного лікування інтрапаренхіматозної кісти головки ПЗ, який включає 

висічення передньої стінки кісти з фіброзно-зміненими тканинами головки і 

гачковидного відростка ПЗ, розсічення і висічення стінок ППЗ до протоків II-

III порядку на всьому протязі. 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 великого сосочка 
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дванадцятипалої кишки (ВС ДПК). Безперервність травного каналу 

відновлювали накладанням міжкишкового анастомозу «кінець в кінець» (пат. 

України № 83027) [219]. 

Нами також запропонований спосіб формування 

панкреатоєюноанастомозу, при якому задню губу панкреатоєюноанастомозу 

формують одною ниткою безперервним ввертаючим однорядним швом, 

починаючи від хвоста ПЗ, а передню губу – другою ниткою безперервним 

однорядним швом за Тупе нитками з тривалими термінами розсмоктування 

(Вікрил – 3,0, ПДС – 3,0) (пат. України № 83028) [220]. 

Таблиця 2.4 

Характер проведених операційних втручань у хворих на хронічний 

панкреатит із протоковою гіпертензією 

Назва операції Кількість (%) 

Дренувальні операції 

Повздовжня панкреатоєюностомія 24 14,9 

Цистоєюностомія при кістах II, IV типу за Nealon W. H. 

(2002) 

26 16,1 

Цистопанкреатодуоденоєюностомія на сегменті тонкої 

кишки при кісті VII типу за Nealon W. H. (2002) 

8 5,0 

Повздовжня панкреатоєюностомія + 

гепатикоєюностомія 

6 3,7 

Трансдуоденальна цистодуоденостомія при кісті VII 

типу за Nealon W. H. (2002) 

2 1,2 

Резекційно-дренувальні операції 

Операція Фрея 56 34,8 

Операція Фрея + панкреатодуоденоєюностомія на 

сегменті тонкої кишки + гепатикоєюностомія 

9 5,6 

Операція Фрея + гепатикоєюностомія 7 4,3 

Операція Фрея + панкреатодуоденоєюностомія 3 1,9 

Бернський варіант операції Бегера 3 1,9 

Резекційні операції 

Дистальна резекція підшлункової залози 11 6,8 

Панкреатодуоденальна резекція 6 3,7 

Разом 161 100 

 

Нами розпрацьований спосіб одночасної ліквідації протокової і 

біліарної гіпертензії, який на резекційному етапі передбачає проведення 
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операції Фрея. На реконструктивному етапі формують трансплантат із тонкої 

кишки на судинній ніжці, накладають панкреатоєюноанастомоз із 

додатковим анастомозом між тонкокишковим трансплантатом та низхідною 

гілкою ДПК в проекції ВС ДПК, накладають гепатикоєюноанастомоз з 

дистальним кінцем пересіченої тонкої кишки. Безперервність травного 

каналу відновлюють накладанням міжкишкового анастомозу «кінець в бік» 

на відстані 60-80 см нижче гепатикоентероанастомозу (пат. України № 

93960) [221]. 

Післяопераційні ускладнення класифікували за Clavien–Dindo (2004) та 

діагностували у 25 (15,5%) хворих [222, 223]. Післяопераційна летальність 

склала 1,9% (померли 3 із 161 хворого). 

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 Стʼюдента. Статистичну обробку отриманих 

категорійних даних проводили шляхом розрахунку частоти ознак на 100 

обстежених, а оцінку достовірності їх різниці в групах порівняння 

здійснювалась 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 
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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 

ОЦІНКА БОЛЮ, ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ 

ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ, ТРОФОЛОГІЧНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ТА 

ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ ІЗ 

ПРОТОКОВОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ДО ОПЕРАЦІЙНОГО ЛІКУВАННЯ 

 

3.1 Характеристика болю у хворих на хронічний панкреатит із 

протоковою гіпертензією до операційного лікування 

Основною скаргою у хворих на ХП із протоковою гіпертензією був 

біль, який відзначали у 143 (88,8%) обстежених хворих. За характером 

розрізняли 2 типи абдомінального панкреатичного болю. Тип A 

(епізодичний) з тривалими безбольовими періодами і тип В – з тривалими 

періодами постійного болю або рецидивуючими тяжкими больовими 

нападами тривалістю більше 2 місяців, які потребували неодноразового 

повторного стаціонарного лікування. За нашими даними, абдомінальний 

панкреатичний біль типу А встановлений у 92 (64,3%), абдомінальний 

панкреатичний біль типу В – у 51 (35,7%) із 143 хворих (рис. 3.1). 

 

 

 Рис. 3.1. Розподіл хворих на хронічний панкреатит із протоковою 

гіпертензією за характером абдомінального панкреатичного болю 

 

Таким чином, у обстежених хворих на ХП із протоковою гіпертензією 

абдомінальний панкреатичний біль типу А зустрічали у 1,7 рази частіше, ніж 

абдомінальний панкреатичний біль типу В, (р<0,05). 
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Порушення дієти, зокрема, споживання жирної, смаженої, гострої їжі, 

алкоголю та газованих напоїв спричиняли виникнення болю у 82 (57,3%) 

хворих. Вказували на зв’язок між прийомом їжі та часом виникнення болю 

31 (21,7%) хворий. У хворих на ХП із протоковою гіпертензією характерною 

була ірадіація болю за типом «повного пояса» – у 74 (51,7%), за типом 

«лівого напівпояса» – у 41 (28,7%), за типом «правого напівпояса» – у 19 

(13,3%), у ліву лопатку – у 5 (3,5%) та ліве плече – у 4 (2,8%) хворих (рис. 

3.2). 

 

 

Рис. 3.2. Особливості ірадіації абдомінального панкреатичного болю у 

хворих на хронічний панкреатит із протоковою гіпертензією 

 

Слід відзначити, що у хворих із панкреатичним абдомінальним болем 

типу А операційне лікування проводили у більш пізні строки захворювання, 

що зумовлене особливостями больового синдрому. Хворим з больовим 

синдромом типу А, через довгі безбольові періоди, рідше виконували 

операційні втручання у ранній період розвитку захворювання, що призводило 

до його тривалого перебігу і супроводжувалося значним заміщенням 

паренхіми ПЗ сполучною тканиною та втратою її функції.  

Панкреатичний абдомінальний біль типу В частіше відзначали у 

хворих ХП алкогольної етіології, що часто поєднувався з місцевими 

ускладненнями захворювання (кіста ПЗ, конкременти паренхіми ПЗ, 



66 

вірсунголітіаз), які були основними показаннями до планового хірургічного 

лікування.  

Тривалість захворювання у хворих на ХП із панкреатичним 

абдомінальним болем типу А становила до госпіталізації у клініку в 

середньому (8,4 ± 1,3) років, з панкреатичним абдомінальним болем типу В – 

(3,5 ± 0,9) років, (р<0,05). 

Оцінку інтенсивності абдомінального панкреатичного болю до операції 

проводили за шкалою ВАШ та модифікованим опитувальником SF-36.  

Основні показники абдомінального панкреатичного болю за шкалою 

ВАШ у 83 (58,1%) обстежених хворих на ХП із протоковою гіпертензією до 

операції представлено у таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Оцінка абдомінального панкреатичного болю у хворих на хронічний 

панкреатит із протоковою гіпертензією за шкалою ВАШ перед операцією 

Групи хворих за характером 

виконаних операційних 

втручань 

І група 

n=26 

ІІ група 

n=43 

ІІІ група 

n=14 

Разом 

n=83 

Інтенсивність болю 7,4 ± 0,3 7,5 ± 0,2 8,0 ± 0,3 7,5 ± 0,2 

 

 З даних таблиці видно, що інтенсивність абдомінального 

панкреатичного болю болю до операції у всіх обстежених хворих на ХП із 

протоковою гіпертензією було високою і складала, в середньому (7,5 ± 0,2) 

балів. Тільки у 20 (24,1%) хворих до операції інтенсивність болю за шкалою 

ВАШ була оцінена у 5,9 балів. У 7 (8,4%) із 83 обстежених хворих до 

операції інтенсивність болю була найвищою і складала 10 балів. Як показав 

аналіз, інтенсивність болю була найвищою у ІІІ-ій групі хворих, яким в 

подальшому були проведені резекційні операційні втручання на ПЗ. За 

опитувальником SF-36, зокрема за шкалою інтенсивності болю (Bodily Pain – 

BP) до операції інтенсивність абдомінального панкреатичного болю було 

оцінено у 41 (28,7%) із 143 хворих (табл. 3.2). 
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Інтенсивність болю за опитувальником SF-36 до операції була вищою у 

2,5 рази, 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 респонденти I-ої групи, яким в наступному 

були проведені дренувальні операційні втручання на ПЗ.  

Таблиця 3.2 

Оцінка болю за модифікованим опитувальником SF-36 перед 

операцією у хворих на хронічний панкреатит із протоковою гіпертензією 

Показники 

І група 

n=13 

ІІ група 

n=21 

ІІІ група 

n=7 

Разом 

n=41 

Практично 

здорові 

особи 

n=16 

Інтенсивність 

болю 

32,4 ± 6,6 33,4 ± 5,5 38 ± 10,6 33,9 ± 3,9 86,1 ± 4,7 

 

Нами встановлений прямий кореляційний зв’язок між оцінкою 

інтенсивності болю хворими за шкалою ВАШ та шкалою інтенсивності болю 

(Bodily Pain – BP) за опитувальником SF–36 (r=0,75, р<0,05) (рис. 3.3). 

Отже, абдомінальний панкреатичний біль є ведучим клінічним 

симптомом у хворих на ХП із протоковою гіпертензією, який відзначали у 

143 (88,8%) хворих. Інтенсивність абдомінального панкреатичного болю до 

операції у всіх обстежених хворих на ХП із протоковою гіпертензією була 

високою і складала за шкалою ВАШ в середньому (7,5 ± 0,2) балів. 

Інтенсивність болю за шкалою інтенсивності болю (Bodily Pain – BP) 

опитувальника SF-36 до операції була вищою у 2,5 рази, ніж у практично 

здорових осіб-добровольців і складала, в середньому (86,1 ± 4,7) балів, проти 

(33,9 ± 3,9) балів, (р<0,05). Між оцінкою інтенсивності болю за шкалою ВАШ 

та шкалою інтенсивності болю (Bodily Pain – BP) за опитувальником SF-36 

встановлений прямий кореляційний зв’язок (r=0,75, р<0,05). 
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Рис. 3.3. Кореляційний зв’язок оцінки інтенсивності абдомінального 

панкреатичного болю у хворих на хронічний панкреатит із протоковою 

гіпертензією до операційного лікування за шкалою ВАШ і опитувальником 

SF-36 

 

3.2 Оцінка порушень зовнішньосекреторної функції підшлункової 

залози у хворих на хронічний панкреатит із протоковою гіпертензією до 

операційного лікування 

 Порушення зовнішньосекреторної функції підшлункової залози 

(ЗСНПЗ) були проаналізовано до операційного лікування за результатами 

копрологічного дослідження та концентрацією фекальної панкреатичної 

еластази-1 (ФПЕ-1). 

Копрологічне дослідження проведено у 82 (50,9%) хворих на ХП із 

протоковою гіпертензією до операційного лікування. Копрологічне 

дослідження не втратило своєї актуальності і є найдоступнішим методом 

здатним підтвердити наявність ЗСНПЗ. При функціональній недостатності 

підшлункової залози порушується процес розщеплення та всмоктування 

харчових речовин в кишечнику. Це відображається на зовнішньому вигляді 

випорожнень, які стають об’ємними, набувають сіруватого відтінку, мають 
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«сальний» вигляд, неприємний гнильний запах, з’являється характерна 

«поліфекалія».  

При мікроскопічному дослідженні калу встановлені наступні 

патологічні зміни: стеаторея – наявність в калових масах нейтрального жиру 

(стеаторея І типу +); жирних кислот і мила (стеаторея ІІ типу ++); 

нейтрального жиру та жирних кислот і мила (стеаторея ІІІ типу +++); 

креаторея – наявність великої кількості м’язових волокон (++ чи +++), яких в 

нормі в калі дуже мало; амілорея – поява у випорожненнях великої кількості 

крохмальних зерен, які свідчать про порушення розщеплення вуглеводів. 

Найбільш ранньою ознакою ЗСНПЗ, за нашими даними, була 

стеаторея, тоді як креаторея з’являлася у обстежених значно пізніше, а 

амілорею відзначали ще більш рідко. Вказані порушення в цілому 

відповідали тяжкості морфологічних змін ПЗ діагностованих за допомогою 

УСГ, СКТ та інших інструментальних методів. 

Порушення копрограми до операції спостерігали у вигляді стеатореї у 

41 (50%), креатореї – у 49 (48,8%), амілореї – у 18 (22%) хворих, що свідчило 

про наявність ЗСНПЗ та недостатність панкреатичного травлення (рис. 3.4). 

 

 
Рис. 3.4. Показники копрограми у хворих на хронічний панкреатити із 

протоковою гіпертензією до операції 
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За результатами проведених копрологічних досліджень найвагоміші 

зміни копрограми відзначали до операції у хворих III-ої групи, яким були 

проведені резекційні операційні втручання на ПЗ. За нашими даними, серед 

82 обстежених до операції стеаторею у хворих III-ої групи діагностували на 

18,1% частіше, ніж у I-ій групі і на 16,7% частіше, ніж у II-ій групі хворих, 

відповідно, (р<0,05). 

Діагностику ЗСНПЗ за показником ФПЕ-1 до операції провели у 19 

(23,2%) хворих. З них, у 9 (47,4%) хворих ФПЕ-1 перебувала в межах норми і 

складала, в середньому (358,2 ± 54,6) мкг/г, що свідчило про незмінену 

екзокринну функцію ПЗ. У 2 (10,5%) хворих рівень ФПЕ-1 становив (176,2 ± 

14,3) мкг/г (легкий ступінь ЗСНПЗ), у 3 (15,8%) хворих рівень ФПЕ-1 

становив (124,1 ± 8,92) мкг/г (помірний ступінь ЗСНПЗ), у 5 (26,3%) хворих 

рівень ФПЕ-1 становив (82,26 ± 7,85) мкг/г (тяжкий ступінь ЗСНПЗ).  

Питому вагу хворих на ХП із протоковою гіпертензією в залежності від 

рівня ФПЕ-1 та стеатореї до операційного лікування наведено у таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Характеристика зовнішньосекреторної недостатності підшлункової 

залози у хворих на хронічний панкреатит із протоковою гіпертензією в 

залежності від рівня фекальної панкреатичної еластази–1 та cтеатореї до 

операційного лікування 

Ступінь ЗСНПЗ ФПЕ-1 

(n=19) 

Стеаторея 

(n=82) 

Мкг/г Питома вага 

хворих, % 

Ступінь Питома 

вага 

хворих, % 

Норма >200 47,4 - 50,0% 

Легкий і помірний 

ступінь 

100-200 26,3 І-ІІ ст. (1+, 2+) 24,1% 

Тяжкий ступінь <100 26,3 ІІІ ст. (3+) 25,9% 

 

За результатами копрологічного дослідження і визначенням рівня 

ФПЕ-1 при госпіталізації тяжкий ступінь ЗСНПЗ мали 25,9-26,3% хворих 

(стеаторея ІІІ-го ступеня, ФПЕ-1 менше 100 мкг/г), легкий і помірний ступінь 
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ЗСНПЗ встановлений у 24,1-26,3% хворих (стеаторея І-ІІ-го 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%) на ХП із протоковою гіпертензією при 

госпіталізації вже були порушення зовнішньосекреторної функції 

підшлункової залози. 

 

3.3 Оцінка порушень внутрішньосекреторної функції підшлункової 

залози у хворих на хронічний панкреатит із протоковою гіпертензією до 

операційного лікування 

Внутрішньосекреторну функцію ПЗ у хворих на ХП із протоковою 

гіпертензією до операційного лікування оцінювали у всіх 161 хворого за 

визначенням рівня глюкози в крові. З них у 105 хворих вірогідні зміни 

ендокринної функції ПЗ вивчали за рівнем глюкози в сироватці крові та 

результатами тесту толерантності до глюкози. В періопераційному періоді 

порушення вуглеводного обміну (ПВО) внаслідок ендокринної недостатності 

ПЗ встановлена у 29 (27,6%) із 105 обстежених хворих, з них у 16 (55,2%) 

встановлено порушення толерантності до глюкози, у 13 (44,8%) – 

діагностований цукровий діабет (ЦД). 

Ми проаналізували частоту порушень ендокринної функції ПЗ у хворих 

на ХП із протоковою гіпертензією у відповідності до характеру проведеного 

операційного втручання на ПЗ (рис. 3.5). 

Як показав аналіз, втрата функціональної активності тканиною ПЗ у 

хворих на ХП була результатом, як прогресування захворювання так і 

«хірургічної резекції» органа. 

Для більш глибокого вивчення ендокринної недостатності ПЗ ми 

визначали концентрацію С-пептиду в сироватці крові, який характеризує 

функціональний стан острівців Лангенгарса. Вимірювання С-пептиду 

використовували для моніторингу активності β-клітин, так як він виділяється 
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в еквімолярних кількостях з інсуліном і позбавлений будь-якої біологічної 

активності, але є необхідним для підтримки структурної цілісності інсуліну.  

 

 

Рис. 3.5. Частота порушень вуглеводного обміну у відповідності до 

характеру операційного втручання за результатами тесту толерантності до 

глюкози та рівнем глюкози в крові 

 

Рівень С-пептиду в сироватці крові до проведення операційного 

втручання визначили у 45 (42,9%) хворих, у яких при УСГ виявляли 

переважаючі ознаки фіброзу чи кальцинати в структурі тканини ПЗ.  

У хворих із кальцинатами в паренхімі ПЗ рівень С-пептиду в сироватці 

крові був нижчим на 55,1%, ніж у пацієнтів без кальцинатів і складав в 

середньому (1,07 ± 0,14) нг/мл проти (1,66 ± 0,11) нг/мл, (р<0,001). Дані про 

зміни рівня С-пептиду в крові у хворих із кальцинатами чи пріоритетним 

фіброзом тканини ПЗ наведено в таблиці 3.4. 

Отже, прогресуючий фіброз паренхіми із запальними та 

дегенеративними змінами тканини ПЗ призводить до зменшення кількості β-

клітин острівців Лангерганса та зниження секреції інсуліну з наступним 

виникненням порушення толерантності до глюкози і розвитком ЦД.  

Нами вивчено частоту і характер ПВО від тривалості захворювання на 

ХП. При тривалості захворювання до 3-х років серед 65 обстежених хворих 



73 

ПВО діагностовано у 18 (27,7%) хворих у вигляді порушення толерантності 

до глюкози – у 15 (23,1%) та ЦД – у 3 (4,6%) хворих.  

Таблиця 3.4 

Зміни рівня С-пептиду в сироватці крові у хворих на хронічний 

панкреатит із протоковою гіпертензією до операційного втручання 

Хронічний панкреатит Кількість 

обстежених хворих 

(n=45) 

С-пептид,  

нг/мл 

Без кальцинатів паренхіми 26 1,66 ± 0,11 

З кальцинатами паренхіми 19 1,07 ± 0,14 

Без порушення вуглеводного обміну 29 1,74 ± 0,08 

Порушена толерантність до глюкози 9 1,19 ± 0,14 

Цукровий діабет 7 0,30 ± 0,03 

 

При тривалості захворювання 3-5 років із 17 обстежених хворих ПВО 

діагностовано у 10 (58,8%) у вигляді порушення толерантності до глюкози – 

у 6 (35,3%) та ЦД – у 4 (23,5%) хворих. 

При тривалості захворювання більше 5 років із 23 обстежених хворих 

ПВО діагностовано у 17 (73,9%) у вигляді порушення толерантності до 

глюкози – у 8 (47,1%) та ЦД – у 9 (52,9%) хворих. 

Отже, як показав аналіз, частота ПВО у хворих на ХП із протоковою 

гіпертензією зростає із тривалістю захворювання (рис. 3.6).  

 

 

Рис. 3.6. Частота порушень вуглеводного обміну в залежності від 

тривалості захворювання 
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Відносна кількість хворих із порушенням толерантності до глюкози 

зменшувалася, а число хворих із цукровим діабетом зростала. Якщо у хворих 

із тривалістю хвороби до 3-х років порушення толерантності до глюкози 

діагностували у 23,1%, при тривалості хвороби більше 5 років її 

діагностовано вже у 47,1% хворих. Водночас, серед обстежених хворих із 

тривалістю хвороби до 3-х років ЦД діагностований у 4,6%, у хворих із 

тривалістю захворювання більше 5 років – у 52,9% хворих, (р<0,05). 

 

3.4 Оцінка порушень трофологічного статусу у хворих на 

хронічний панкреатит із протоковою гіпертензією до операційного 

лікування 

Оцінку трофологічного статусу проведено у 161 хворого на ХП із 

протоковою гіпертензією до операційного лікування. 

Середній індекс маси тіла (ІМТ) обстежених хворих на ХП до операції 

складав в середньому (18,58 ± 0,2) кг/м2. ІМТ в межах норми мали 82 (50,9%) 

хворих. Хворих з ІМТ більше 25 кг/м2 не було.  

Трофологічну недостатність (ТН) за зниженням ІМТ діагностовано у 79 

(49,1%) із 161 хворого: I-го ступеня – у 41 (51,9%), II-го ступеня – у 32 

(40,5%), III-го ступеня – у 6 (7,6%) хворих (норма – 18,5-24,9 кг/м2) (табл. 

3.5). Таким чином, 49,1% обстежених хворих були скеровані в хірургічний 

стаціонар з ознаками ТН різного ступеня тяжкості, що вимагало її тривалої 

корекції. Окрім ІМТ, визначали ширину жирової складки в ділянці тріцепса 

(ШЖСТ) та окружність м’язів плеча (ОМП), за якими робили висновки про 

запаси жиру в організмі та соматичний пул білка.  

До операційного лікування ШЖСТ складала, в середньому (10,26 ± 

0,17) мм і була меншою на 19,7%, ніж у практично здорових людей-

добровольців, де вона становила (12,77 ± 0,13) мм, (р<0,05). Показник ОМП 

до операції складав, в середньому (20,97 ± 0,24) см і був меншим на 29,9%, 

ніж у практично здорових людей-добровольців, де він становив (29,78 ± 0,62) 
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см, (р<0,01). Антропометричні показники ТН у хворих на ХП із протоковою 

гіпертензією до операційного лікування наведені у таблиці 3.6. 

Таблиця 3.5 

Оцінка трофологічної недостатності за значенням індекса маси тіла у 

хворих на хронічний панкреатит із протоковою гіпертензією до операційного 

лікування 

Показники 
 

Норма 

Ступінь трофологічної недостатності 

І ІІ ІІІ 

Індекс маси тіла, 

кг/м2 

18,5-24,9 17,0-18,4 16,0-16,9 менше 16,0 

Число хворих 82 41 32 6 

 

Таблиця 3.6 

Антропометричні показники трофологічної недостатності у хворих на 

хронічний панкреатит із протоковою гіпертензією до операційного лікування 

Показник 
Практично здорові 

люди-добровольці 

Хворі із хронічним 

панкреатитом до операції 

ІМТ, кг/м2 24,88 ± 0,71 18,58 ± 0,2* 

ШЖСТ, мм 12,77 ± 0,13 10,26 ± 0,17* 

ОМП, см 29,78 ± 0,62 20,97 ± 0,24* 

Примітки: * – між групою практично здорових та хворими хронічним 

панкреатитом, p<0,01. 

 

Для лабораторної оцінки ТН у хворих на ХП із протоковою 

гіпертензією аналізували рівень загального білка і альбуміну в сироватці 

крові та підраховували обсолютне число лімфоцитів у формулі крові. Так, до 

операції серед 161 обстеженого показники загального білка, альбуміну та 

абсолютне число лімфоцитів були дещо нижчими чи перебували на рівні 

нижньої межі норми. Як показав аналіз, рівень загального білка в сироватці 

крові був нижче нижньої межі норми у 64 (39,9%) хворих і складав (60,4 ± 

0,7 г/л), (норма: 65,0-85,0 г/л). Рівень альбуміну в сироватці крові був нижче 

нижньої межі норми у 54 (33,5%) хворих і складав (33,9 ± 0,5) г/л, (норма: 
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35,0-45,0 г/л). Абсолютне число лімфоцитів було нижче нижньої межі норми 

у 50 (31,1%) хворих і складало (1,6 ± 0,1) х 109/л, (норма: 1,6-4,0 х 109/л).  

Серед 82 (50,9%) хворих, у яких ІМТ був до операції в межах норми 

середній рівень загального білка в сироватці крові становив (60,8 ± 1,1) г/л, 

альбуміну – (34,5 ± 0,8) г/л, абсолютне число лімфоцитів у формулі крові – 

(1,6 ± 0,2) х 109/л. 

Серед 79 (49,1%) хворих, у яких за показником ІМТ встановлено ТН 

різного ступеня 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) 

х 109/л, і були достовірно нижчими, ніж показники всієї вибірки та показники 

у хворих на ХП із нормальними показниками ІМТ, (р<0,05).  

Лабораторні показники оцінки трофологічного статусу хворих на ХП із 

протоковою гіпертензією в залежності від значень ІМТ до операційного 

втручання наведено в таблиці 3.7. 

Таблиця 3.7 

Лабораторна оцінка трофологічного статусу хворих на хронічний 

панкреатит із протоковою гіпертензією в залежності від індекса маси тіла 

Показник ІМТ Загальний білок, г/л Альбумін, г/л АЧЛ х 109/л 

ІМТ в нормі 60,8 ± 1,1 34,5 ± 0,8 1,6 ± 0,2 

ІМТ нижче норми 56,8 ± 1,2* 28,7 ± 0,9* 1,3 ± 0,4* 

Примітки: * – між групою з ІМТ в нормі та нижче норми, p<0,05. 

 

Таким чином, лабораторні показники ТН (рівень загального білка і 

альбуміну в сироватці крові та обсолютного числа лімфоцитів у формулі 

крові) корелюють із показником ІМТ у хворих на ХП із протоковою 

гіпертензією. 

Нами проаналізовані показники трофологічного статусу до проведення 

операційного втручання в залежності від його характеру (табл. 3.8). 

Як видно з таблиці, найнижчими показники трофологічного статусу 

були до операції у хворих III-ої групи. Водночас, показники ТН у хворих I-ої 

та II-ої груп до операції були приблизно однаковими. 
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Таблиця 3.8 

Оцінка трофологічного статусу і показників трофологічної 

недостатності у хворих на хронічний панкреатит із протоковою гіпертензією 

в залежності від методу операційного втручання 

Показник І група 

(n=66) 

ІІ група 

(n=78) 

ІІІ група 

(n=17) 

Разом 

(n=161) 

ІМТ, кг/м2 19,2 ± 0,3 18,4 ± 0,3 17,9 ± 0,4 18,6 ± 0,2 

ШЖСТ, мм 11,0 ± 1,1 10,0 ± 0,2 8,5 ± 0,5 10,3 ± 0,2 

ОМП, см 21,9 ± 0,4 20,6 ± 0,3 19,9 ± 0,5 20,97 ± 0,24 

Загальний 

білок, г/л 

63,1 ± 1,0 59,4 ± 1,1 56,2 ± 1,4 60,4 ± 0,7 

Альбумін, г/л 34,9 ± 0,7 33,6 ± 0,7 31,8 ± 1,0 33,9 ± 0,5 

АЧЛ, х109 /л 1,6 ± 0,1 1,6 ± 0,1 1,4 ± 0,2 1,6 ± 0,1 

 

Таким чином, серед хворих на ХП із протоковою гіпертензією вже до 

операції ТН діагностовано у 79 (49,1%) пацієнтів. Вказані порушення 

потребували корекції в періпераційному періоді, що вірогідно сприяло 

зменшенню ймовірності виникнення післяопераційних ускладнень. 

 

3.5 Оцінка якості життя хворих на хронічний панкреатит із 

протоковою гіпертензією до операційного лікування за опитувальником 

SF–36 

Для оцінки якості життя (ЯЖ) ми провели анкетування у 41 хворого на 

ХП із протоковою гіпертензією до операційного лікування. При аналізі 

показників ЯЖ виявили чітку тенденцію до зниження фізичного та 

психічного компонентів здоров’я за всіма шкалами опитувальника. 

Анкетування показало, що хворі на ХП із протоковою гіпертензією 

обмежували свою щоденну діяльність та не виконували у повному обсязі 

своєї звичайної роботи, за рахунок «фізичного компоненту здоров’я» (PHs), 

який включає фізичне функціонування (Physical Functioning – PF), роль 

фізичних проблем в обмеженні життєдіяльності (Role Physical Functioning – 

RP), інтенсивність болю (Bodily Pain – BP) та загальний стан здоров’я 

(General Health – GH) [224]. 
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Показник фізичного функціонування (Physical Functioning – PF) у 

здорових людей-добровольців наближався до максимальних значень і 

складав (94,67 ± 2,09) балів. У хворих на ХП із протоковою гіпертензією до 

операції він був меншим на 51,3% і складав, в середньому (62,8 ± 2,5) балів, 

(р<0,01). 

Показники ролі фізичних проблем в обмеженні життєдіяльності (Role 

Physical Functioning – RP) та інтенсивності болю (Bodily Pain – BP) у хворих 

на ХП до операції були нижчими відносно показників практично здорових 

людей-добровольців у 9,6 і 2,5 раза, відповідно, (р<0,01). 

Показник загального стану здоров’я (General Health – GH) у здорових 

людей-добровольців складав, в середньому (78,13 ± 3,7) балів. У хворих на 

ХП до операції він був меншим на 90,6% і складав, в середньому (41 ± 3,9) 

балів, (р<0,01) Показники ЯЖ хворих на ХП із протоковою гіпертензією до 

операційного лікування наведені в таблиці 3.9. 

Таблиця 3.9 

Оцінка якості життя хворих хронічним панкреатитом із протоковою 

гіпертензією до операційного лікування 

Показники 

І група 

n=13 

ІІ група 

n=21 

ІІІ група 

n=7 

Разом до 

операції 

n=41 

Практично 

здорові 

добровольці 

n=16 

PF 62,7±4,1* 61,9±3,4* 65,7±6,3 62,8±2,5 94,67±2,1 

RP 9,6±3,4* 9,5±2,6* 7,1±4,3 9,1±1,9 87,5±4,9 

BP 32,4±6,6* 33,4±5,5* 38±10,6 33,9±3,9 86,13±4,7 

GH 41,2±6,4* 40,7±5,4* 41,4±11,1 41±3,9 78,13±3,7 

VT 53,1±4,2* 52,1±3,4** 52,1±6,9 52,4±2,5 72,81±4,2 

SF 59,6±4,7* 60,1±3,7*** 62,5±7,1 60,4±2,7 86,72±3,4 

RE 33,3±9,6* 33,3±7,4*** 33,3±13,4 33,3±5,4 77,08±8,2 

МН 58,2±7,7* 57,5±4,3*** 54,9±8,5 57,3±3,2 76,0±3,8 

PHs 39,9±1,83* 40±1,4* 41,3±2,8 40,2±1,1 51,49±0,9 

MHs 56±2,8• 55,8±2,2* 54,9±4,4 55,7±1,6 63,49±2,1 

Примітки: * – між практично здоровими людьми-добровольцями і І-ю 

чи ІІ-ю групами, p<0,0001; ** – між практично здоровими людьми-

добровольцями і І-ю чи ІІ-ю групами, p<0,001; *** – між практично 

здоровими людьми-добровольцями і І-ю чи ІІ-ю групами, p<0,02; • – між 

практично здоровими людьми-добровольцями і І-ю чи ІІ-ю групами, p<0,05. 
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Хворі також низько оцінювали свій «психічний рівень здоров’я» 

(MHs), який включає життєву активність (Vitality – VT), соціальну активність 

(Social Functioning – SF), роль емоційних проблем в обмеженні 

життєдіяльності (Role Emotional – RE) та психічне здоров’я (Mental Health – 

МН). Анкетовані респонденти до операції не бачили чітких перспектив 

подальшого лікування, часто відчували себе втомленими і знесиленими.  

Показник життєвої активності (Vitality – VT) у здорових людей-

добровольців складали, в середньому (72,81 ± 4,2) балів. У хворих на ХП із 

протоковою гіпертензією до операції цей показник був меншим на 38,9% і 

складав, в середньому (52,4 ± 2,5) балів, (р<0,001). 

Показники соціальної активності (Social Functioning – SF) та роль 

емоційних проблем в обмеженні життєдіяльності (Role Emotional –RE) у 

хворих на ХП до операції були нижчими відносно показників практично 

здорових людей-добровольців у 1,4 і 2,3 раза, відповідно, (р<0,02). 

Показник психічного здоров’я (Mental Health – МН) у здорових людей-

добровольців складав, в середньому (76,0 ± 3,8) балів. У хворих на ХП із 

протоковою гіпертензією до операції він був меншим на 32,6% і складав, в 

середньому (57,3 ± 3,2) балів, (р<0,05). 

Слід зазначити, що вже до операційного втручання хворі на ХП із 

протоковою гіпертензією III-ої групи, яким в подальшому проведені 

резекційні втручання на ПЗ, мали найнижчі показники ЯЖ за більшістю 

показників по різних шкалах. 

Отже, ЯЖ хворих на ХП із протоковою гіпертензією до операції була 

низькою за рахунок больового синдрому та проявів недостатності функції 

ПЗ. Саме тому ці хворі потребують ретельного лабораторного і 

інструментального обстеження до операції для оптимального 

індивідуалізованого вибору методу операційного втручання. 

Таким чином, оцінка болю, порушень функціонального стану 

підшлункової залози, трофологічної недостатності та якості життя у хворих 
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на ХП із протоковою гіпертензією у періопераційному періоді мають 

важливе значення для якісного проведення доопераційного підготовчого 

лікування, спрямованого на мінімізацію цих порушень та вибору 

оптимального методу операційного втручання.  

Інтенсивність абдомінального панкреатичного болю до операції у всіх 

обстежених хворих на ХП із протоковою гіпертензією було високою і 

складала за шкалою ВАШ в середньому (7,5 ± 0,2) балів. Інтенсивність болю 

за опитувальником SF-36 до операції була вищою у 2,5 рази, ніж у практично 

здорових осіб-добровольців і складала, в середньому (86,1 ± 4,7) балів, проти 

(33,9 ± 3,9) балів, (р<0,05).  

Порушення копрограми у вигляді стеатореї спостерігали у 41 (50%), 

креатореї – у 49 (48,8%), амілореї – у 18 (22%) обстежених хворих, що 

свідчило про наявність ЗСНПЗ та недостатність панкреатичного травлення. 

Найбільші зміни копрограми відзначали у хворих III-ої групи, яким були 

проведені резекційні операційні втручання на ПЗ. За даними копрологічного 

дослідження і рівнем ФПЕ-1, на час госпіталізації у 50-52,6% хворих 

встановлені порушення зовнішньосекреторної функції ПЗ [225]. 

В періопераційному періоді ПВО встановлена у 29 (27,6%) із 105 

обстежених хворих, з них у 16 (55,2%) виявлено порушення толерантністі до 

глюкози, у 13 (44,8%) – діагностований ЦД. Рівень С-пептиду в сироватці 

крові визначили у 45 (42,9%) хворих. У хворих із кальцинатами в паренхімі 

ПЗ рівень С-пептиду в сироватці крові був нижчим на 55,1%, ніж у пацієнтів 

без кальцинатів і складав, в середньому (1,07 ± 0,14) нг/мл проти (1,66 ± 0,11) 

нг/мл, (р<0,001). У хворих із тривалістю хвороби до 3-х років порушення 

толерантності до глюкози діагностували у 23,1%, при тривалості хвороби 

більше 5 років – у 47,1% хворих.  

Серед обстежених хворих із тривалістю хвороби до 3-х років ЦД 

діагностований у 4,6%, із тривалістю захворювання більше 5 років – у 52,9% 

хворих, (р<0,05). Отже, прогресуючий фіброз паренхіми ПЗ із запальними та 

дегенеративними змінами призводить до зменшення кількості β-клітин 
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острівців Лангерганса та зниження секреції інсуліну з наступним розвитком 

порушення толерантності до глюкози і розвитком ЦД [226].  

Зниження ІМТ, що вказує на ТН діагностовано у 79 (49,1%) із 161 

хворого. При цьому ТН I-го ступеня встановлено – у 41 (51,9%), II-го ступеня 

– у 32 (40,5%), III-го ступеня – у 6 (7,6%) хворих. Рівні загального білка в 

сироватці крові у цих хворих становили, в середньому (56,8 ± 1,2) г/л, 

альбуміну – (28,73 ± 0,9) г/л, абсолютне число лімфоцитів – (1,27 ± 0,4) х 

109/л, і були достовірно нижчими за показники всієї вибірки та показники у 

хворих на ХП із нормальними показниками ІМТ, (р<0,05). 

На час госпіталізації виявлено зниження фізичного та психічного 

компонентів здоров’я за всіма шкалами опитувальника SF–36. Найбільш 

значущі зміни відзначали у показниках ролі фізичних проблем в обмеженні 

життєдіяльності (RP), які у хворих на ХП до операції були нижчими 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, в 

середньому (41 ± 3,9) балів, (р<0,01). Показник життєвої активності (VT) був 

меншим на 38,9% відносно практично здорових людей-добровольців, і 

складав, в середньому (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 

хворих на ХП із протоковою гіпертензією до операції була низькою за 

рахунок больового синдрому та проявів функціональної недостатності ПЗ. 

При відтермінуванні хірургічного втручання у хворих на ХП 

виникають незворотні фіброзні зміни тканини ПЗ, що спричиняють зниження 

екзокринної та ендокринної функції з розвитком ЦД, ТН та супроводжуються 

погіршенням ЯЖ. Тому своєчасна діагностика захворювання, якісна 

передопераційна підготовка з корекцію показників трофологічної 

недостатності, своєчасне проведення операційного лікування безумовно 

сприяють покращенню результати лікування хворих [227, 228]. 
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РОЗДІЛ 4 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ХРОНІЧНОГО 

ПАНКРЕАТИТУ ІЗ ПРОТОКОВОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ 

 

Інструментальна діагностика захворювань підшлункової залози (ПЗ) є 

важливою складовою успышного лікування хворих. Для діагностики цього 

захворювання застосовували цілий арсенал променевих і непроменевих 

методів діагностики. З інструментальних методів діагностики у всіх хворих 

застосовували рентгенографію органів грудної клітки, 

езофагогастродуоденоскопію (ЕГДС), за показаннями – контрастну 

рентгеноскопію шлунка і дванадцятипалої кишки (ДПК), колоноскопію та ін. 

Найбільш доступним та інформативним променевим методом 

діагностики ХП є ультрасонографія (УСГ). На сьогодні цей неінвазивний, 

доволі точний і чутливий метод дозволяє встановити правильний діагноз у 

більшості хворих на ХП із протоковою гіпертензією, особливо за наявних 

виражених морфологічних змін у паренхімі і протоковій системі ПЗ.  

Проведення УСГ діагностики ми вважали методом вибору. Обстеження 

хворих проводили натще серця в горизонтальному положенні, а також на 

правому і лівому боці.  

Для покращення візуалізації ПЗ часто призначали хворому прийом 

рідини per os до відчуття наповнення шлунка. Вказаний прийом 

«акустичного вікна» дозволяв отримати більш точні дані про зміни органів 

гепатопанкреатодуоденальної зони, структуру паренхіми та зміни 

протокової системи ПЗ.  

При УСГ звертали увагу на розміри, чіткість контурів ПЗ, ехоструктуру 

паренхіми, наявність кальцинатів у паренхімі, чи протоці ПЗ (ППЗ), 

оцінювали наявність вірсунгоектазії, її протяжність, деформації та 

ущільнення стінок, наявність додаткових утворів в тканині ПЗ та за її 

межами, зміни спільної жовчної протоки (СЖП) та ін. (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Ультрасонографія. Хронічний фіброзно-дегенеративний 

панкреатит: розширення протоки підшлункової залози, множинні кальцинати 

у паренхімі залози 

 

Серед 161 хворого на ХП вірсунгоектазію встановлено у 100% 

обстежених. У 125 (77,6%) хворих ширина ППЗ складала 5-7 мм, у 31 (19,3%) 

– 8-11 мм, у 5 (3,1%) – 12 мм і більше.  

Звертали увагу на нерівномірне розширення і деформацію ППЗ, 

нерівність її стінок. Збільшення розмірів всієї ПЗ відмітили у 87 (54%), 

локальне збільшення головки ПЗ встановлено у 56 (34,8%) хворих. 

Зменшення розмірів ПЗ верифіковане у 74 (46%) хворих при прогресуючому 

фіброзі. Розміри головки ПЗ варіювали в межах 27,6 ± 3,5 мм, тіла – 18,2 ± 

2,5 мм, хвоста – 16,3 ± 2,1 мм.  

Аналізували також контур ПЗ (нерівний, зазубрений) за рахунок 

втягнень і випуклостей зумовлених альтеративно-запальними змінами 

тканини ПЗ. Акустична щільність тканини ПЗ при ХП відрізнялася 

гетерогенністю (чергування ділянок зниженої, нормальної і підвищеної 

ехощільності). 
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Фіброзно змінена ПЗ мала вигляд тяжа із збереженими розмірами та 

нерівними контурами і розширеною ППЗ, щільність її була вищою за 

щільність печінки, що діагностовано у 16 (9,9%) хворих (рис. 4.2). 

 

 

Рис. 4.2. Ультрасонограма. Хронічний фіброзний панкреатит із 

протоковою гіпертензією: розміри підшлункової залози збережені, тканина 

ущільненв, контури нерівні, нерівномірно розширена протока підшлункової 

залози 

 

Крім збільшення головки ПЗ відзначали неоднорідне підвищення 

ехощільності з чергуванням ділянок зниженої та підвищеної ехогенності, 

інколи з наявністю в головці кіст та вірсунгоектазії. При супутній біліарній 

гіпертензії відзначали збільшення розмірів СЖП [229]. 

Нами відзначено характерні зміни УСГ семіотики притаманне 

фіброзно-дегенеративному ХП із протоковою гіпертензією.  

Нами було виявлене локальне збільшення головки ПЗ у 56 (34,8%) 

хворих, що було характерно для фіброзно-дегенеративного 

псевдотуморозного ХП (рис. 4.3.). Конкременти в ППЗ і паренхімі ПЗ 

верифіковано у 43 (26,7%) хворих (рис. 4.4). 
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Рис. 4.3. Ультрасонограма. Хронічний фіброзно-дегенеративний 

панкреатит (псевдотуморозний): структура підшлункової залози неоднорідна, 

локальне збільшення головки підшлункової залози, розширена протока 

підшлункової залози (вказана стрілкою) 

 

 

Рис. 4.4. Ультрасонограма. Конкремент у протоці підшлункової залози 

(соncr. d. v.) 

 

Поодинокі конкременти в паренхімі ПЗ зустрічали рідко, в більшості 

хворих верифікували множинні конкременти по всій тканині ПЗ. Тотальний 

кальциноз встановили у 2 (4,7%) хворих. Наявність масивної кальцифікації 
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паренхіми ПЗ за даними УСГ, корелювали і підтверджувалися тяжким 

клінічним перебігом захворювання. 

Кісти ПЗ діагностовано у 46 (28,6%) хворих, з них в ділянці головки ПЗ 

у 27 (58,7%), хвоста ПЗ – у 13 (28,3%), тіла ПЗ – у 6 (13%) хворих (рис. 4.5).  

 

 

Рис. 4.5. Ультрасонограма. Кіста головки підшлункової залози (cyst.), 

яка сполучається із розширеною протокою підшлункової залози (d. pancreat.) 

 

Кісти ПЗ були найбільш частим вогнищевим утворенням, які 

ускладнювали перебіг ХП. Обсяг операційного втручання при кісті залежав 

від товщини стінки ПЗ, яка у нашому дослідженні становила в середньому 3-

4 мм. При кістах локалізованих в ділянці головки чи хвоста ПЗ часто 

діагностували сегментарну портальну гіпертензію в басейні ворітної чи 

селезінкової вени [230]. 

Розміри кіст ПЗ варіювали від 2,5 до 15 см в діаметрі, а об’єм – від 20 

до 2000 мл. Основною діагностичною ознакою кіст вважали наявність 

ехонегативного просвітлення округлої форми з чітким контуром і 

ехопозитивною стінкою. У всіх хворих з діагностованими кістами ПЗ 

відзначали ознаки протокової гіпертензії. У 8 (17,4%) спостереженнях 

відзначили інтрапанкреатичну локалізацію кісти ПЗ (рис. 4.6).  
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Рис. 4.6. Ультрасонографія. Інтрапанкреатична кіста головки 

підшлункової залози з компресією селезінкової вени 

 

Супутню біліарну гіпертензію діагностовано у 51 (31,5%) хворого. 

Причинами її були зовнішнє стиснення СЖП фіброзно зміненою головкою 

ПЗ з кальцинатами паренхіми (23 хворих, 45,1%), набряк головки ПЗ (14 

хворих, 27,5%), псевдокіста ПЗ (8 хворих, 15,7%), а також внаслідок 

стенозуючого папіліту (4 хворих, 7,8%) та конкрементів СЖП (2 хворих, 

3,9%) [231]. 

Спіральну комп’ютерну томографію (СКТ) застосовували за 

необхідності деталізації змін ПЗ верифікованих при УСГ, неможливості 

повноцінної оцінки змін ПЗ через значний метеоризм кишечника, для 

диференційної діагностики ХП та раку головки ПЗ. Достідження виконали у 

89 (55,3%) хворих. Дані СКТ підтверджували і доповнювали результати УСГ. 

При СКТ отримували більш якісні дані про співвідношення між ПЗ та 

сусідніми органами. Метод дозволяв оцінити щільність різних ділянок ПЗ в 

одиницях Хаунсфілда, ущільнення панкреатичної паренхіми та наявність 

поодиноких кальцинатів в паренхімі чи тяжкий калькульозний панкреатит, 

коли більша частина паренхіми ПЗ була заміщена множинними 

конкрементами (рис. 4.7). 
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Рис. 4.7. Спіральна комп’ютерна томографія. Хронічний 

кальцифікуючий панкреатит: в паренхімі тіла і хвоста підшлункової залози 

виявлені множинні кальцинати округлої та неправильної зірчастої форми з 

чіткими рівними контурами 

 

При СКТ аналізували дифузні чи локальні зміни структури та  розмірів 

ПЗ, деформації контурів органа, збільшення регіонарних лімфатичних вузлів, 

розширення СЖП, наявність кіст, характер вірсунгоектазії, 

внутрішньопротокові конкременти та ін. (рис. 4.8). 

Магнітно–резонансну томографію (МРТ) і магнітно–резонансну 

холангіопанкреатографію (МРХПГ) виконали у 19 (11,8%) хворих (рис. 4.9). 

Діагностична цінність магнітно-резонансної томографії (МРТ) і 

магнітно–резонансної холангіопанкреатографії (МРХПГ) була вищою для 

діагностики варіантів будови протокової системи ПЗ, «внутрішніх 

панкреатичних нориць» та причин протокової гіпертензії, які не були 

встановлені при УСГ і СКТ. 

Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія (ЕРПХГ) була 

одним із основних методів виявлення морфологічних змін порушень у 

протоковій системі ПЗ і СЖП. ЕРПХГ провели у 53 (32,9%) хворих. 
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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, тубулярним стенозом СЖП, 

холедохолітіазом, чи при зовнішньому стисненні СЖП збільшеною головкою 

ПЗ – одночасно виконали ендоскопічні втручання на СЖП із її послідуючим 

тимчасовим стентуванням (рис. 4.10). 

 

 

Рис. 4.8. Спіральна комп’ютерна томографія. Хронічний калькульозний 

панкреатит і кіста хвоста підшлункової залози 

 

Отже, можна стверджувати, що семіотика ХП із протоковою 

гіпертензією за даними УСГ, СКТ і МРТ залежить від морфологічних 

особливостей форм захворювання. Тільки використовуючи різні діагностичні 

методи дослідження можна узагальнити і проаналізувати характер змін у 

паренхімі ПЗ, ППЗ і навколишніх органах. 
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Рис. 4.9. Магнітно–резонансна холангіопанкреатографія. Хронічний 

фіброзно-дегенеративний панкреатит із протоковою гіпертензією і 

численним конкрементами в протоці (pancreatic duct – вказано стрілкою) 

 

 

Рис. 4.10. Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія. 

Хронічний фіброзно-дегенеративний панкреатит, обтураційна жовтяниця: 

звуження інтрамуральної частини СЖП з її супрастенотичним розширенням 

до 12 мм, розширення протоки підшлункової залози на рівні головки і тіла до 

5 мм 

 

На сьогоднішній день відсутній єдиний універсальний 

інструментальний метод діагностики, який би давав відповіді на всі питання 
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хірургів. Якісна інструментальна діагностика ХП із протоковою гіпертензією 

необхідна для визначення тяжкості морфологічних змін в тканині ПЗ, 

характеру порушень ППЗ, встановлення причини протокової гіпертензії, 

встановлення взаємовідношень між ПЗ та сусідніми органами, визначення 

наявності сегментарної гіпертензії в системі ворітньої чи селезінкової вени та 

ін. Об’єктивна оцінка морфологічних змін ПЗ, ППЗ і сусідніх органів до 

операції дозволяє з більшим ступенем обгрунтованості застосувати найбільш 

оптимальний індивідуалізований метод операційного втручання [232]. 
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РОЗДІЛ 5 

ЕНДОСКОПІЧНІ ТРАНСПАПІЛЯРНІ ВТРУЧАННЯ У ХВОРИХ 

НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ ІЗ ПРОТОКОВОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ 

ТА ЇХ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Проведений аналіз результатів ендоскопічного лікування 53 (32,9%) 

хворих ХП із протоковою гіпертензією, які впродовж 2010–2016 рр 

знаходились на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні і 

відділенні малоінвазивної хірургії обласної клінічної лікарні м. Івано–

Франківська. Ендоскопічну ретроградну холангіопанкреатографію (ЕРПХГ) 

провели у 53 (32,9%) хворих, з них панкреатографію і втручання на ППЗ 

виконали у 26 (49,1%), втручання на спільній жовчній протоці (СЖП) з її 

тимчасовим стентуванням – у 27 (50,9%) хворих. Тривалість 

«панкреатичного анамнезу» у обстежених хворих складала від 2 міс до 7 

років. 

Ендоскопічні транспапілярні втручання на протоці підшлункової 

залози. Серед хворих 23 (88,5%) чоловіки і 3 (11,5%) жінки віком від 22 до 57 

років. З приводу гострого некротичного панкреатиту раніше лікувались 7 

(26,9%) хворих, троє з них перенесли відкрите операційне втручання, яке 

включало панкреатосеквестректомію, дренування нагноєних заочеревинних 

відмежованих вогнищ некрозу, міжпетлевих гнійників та ін.  

Згідно класифікації академіка О. О. Шалімова (1997) 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 у всіх 26 хворих. У 19 

(73,1%) хворих ширина ППЗ складала 5-7 мм, у 6 (23,1%) – 8-10 мм, у одного 

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 
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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. У всіх обстежених за результатами 

УСГ і СКТ були підтверджені ознаки калькульозного ХП, наявність 

вірсунгоектазії, вірсунголітіазу, стриктури чи дефекту ППЗ. 

За Кембріджською класифікацією зміни з боку ППЗ відповідали II a і II 

b ступеню – у 7 (26,9%), III-му ступеню – у 8 (30,8%), IV-му ступеню – у 11 

(42,3%) хворих. 

Під час ЕРХПГ контрастували СЖП і ППЗ. Коли ППЗ не вдавалося 

контрастувати через устя, виконували атипову ЕПСТ і проводили адекватну 

вірсунготомію. У випадках невідповідності діаметра проксимального 

сегмента ППЗ діаметру конкремента, для успішної літоекстракції проводили 

попередню балонну пневмодилатацію. Для цього по струні-провіднику в 

ППЗ вводили ендоскопічний балон, діаметр якого відповідав діаметру 

конкремента. У просвіт балона вводили йодовмісний водорозчинний 

контрастний розчин до його повного розправлення, що контролювали під час 

рентгеноскопії. Після видалення ендоскопічного балона здійснювали 

літоекстракцію за допомогою кошика Дорміа.  

При встановленні показань до стентування ППЗ (стриктура, порушення 

цілісності протокової системи, кіста, яка сполучається з ППЗ) після 

селективної канюляції ППЗ проводили вірсунготомію. У просвіт ППЗ 

встановлювали струну-провідник дистальніше стриктури чи дефекту. По 

провіднику вводили ендоскопічний балон діаметром 4-6 мм і виконували 

пневмодилатацію. За відсутності ендоскопічного балона застосовували бужі 

діаметром 8-12 Fr, відповідно до діаметра ППЗ проксимальніше місця 

стриктури. Після адекватної дилатації по струні-провіднику в ППЗ 
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встановлювали тимчасовий панкреатичний стент, який проводили за 

стриктуру чи дефект ППЗ (пат. України 83026) [218]. Для стентування ППЗ 

використовували пластикові стандартні стенти фірми «Balton» (Польща), 

«Cook» (США) типу «pig tail» діаметром від 6 до 10 Fr.  

У 12 (46,2%) хворих провели вірсунголітоекстракцію з попередньою 

пневмодилатацією ППЗ, з них одномоментна повна літоекстракція була у 3 

хворих. У хворих із діаметром ППЗ до конкремента меншим, ніж розміри 

самого конкремента, чи за наявності препапілярної стриктури для успішної 

літоекстракції проводили балонну пневмодилатацію ППЗ. Надалі, при 

вірсунголітіазі і вірсунгоектазії здійснювали літоекстракцію за допомогою 

кошика Дорміа (рис. 5.1).  

 

 

Рис. 5.1. Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія: етап 

видалення конкрементів із протоки підшлункової залози; у спільну жовчну 

протоку встановлено ендобіліарний стент з метою профілактики 

післяопераційного холангіту 
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Планову заміну панкреатичного стента у хворих на ХП проводили 

через кожних 2-3 міс впродовж одного року. 

У 4 (15,4%) хворих із стенозом 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 було 

діагностовано кісту ПЗ. Об’єм операційного втручання включав 

вірсунготомію та стентування ППЗ панкреатичними стентами фірми «Balton» 

(Польща), «Cook» (США) типу «pig tail» діаметром 6-7 Fr (рис. 5.2). 

 

 

 

Рис. 5.2. Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія: 

стентування дефекта протоки підшлункової залози на рівні шийки, кіста 

підшлункової залози (вказана стрілкою), що сполучається з протокою 

підшлункової залози на рівні шийки 
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У 4 (15,4%) хворих із дефектом ППЗ на рівні тіла–хвоста відзначали 

рефрактерний до лікування ексудативний плеврит чи панкреатичний асцит. 

Об’єм операційного втручання при внутрішніх панкреатичних норицях 

включав вірсунготомію та стентування ППЗ панкреатичним стентом фірми 

«Balton» (Польща), «Cook» (США) типу «pig tail» діаметром 6-7 Fr.  

Метою стентування було забезпечення достатнього відтоку 

панкреатичного соку у ДПК, що досягали проведенням стента через 

стенозовану частину ППЗ (рис. 5.3). 

 

 
 

   1       2 

Рис. 5.3. Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія при 

внутрішній панкреатичній нориці (панкреатоплевральна нориця). 1 – 

вірсунгографія: стеноз протоки підшлункової залози на рівні головки та її 

розширення на рівні тіла, екстравазація рентгеноконтрастної речовини на 

рівні хвоста; 2 – панкреатичний стент проведений через стенозовану частину 

протоки і встановлений на рівні тіла 

 

За нашими даними, транспапілярні втручання на ППЗ були 

ефективними у 17 (65,4%) хворих. Після проведення транспапілярних 

втручань ускладнення виникли у 4 (23,5%) хворих.  
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Ранні ускладнення виникли у 3 (17,6%) хворих. Помірну кровотечу з 

місця папілотомії відзначали у 2, гострий холангіт – у однієї хворої. 

Кровотечу з місця папілотомії було ліквідовано консервативними 

міроприємствами. У хворої з післяопераційним холангітом у комплексному 

лікуванні застосували додаткове стентування СЖП. Пізнє ускладнення у 

вигляді міграції стента у просвіт ДПК діагностували на 14 день у одного 

хворого. Зважаючи на відсутність скарг від повторного стентування 

утримались.  

Ендоскопічна терапія була неефективною у 9 (34,6%) хворих. З них, у 6 

(66,7%) хворих через фіксовані конкременти в ППЗ діаметром близько 10 мм 

та у 3 (33,3%) хворих із «щільною» тканиною ПЗ, значними фіброзно-

дегенеративними змінами та масивними кальцифікатами в паренхімі головки 

ПЗ. У цих хворих проведення струни–провідника попри конкремент чи 

ділянку стенозу ППЗ та спроби пневмодилатації були невдалими. Тому, 

проведення транспапілярних втручань на ППЗ у таких випадках вважали 

недоцільним. 

Тривалість перебування хворих на стаціонарному лікуванні після 

виконаних транспапілярних втручань на ППЗ коливалась від 2 до 10 днів (в 

середньому – 5,9 днів). 

На нашу думку, ендоскопічні транспапілярні втручання на ППЗ слід 

виконувати за відсутності грубих морфологічних змін паренхіми ПЗ при 

формах ХП, які супроводжуються протоковою гіпертензією. Зокрема: 

1 – 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.  

2 – при кістах ПЗ, які мають сполучення з ППЗ та стриктурах ППЗ із 

протоковою гіпертензією. 
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3 – при зовнішніх чи внутрішніх панкреатичних норицях, з 

вірсунгоектазією, що призводять до розвитку панкреатичного асциту, 

ексудативного плевриту та ін.  

Вважаємо, що для отримання стійкого клінічного ефекту доцільно 

утримувати стент в ППЗ не менше одного року. Заміну стента, на нашу 

думку, слід проводити планово, через кожних 2-3 міс.  

Строки віддаленого спостереження за 12 (70,6%) із 17 хворими, яким 

проведені транспапілярні втручання на ППЗ коливалися від 6 до 18 міс. 

Згідно результатів проведеного опитування за адаптованими анкетами SF–36, 

добрі та задовільні результати отримані у всіх 12 хворих. При цьому, 

загострень ХП у них не встановлено, больовий синдром був відсутній у 10 

(83,3%) хворих. Тільки 2 (16,7%) хворих відмічали періодичний помірний 

біль в надчеревній ділянці. Диспептичні явища (нудота, відчуття важкості 

після прийому їжі) турбували цих хворих періодично, що спонукало їх до 

прийому ферментних препаратів. Всі хворі відмічали, що захворювання не 

обмежувало їх працездатності. За весь період спостереження в хірургічні 

стаціонари опитувані хворі не поступали і будь-які операційні втручання з 

приводу ХП їм не проводили.  

Ми не розглядаємо ендоскопічні транспапілярні втручання на ППЗ у 

хворих ХП із протоковою гіпертензією, як альтернативу відкритим 

втручанням. На нашу думку, малоінвазивні ендоскопічні втручання на ППЗ 

виконані за чіткими показаннями, можна розглядати, як перший етап 

лікування хворих на ХП із протоковою гіпертензією. Вони дозволяють 

відновити пасаж соку ПЗ, знизити рівень інтрапанкреатичної гіпертензії, 

запобігти розвитку значних функціональних порушень зовнішньо- та 

внутрішньосекреторної функції залози та досягнути доброго клінічного 

ефекту у більшості хворих.  

Важлива перевага цих втручань полягає в можливості більш раннього 

застосування, коли ще немає прямих показань до відкритого операційного 

втручання, але можливості консервативного лікування вже вичерпані.  
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Вони також можуть стати остаточним методом лікування у хворих із 

тяжкими супутніми захворюваннями, яким через високий ступінь 

операційного ризику відкриті операційні втручання на ПЗ протипоказані.  

Тривалість від часу проведення транспапілярних ендоскопічних 

втручань до відкритого втручання складала у цих хворих від 5 днів до 18 

місяців і визначалася неефективність ендоскопічного лікування (9) та 

прогресуванням основного захворювання. 

Ендоскопічні транспапілярні втручання на спільній жовчній 

протоці. Ендоскопічні втручання на СПЖ проводили в якості тимчасового 

заходу для ефективного лікування холестазу, жовтяниці, холангіту та 

літоекстракції у хворих на ХП із супутньою біліарною гіпертензією.  

Серед 27 хворих, яким проводили ендобіліарне стентування 21 (77,8%) 

чоловіків і 6 (22,2%) жінок, віком від 24 до 63 років. З приводу гострого 

некротичного панкреатиту раніше лікувались 11 (40,7%) хворих, 4 з них в 

минулому перенесли відкрите операційне втручання. 

Згідно класифікації академіка О. О. Шалімова (1997) фіброзно-

дегенеративний ХП діагностований у 19 (70,4%), кіста ПЗ – у 8 (29,6%) 

хворих. 

При ЕРХГП у 22 хворих проведено ендобіліарне стентування 

пластиковими стентами фірми «Balton» (Польща), «Cook» (США) типу «pig 

tail» діаметром 6-7 Fr. У 2 хворих проведено літоекстракцію за допомогою 

кошика Дорміа. 

Ендоскопічне лікування було неефективне у 3 (11,1%) хворих через 

неможливість канюлювання великого сосочка дванадцятипалої кишки (ВС 

ДПК).  

За даними УСГ вірсунгоектазію верифіковано у всіх хворих, розміри 

СЖП складали 7-10 мм і більше.  

СКТ провели у 12 (44,4%) хворих. У всіх обстежених були 

підтверджені ознаки протокової і біліарної гіпертензії та фіброзно-
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дегенеративні зміни в ПЗ притаманні ХП. Магнітно-резонансну 

холангіопанкреатографію (МРПХГ) виконали у 7 (25,9%) хворих (рис. 5.4). 

 

 

 

Рис. 5.4. Магнітно-резонансна холангіопанкреатографія. Хронічний 

фіброзно-дегенеративний панкреатит із протоковою і біліарною гіпертензією: 

сегментарний стеноз протоки підшлункової залози на рівні головки з 

рівномірним постстенотичним розширенням її до 7 мм на рівні шийки і тіла 

підшлункової залози 

 

Раннє ускладнення виникло у одного хворого у вигляді кровотечі з 

місця ендоскопічної папілотомії, яку було ліквідовано консервативними 

міроприємствами. 

До пізніх ускладнень, які виникли у віддаленому періоді відносили 

обтурацію ендобіліарного стента, що мало місце у 2 (8,3%) хворих через 2-3 

місяці. У цих хворих ендоскопічні повторні втручання не проводили, а були 

встановлені показання до відкритого операційного втручання. 

За нашими даними, серед 24 (88,9%) хворих на ХП, яким було 

проведено ендобіліарне стентування, радикальне відкрите операційне 

втручання проведено в строки від 14 днів до 11 місяців.  
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Ендоскопічні втручання на СЖП при ХП із протоковою і супутньою 

біліарною гіпертензією виконували для відновлення пасажу жовчі і ліквідації 

біліарної гіпертензії в якості тимчасового втручання. За наявності 

конкрементів у ППЗ одночасно виконували літоекстракцію (рис. 5.5).  

 

 

Рис. 5.5. Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія: етап 

видалення конкрементів із протоки підшлункової залози; у спільну жовчну 

протоку встановлено ендобіліарний стент з метою профілактики 

післяопераційного холангіту 

 

Основою хірургічного лікування хворих на ХП із протоковою і 

біліарною гіпертензією вважали проведення прямих операційних втручань на 

тканині і протоковій системі ПЗ та позапечінкових жовчних шляхах. 

Отже, ендоскопічну ретроградну холангіопанкреатографію (ЕРПХГ) 

провели у 53 (32,9%) хворих, з них панкреатографію і втручання на ППЗ 

виконали у 26 (49,1%), втручання на СЖП з її стентуванням – у 27 (50,9%) 

хворих.  
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Ендоскопічні транспапілярні втручання на ППЗ були ефективними у 17 

(65,4%) хворих. Після проведення транспапілярних втручань на ППЗ 

ускладнення виникли у 4 (23,5%) хворих. Ендоскопічна терапія була 

неефективною у 9 (34,6%) хворих через фіксовані конкременти в ППЗ 

діаметром близько 10 мм – у 6 (66,7%) та значні фіброзно-дегенеративні 

зміни та масивні кальцифікати в паренхімі головки ПЗ – у 3 (33,3%) хворих.  

На нашу думку, малоінвазивні ендоскопічні втручання на ППЗ 

виконані за чіткими показаннями, можуть розглядатися, як перший етап 

лікування хворих на ХП із протоковою гіпертензією. Вони дозволяють 

відновити пасаж соку ПЗ, знизити рівень інтрапанкреатичної гіпертензії, 

запобігти розвитку значних функціональних порушень зовнішньо- та 

внутрішньосекреторної функції залози та досягнути доброго клінічного 

ефекту у більшості хворих. Важлива перевага цих втручань полягає в 

можливості більш раннього застосування, коли ще немає прямих показань до 

радикального операційного лікування, але можливості консервативного 

лікування вже вичерпані. Вони також можуть стати остаточним методом 

лікування у хворих із тяжкими супутніми захворюваннями, яким через 

високий ступінь операційного ризику відкриті операційні втручання на ПЗ 

протипоказані.  

Ендоскопічні втручання на СЖП при ХП із протоковою і супутньою 

біліарною гіпертензією слід виконувати за чіткими показаннями для 

відновлення пасажу жовчі і ліквідації біліарної гіпертензії в якості 

тимчасового заходу. Основним методом хірургічного лікування у таких 

хворих вважаємо проведення прямих операційних втручань на тканині і 

протоковій системі ПЗ та позапечінкових жовчних шляхах. 

Результати досліджень, які відображені в цьому розділі, висвітлені у 

наступних наукових працях автора: 

• Шевчук ІМ, Гедзик СМ, Хруник АД. Спосіб ендоскопічної 

літоекстракції конкрементів з головної панкреатичної протоки. Патент 
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на корисну модель № 83026. Бюлетень № 16. 27.08.2013. МПК А61В 

17/00. 

• Шевчук ІМ, Хруник АД, Дзвонковський ТМ, Шевчук МГ. Хірургічне 

лікування інтрапанкреатичних кіст. Науковий вісник Ужгородського 

університету. Серія Медицина. 2011;2(41):298–300. 

• Шевчук ІМ, Шевчук МГ, Хруник АД, Сорочинський ІМ. Безпосередні 

результати хірургічних втручань у хворих хронічним панкреатитом. 

Галицький лікарський вісник. 2012;3.1(19):151–153. 
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РОЗДІЛ 6 

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ 

ІЗ ПРОТОКОВОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ 

 

Показання до хірургічного лікування у хворих на ХП були 

сформульовані академіком О. О. Шалімовим і співавт. (2000) і включають 

«кальциноз ПЗ і конкременти протоків з характерним больовим синдромом; 

порушення прохідності і ектазія протоки ПЗ; виникнення обтураційної 

жовтяниці і холангіту внаслідок стиснення СЖП; стиснення і порушення 

прохідності ДПК; сегментарна парціальна гіпертензія за рахунок здавлення і 

тромбозу вен басейну ворітньої вени; формування кісти діаметром більше 6 

см чи нориці без ефекту від консервативного лікування впродовж 3 місяців; 

відсутність ефекту від консервативного лікування, стійкий больовий 

синдром, що не ліквідовується прийомом аналгетиків, значна втрата маси 

тіла; сильний больовий синдром і схуднення хворого з частими рецидивами 

панкреатиту при відсутності ефекту від консервативного лікування; 

неможливість виключити наявність злоякісної пухлини» [55].  

Ці показання були підтверджені міжнародними консенсусами з 

лікування хронічного панкреатиту у 2010 р. [35] і деталізовані у 2017 р. [238].  

Рішення про виконання операційного втручання ми ретельно зважували з 

урахування порушень зовнішньо- внутрішньосекреторної функції ПЗ, оцінки 

морфологічних змін паренхіми і протокової системи, раціонального 

збереження тканини ПЗ, прогнозування розвитку післяопераційних 

ускладнень та ін. Таке рішення приймали разом з фахівцями суміжних 

спеціальностей. 

У хірургічному лікуванні хворих на ХП із протоковою гіпертензією ми 

застосовували дренувальні, резекційно-дренувальні і резекційні втручання. 

Всі операційні втручання у хворих на ХП із протоковою гіпертензією 

виконували використовуючи біполярну електрокоагуляцію з постійним 

зрошенням ранової поверхні охолодженим розчином антисептика. В останні 
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роки використовуємо електрохірургічний коагулятор «SPECTRUM» (EMED, 

Польща) та коагулятор «ERBOTOM ICC 350» (ERBE, Німеччина). 

Дренувальні  операційні втручання у хворих на хронічний 

панкреатит із протоковою гіпертензією. Хірургічне дренування 

протокової системи ПЗ застосовували у хворих із стійким больовим 

синдромом при магістральному розширенні ППЗ без периферичної 

протокової гіпертензії  в ділянці тіла-хвоста ПЗ, відсутності «головчатого 

панкреатиту» і злоякісного процесу. Дренувальні втручання проведені у 66 

(40,9%) хворих (табл. 6.1). 

Таблиця 6.1 

Характер дренувальних операційних втручань у хворих хронічним 

панкреатитом з протоковою гіпертензією 

Назва операції 
Число 

хворих 
(%) 

Повздовжня панкреатоєюностомія 24 14,9 

Цистоєюностомія при кістах II, IV типу за 

Nealon W. H. (2002) 

26 16,1 

Цистопанкреатоєюнодуоденостомія на сегменті 

тонкої кишки при кісті VII типу за Nealon W. H. 

(2002) 

8 5,0 

Повздовжня панкреатоєюностомія + 

гепатикоєюностомія 

6 3,7 

Трансдуоденальна цистодуоденостомія при 

кісті VII типу за Nealon W. H. (2002) 

2 1,2 

Разом 66 100 

 

Повздовжня панкреатоєюностомія за Partington-Rochelle виконали у 

30(45,5%) хворих, з них  у 6 (20%) хворих її доповнили гепатікоєюностомією 

при тубулярному стенозі спільної жовчевої протоки (СЖП). При мінімальних 

фіброзних змінах паренхіми ПЗ на реконструктивному етапі дренувальних 

операцій формували позадуободовий ізоперистальтичний 

панкреатоєюноанастомоз із створенням тупого кута між тонкою кишкою і 

лінією панкреатоєюноанастомозу. 
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Дренувальні операції при кістах ПЗ II, IV, VII типу за Nealon W. H. 

(2002) виконали у 36 (54,5%) хворих. Показаннями до проведення 

дренувальних операційних втручань при кістах такого типу вважали 

наявність сформованої стінки кісти, відсутність значних фіброзних змін в 

паренхімі ПЗ, наявність вільних секвестрів у її порожнині, рецидив кісти 

після черезшкірного дренування під контролем УСГ, неможливість 

застосування інших малоінвазивних ендоскопічних методів лікування. У 26 

(16,1%) хворих за відсутності значних фіброзних змін в паренхімі ПЗ і 

поширенні ППЗ до 5 мм виконали цистоєюностомію (рис. 6.1). 

 

 

Рис. 6.1. Етап операції – формування задньої губи 

цистоєюноанастомозу 

 

У 8 (5%) хворих при кісті головки ПЗ на тлі хронічного калькульозного 

панкреатиту з вірсунголітіазом та поширенні ППЗ до 5-7 мм основним 

методом операційного втручання вважали цистопанкреатоєюнодуодено-

стомію на ізольованому сегменті тонкої кишки. 

Розпрацьований спосіб операції включав ідентифікацію ППЗ та її 

пункцію за допомогою шприца (рис. 6.2).  

За голкою розкривали ППЗ в ділянці тіла, продовжували повздовжній 

рохріз не доходячи 1 см до краю ДПК і до хвоста ПЗ (рис. 6.3). 
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Рис. 6.2. Інтрапанкреатична киста головки підшлункової залози: етап 

операції цистопанкреатоєюнодуоденостомія - пункція протоки підшлункової 

залози.  

 

 

Рис. 6.3. Інтрапанкреатична киста головки підшлункової залози: етап 

операції цистопанкреатоєюнодуоденостомія – розсічення протоки 

підшлункової залози в ділянці головки. 

 

Після цього ліквідовували стриктури і видаляли конкременти із ППЗ. 

Проводили площинне висічення фіброзно змінених тканин головки ПЗ і 

стінок кісти та клиновидну резекцію гачкоподібного відростка. Краї ППЗ 

висікали до протоків ІІ-ІІІ порядку на всьому протязі. На реконструктивному 



109 

етапі операції викроювали трансплантат із тонкої кишки на судинній ніжці, 

накладали позадуободовий панкреатоєюноанастомоз, додатково формували 

анастомоз між тонкокишковим трансплантатом та передньою стінкою 

низхідної частини ДПК в проекції ВС ДПК. Безперервність травного каналу 

відновлювали шляхом накладання міжкишкового анастомозу «кінець  в 

кінець» (пат. України № 83027)  [219].  

У 2 (1,2%) хворих при кістах в ділянці головки ПЗ, які пролабували за 

нисхідну частину ДПК виконали трансдуоденальну цистодуоденостомію. 

Для цього мобілізували ДПК за Кохером виконували повздовжню 

дуоденотомію по вільному краю кишки у місці найбільшого випинання кісти. 

По задньо-медіальній стінці у ділянці найбільшого пролабувавання кісти 

проводили пункцію. Отримавши характерний вміст кісти по голці 

розкривали її просвіт і проводили ревізію порожнини. Краї кісти зшивали з 

стінкою ДПК вузловими швами Вікрилом 3,0. Передню стінку ДПК 

зашивали двохрядними швами у поперечному напрямі. 

Післяопераційні ускладнення виникли у 6 (9,1%) хворих. У 4 хворих 

діагностовано часткову недостатність швів панкреатоєюноанастомозу. 

Зовнішня панкреатична нориця типу А (3 хворих) була ліквідована 

консервативними міроприємствами. Зовнішня панкреатична нориця типу В 

(один хворий)  була ліквідована за допомогою додаткового черезшкірного 

дренування катетером типу «pig tail» під УСГ контролем. 

Летальність після проведення дренувальних операційних втручань 

склала 3 % ( померли 2 із 66 хворих). Причина смерті була гостра серцево-

судинна недостатність на фоні інфаркту міокарду (1), післяопераційний 

гострий некротичний панкреатит із поліорганною недостатністю (1).  

Резекційно-дренувальні операційні втручання у хворих на хронічний 

панкреатит із протоковою гіпертензією. Такі операційні втручання були у 

хірургічному лікуванні 78 (48,4%) хворих. Показання до їх проведення 

вважали ХП із протоковою гіпертензією при значних фіброзно-

дегенеративних змінах головки ПЗ, численні конкременти паренхіми в 
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ділянці головки , конкременти ППЗ, інтрапанкреатичну кісту головки ПЗ на 

фоні її значних фіброзно-дегенеративних змін, тубулярний стеноз СЖП і 

обтураційну жовтяницю. Характер проведених резекційно-дренувальних 

операційних втручаннь наведено в таблиці 6.2.  

Таблиця 6.2 

Характер резекційно-дренувальних операційних втручаннь у хворих на 

хронічний панкреатит із протоковою гіпертензією. 

Назва операції 
Число 

хворих 
(%) 

Операція Фрея 56 71,8 

Операція Фрея + панкреатодуоденоєюностомія 

на сегменті тонкої кишки + гепатикоєюностомія 
9 11,6 

Операція Фрея + гепатикоєюностомія 7 9,0 

Операція Фрея + панкреатодуоденоєюностомія 3 3,8 

Бернський варіант операції Бегера 3 3,8 

Разом 78 100 

 

Операція Фрея застосовували у 56 (71,8%) хворих. Слід зазначити, що 

під час виконання роботи ми застосовували модифіковану техніку 

проведення операції Фрея (Frey C.F., Mayer K.L., 2003). Ці особливості 

включали повноцінну широку мобілізацію ДПК за Кохером, що дозволяло 

тримати на руці головку ПЗ і саму кишку, виділення верхньої брижової вени 

по нижньому краю ПЗ із перев'язкою вен гачкоподібного відростка для його 

мобілізації та подальшого висічення, перев'язку правої шлунково-

сальникової артерії в місці її відходження від шлунково-дванадцятипалої 

артерії для зменшення кровотечі з тканини ПЗ. 

Під час операції широко розкривали ППЗ, видаляли із просвіту 

конкременти. Коагулятором висікали уражену тканину головки ПЗ. 

Обов'язково розкривали протоку гачкоподібного відростка і додаткову 

протоку ПЗ (Санторінієвий протік) після визначення їх просвіту зондом чи 

затискачем типу Федорова (рис. 6.4). 
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Рис. 6.4. Операція Фрея, резекційний етап операції, розсічена протока 

підшлункової залози і висічена передня поверхня головки підшлункової 

залози. 

 

Після резекції частини тканини головки ПЗ проводили ревізію 

проксимальної частини ППЗ металевим зондом для видалення можливих 

конкрементів. Після цього зонд обов'язково проводили у просвіт ДПК. Для 

зупинки кровотечі з тканини ПЗ застосовували біполярну коагуляцію чи 

накладали гемостптичні шви Вікрилом 3,0. На реконструктивному етапі 

операції формували панкреатоєюноанастомоз за Ру двохрядним швом. 

Нами запропоновано спосіб формуванн панкреатоєюноанастомозу 

однорядним безперервним швом двома окремими нитками при значних 

фіброзних змінах паренхіми ПЗ. Оцінку таких змін проводили щляхом 

пальпації тканини ПЗ після площинного її висічення в ділянці головки. 

Задню губу панкреатоєюноанастомозу формували одною ниткою 

безперервним ввертаючи однорядним швом, починаючи від хвоста ПЗ. 

Передню губу формували другою ниткою безперервним однорядним швом за 

Тупе. Для накладання панкреатоєюноанастомозу застосували нитки з 

тривалими термінами розсмоктування на атравматичній голці (типу Вікрил 

3,0 чи ПДС). Перевагами такого способу формування анастомозу є 



112 

скорочення строків операції, зменшення ймовірності пошкодження 

інтраорганнихартерій ПЗ та ризику недостатності швів анастомозу. 

Накладання задньої і передньої губи панкреатоєюноанастомозу окремими 

нитками за допомогою безперервного однорядного шва покращує герметизм 

анастомозу та полегшує зняття швів за такої потреби у випадку 

релапаротомії (пат. України №83028) [220]. 

У 16 (20,6%) хворим крім прямого втручання на ПЗ виникли 

необхідність у накладанні біліодигестивного анастомозу з причини 

тубулярного стенозу СЖП і обтураційної жовтяниці. У 7 (43,8%) хворим 

провели операцію Фрея, виконали холецистектомію і наклали 

гепатикоєюноанастомоз. 

У 9 (56,2%) хворих для ліквідації протокової і біліарної гіпертензії 

нами застосовано власну методику операційного втручання (пат. України № 

93960) [221]. Вона передбачала проведення резекційного етапу операції за 

Фреєм, на реконструктивному етапі – формування панкреатоєюноанастомозу 

на ізольованому сегменті тонкої кишки, додаткового 

дуоденоєюноанастомозу з дистальним кінцем сегмента тонкої кишки, надалі 

виконання холецистектомії та формування гепатікоєюноанастомозу «бік в 

бік» з відновленням прохідності травного каналу за допомогою 

міжкишкового анастомозу за Ру (рис. 6.5). 

Висічення тонкої кишки у вигляді сегменту за довжиною ПЗ, 

формування панкреатоєюноанастомозу та анастомозування дистального 

кінця сегменту тонкої кишки «бік в бік» з ДПК в проекції ВС ДПК 

забезпечувало фізіологічне надходження панкреатичного соку в ДПК, що 

запобігало виникненню ускладнень у вигляді дисфункції травного тракту. 

Часткове зашивання дистального кінця сегменту тонкої кишки запобігало 

рефлюксу кишкового вмісту у протоку ПЗ. Згідно запропонованої 

модифікації біліарну гіпертензію ліквідовували накладанням 

гепатикоєюноанастомозу «бік у бік» за Ру. 
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Рис. 6.5. Операція Фрея в запропонованій нами модифікації. Кольорами 

позначено: жовтий – гепатикоєюноанастомоз, рожевий – 

панкреатоєюноанастомоз, бузковий – дуоденоєюноанастомоз, зелений – 

міжкишковий анастомоз за Ру 

 

Переваги формування анастомозу «бік у бік» полягають у збільшенні 

його діаметра внаслідок розсічення СПЖ у повздовжньому напрямку. Для 

цього використовували дистальний відділ тонкої кишки після висічення її 

сегменту. Для відновлення прохідності кишечника накладали міжкишковий 

анастомоз за Ру на 70-80 см нижче гепатикоєюноанастомозу (рис. 6,6; 6.7).  

Панкреатоєюноанастомоз при «щільній» тканині ПЗ формували 

однорядним безперервним швом за розпрацьованою методикою. 

У 3 (3,8%) хворих після проведення резекційного етапу операції за 

Фреєм провели операцію панкреатодуоденоєюностомії. Для цього на 

реконструктивному етапі формували панкреатоєюноанастомозна 

ізольованому сегменті тонкої кишки, накладали додатковий 

дуоденоєюноанастомоз із сегментом тонкої кишки та міжкинковий анастомоз 

для відновлення прохідності травного каналу (рис. 6.8). 
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  А       Б 

Рис. 6.6. Етапи операції Фрея в нашій модифікації: А – виділення 

ізольованого сегменту тонкої кишки на судинній ніжці; Б – формування 

панкреатоєюноанастомозу 

 

У 3 (3,8%) хворих виконали бернську модифікацію операції Бегера. 

Показаннями до її застосування вважали переважне ураження головки ПЗ, 

наявність численних масивних кальцинатів в їїпаренхімі на фоні помірної 

протокової гіпертензії чи вірсунголітіазу. Операція передбачала субтотальну 

резекцію головки ПЗ без пересічення перешийка з повздовжнім розкриттям 

ППЗ в ділянці тіла-хвоста ПЗ і формування панкреатоєюноанастомозу на 

петлі тонкої кишки за Ру. 

Післяопераційні ускладнення виникли  у 14 (17,9%) хворих. Часткову 

недостатність швів панкреатоєюноанастомозу діагностовано у 8 (57,1%) 

хворих. Зовнішня панкреатична нориця типу А у 6 хворих і була ліквідована 

консервативними міроприємствами, типу В у двох хворих і  була ліквідована 

за допомогою додаткового черезшкірного дренування під УСГ контролем 

катетером типу «pig tail» (1) та дренування через контрапертуру у лівій 

підреберній ділянці (1). Серед інших ускладнень діагностували ранню гостру 

злукову кишкову непрохідність у 3 (21,4%), гостру стресову виразку шлунка,  

ускладнену перфорацією і перитонітом (1), кровотечу в просвіт 

панкреатоєюноанастомозу (1), тромбоемболії гілок легеневої артерії (1). 
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  А      Б 

Рис. 6.7. Етапи операції Фрея в нашій модифікації: А – формування 

дуоденоєюноанастомозу; Б – сформований гепатикоєюноанастомоз 

 

 

Рис. 6.8. Схема операції панкреатодуоденоєюностомії при хронічному 

панкреатиті із протоковою гіпертензією. 

 

Летальність після резекційно-дренувальних втручань склала 1,3 %           

(помер 1 із 78 хворих). Причиною смерті була гостра серцево-судинна 

недостатність внаслідок тромбоемболії гілок легеневої артерії. 
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Резекційні операційні втручання у хворих на хронічний панкреатит 

із протоковою гіпертензією. Резекційні операційні  втручання виконали у 17 

(10,6%) хворих (табл. 6.3). 

Таблиця 6.3 

Характер резекційних операційних втручаннь у хворих на хронічний 

панкреатит із протоковою гіпертензією. 

Назва операції Кількість (%) 

Резекція підшлункової залози 11 64,7 

Панкреатодуоденальна резекція 6 35,3 

Разом 17 100 

 

Резекція ПЗ у 11 (64,7%) хворих використали за обмеженими 

показаннями тільки при лівосторонній локалізації запального процесу і 

розвитку ускладнень, що не можна було ліквідувати ендоскопічно. 

Показаннями до резекції ПЗ (дистальної, корпо-каудальної) слугувало 

фіброзно-дегенеративне ураження тіла і хвоста ПЗ, переважно кістозного 

характеру, без значних структурних змін в головці ПЗ і за відсутності 

гіпертензії в проксимальних відділах ППЗ. Так, конкремент ППЗ в ділянці 

тіла-хвоста ПЗ діагностовано у 3, стриктури ППЗ в ділянці тіла-хвоста з 

протоковою гіпертензією в дистальних відділах – у 3, 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. 

У 8 хворих проведено дистальну резекцію ПЗ. Об'єм резекції ПЗ склав 

50%, а лінія пересічення проходила зліва від верхньої брижової артерії. У 3 

хворих провели корпо-каудальну резекцію ПЗ в об'ємі 70%, і лінія 

пересічення проходила справа від верхньої брижової вени. У 10 хворих 

резекція ПЗ супроводжувалась спленектомією.  

Під час операції окремо виділяли і перев'язували селезінкову артерію 

та вену. Пересічення паренхіми ПЗ проводили поетапно, починаючи з 

нижнього краю забезпечуючи ретельний гемостаз культі ПЗ за допомогою 
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електрокоагуляції чи прошивання кровоточивих ділянок атравматичними 

нерозсмоктуючими нитками типу Пролен 4,0-5,0. Після пересічення ПЗ її 

протоку окремо прошивали і герметизували вузловими атравматичними 

швами. 

Панкреатодуоденальну резекцію (ПДР) виконали у 6 (35,3%) хворих. 

Показаннями до застосування ПДР вважали підозру на пухлину головки ПЗ 

із компресією ДПК, СЖП та сегментарною портальною гіпертензією – у 5 та 

кровотечу у кісту головки ПЗ – у одного хворого. У 4 хворих при виконанні 

відновного етапу операції використали спосіб ПДР за Child і Whipple, у 2 

хворих був виконаний пілорозберігаючий варіант ПДР  Traverso і Longmire. 

Діаметр ППЗ завжди був більше 5 мм, тому панкреатоєюноанастомоз 

формували з використанням прецизійної методики «duct-to-mucosa». Вибір 

методу панкреатоєюноанастомозу залежав від поперечних розмірів 

перешийка і тіла ПЗ. 

При відповідності поперечних розмірів тіла ПЗ та діаметра тонкої 

кишки формували інвагінаційний панкреатоєюноанастомоз «кінець в 

кінець». Формування інвагінаційного анастомозу включало попереднє 

накладання кисетного шва на зону передбачуваної інвагінації тонкої кишки, 

який затягували після формування співустя (2 хворих). При невідповідності 

поперечних розрізів тіла ПЗ та діаметра тонкої кишки накладали 

панкреатоєюноанастомоз «кінець в бік» (4 хворих). 

Післяопераційні ускладнення виникли  у 5 (29,4%) хворих: після 

резекції ПЗ – у 4, після ПДР – у одного хворого. Після дистальної резекції ПЗ 

зовнішня панкреатична нориця типу А встановлена у 2 хворих, типу В – у 

одного хворого, міжпетельний абсцес черевної порожнини – у одного 

хворого. У хворого після ПДР на 5 день після операції діагностований 

жовчний перитоніт, спричинений недостатністю швів 

гепатікоєюноанастомозу. Всі хворі живі. 

Післяопераційні ускладнення у хворих на ХП із протоковою 

гіпертензією, яким були проведені дренувальні, резекційно-дренувальні чи 



118 

резекційні операційні втручання класифікували за Clavien–Dindo (2004) 

[222], що наведено у таблиці 6.4. 

Післяопераційні ускладнення II-го ступеня, які потребували 

«розширення заходів інтенсивної терапії у вигляді гемотрансфузії, 

додаткового парентерального і ентерального харчування» встановлені у 11 

(6,8%) із 161 хворого. З них, після дренувальних втручань у 3 (27,3%), 

резекційно-дренувальних втручань – у 6 (54,5%), резекційних втручань – у 2 

(18,2%) хворих. 

Таблиця 6.4 

Структура післяопераційних ускладнень у хворих хронічним панкреатитом із 

протоковою гіпертензією за класифікацією Clavien-Dindo (2004) 

Ускладнення 

Число 

ускладнень 

Ступень тяжкості за 

Clavien-Dindo 

абс. % ІІ 
ІІІ IV 

V 
A B А В 

Недостатність швів 

панкреатоєюноанастомозу 
15 9,4 11 3 1 - - - 

Жовчний перитоніт 1 0,6 - - 1 - - - 

Гостра рання злукова кишкова 

непрохідність 
3 1,9 - - 3 - - 

- 

Міжпетельний абсцесс 1 0,6 - - 1 - - - 

Перфорація гострої стресової 

виразки шлунка 
1 0,6 - - 1 - - 

- 

Арозивна кровотеча 1 0,6 - - 1 - - - 

Кровотеча з місця 

ендоскопічної папілотомії + 

гострий некротичний 

панкреатит + ПОН 

1 0,6 - - - - 1 1 

Інфаркт міокарда 1 0,6 - - - 1 - 1 

Тромбоемболія гілок легеневої 

артерії 
1 0,6 - - - 1 - 1 

Разом 25 15,5 11 3 8 2 1 3 

 

Післяопераційні ускладнення III-го ступеня, які потребували 

«хірургічного чи ендоскопічного втручання» діагностовані у 11 (6,8%) 

хворих. Ступінь III А діагностований у 3 хворих і передбачав проведення 

повторних втручань без загального знеболення, ступінь III В – у 8 хворих і 
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передбачав проведення повторних операцій під загальним знеболенням. З 

них, після дренувальних втручань ускладнення III-го ступеня встановлені у 

одного хворого (9,1%), резекційно-дренувальних втручань – у 7 (63,6%), 

резекційних втручань – у 3 (27,3%) хворих. 

Післяопераційні ускладнення IV-го ступеня, «це життєвонебезпечні 

ускладнення, які потребують інтенсивної терапії, спостереження у відділенні 

реанімації, резекції органа» діагностовані у 3 (1,9%) хворих. Ступінь IV А 

(недостатність одного органа) діагностовано у 2 хворих, ступінь IV В 

(поліорганна недостатність) – у одного хворого. З них, після дренувальних 

втручань у 2 хворих, резекційно-дренувальних втручань – у одного хворого. 

Всі хворі з післяопераційними ускладненнями IV-го ступеня померли. 

Післяопераційна летальність склала 1,9% (померли 3 із 161 хворого). 

На основі проведених досліджень нами розпрацьований алгоритм 

хірургічної тактики у хворих на ХП із протоковою гіпертензією. У 

арсеналі методів хірургічного лікування хворих на ХП із протоковою 

гіпертензією ми застосовували ендоскопічні транспапілярні втручання та 

відкриті дренувальні, резекційно-дренувальні та резекційні втручання. 

Ендоскопічні транспапілярні втручання на ППЗ у хворих ХП із 

протоковою гіпертензією ми розглядали у якості першого етапу хірургічного 

лікування. Вони дозволяли відновити пасаж соку ПЗ, знизити рівень 

інтрапанкреатичної гіпертензії, запобігти розвитку значних функціональних 

порушень зовнішньо- та внутрішньосекреторної функції ПЗ і були 

ефективними у 65,4% хворих. Переваги цих втручань полягають в 

можливості більш раннього застосування, коли ще немає тяжких 

морфологічних знім тканини ПЗ, але можливості консервативного лікування 

для ліквідації болю вже вичерпані.  

Вони можуть стати остаточним методом лікування у хворих із тяжкими 

супутніми захворюваннями, яким відкриті операційні втручання на ПЗ 

протипоказані через високий ступінь операційного ризику.  



120 

Показаннями до дренувальних втручань на протоковій системі ПЗ у 66 

(40,9%) хворих вважали магістральний тип розширення ППЗ без 

периферичної протокової гіпертензії в ділянці тіла-хвоста ПЗ за відсутності 

ознак фіброзного «головчатого панкреатиту» ПЗ і підозри на пухлину [233]. 

Показаннями до резекційно-дренувальних операційних втручань у 78 

(48,4%) хворих була наявність ХП із протоковою гіпертензією при значних 

фіброзно-дегенеративних змінах головки ПЗ, численних конкрементах 

паренхіми в ділянці головки, конкрементах ППЗ, інтрапанкреатичній кісті 

головки ПЗ на фоні її значних фіброзно-дегенеративних змін, тубулярному 

стенозі СПЖ і обтураційній жовтяниці. 

Резекційні операційні втручання виконали у 17 (10,6%) хворих. 

Показаннями до резекції ПЗ (дистальної, корпо-каудальної) у 11 (64,7%) 

хворих вважали фіброзно-дегенеративне ураження тіла і хвоста ПЗ без 

значних структурних змін в головці ПЗ, за відсутності гіпертензії в 

проксимальних відділах ППЗ, при конкрементах ППЗ в ділянці тіла-хвоста 

ПЗ, стриктурі ППЗ в ділянці тіла-хвоста з протоковою гіпертензією в 

дистальних відділах, тромбозі селезінкової вени з сегментарною венозною 

гіпертензією, арозивній кровотечі, псевдоаневризмі селезінкової артерії чи 

нагноєнні кісти хвоста ПЗ.  

Показаннями до ПДР у 6 (35,3%) хворих вважали підозру на пухлину 

головки ПЗ із компресією ДПК та СЖП та кровотечу у кісту головки ПЗ (рис. 

6.9). 

Запропонований алгоритм хірургічної тактики у хворих на ХП із 

протоковою гіпертензією, в залежності від виявлених змін зі сторони ПЗ 

(розмірів, структури паренхіми, ступеня поширення ППЗ, наявності 

вірсунголітіазу, конкрементів у паренхімі та ін.), ускладнень з боку сусідніх 

органів, дозволяв в найкоротший термін визначити оптимальний спосіб 

операційного втручання, що сприяло підвищенню ефективності лікування 

хворих та покращувало якість їх життя після операції. 
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Рис. 6.9. Алгоритм хірургічної тактики у хворих на хронічний 

панкреатит із протоковою гіпертензією  

 

6.1 Морфологічне та імуногістохімічне дослідження тканини 

підшлункової залози 

Забір матеріалу (підшлункова залоза) для гістологічного дослідження у 

всіх хворих на ХП із протоковою гіпертензією проводили інтраопераційно. 

Матеріал фіксували в 10%-ому водному розчині нейтрального формаліну, 
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потім проводили через батарею спиртів і заключали в парафін за 

загальноприйнятою методикою. Гістологічні зрізи товщиною 3-5 мкм 

фарбували гематоксиліном і еозином.  

З морфологічної точки зору ХП характеризувався прогресуючими 

фіброзними змінами паренхіми органа. Відзначали дилатацію протокової 

системи ПЗ у міру її фіброзування. Посилювалася звивистість і варіація 

калібру протоків. Строма залози ставала грубшою за рахунок новоутворених 

колагенових фібрил. Епітелій в розширених протоках ПЗ ущільнювався. 

Поступово розвивалася вогнищева папілярна гіперплазія і сквамозна 

епітеліальна метаплазія в протоках. У дилатованих протоках подекуди 

відзначали формування білковослизових пробок, переважно в найдрібніших 

протоках ППЗ. 

У паренхiмi ПЗ при ХП в екзокринній частині відзначали ацинуси 

неправильної форми, ядра клітин мали округлу форму, гомогенні. 

Пошкодження ацинарних клітин супроводжувалося появою в цитоплазмі 

жирових краплин, зменшення кількості секреторних гранул. Спостерігали 

моноцелюлярний апоптоз в ацинусах. Між ацинусами дещо збільшена 

кількість пухкої сполучної тканини; розростання сполучної тканини 

призводило до збільшення віддалі між ацинусами; навколо окремих проток 

спостерігали розростання сполучнотканинних волокон; сполучнотканинні 

волокна перидуктально поширювалися всередину часточок, окремі дрібні 

протоки ПЗ розширені, подекуди відзначали атрофію ацинарних клітин (рис. 

6.10).  

При прогресуваннi захворювання вiдзначали розростання сполучної 

тканини мiж ацинусами, якi деформованi i мiсцями зникали. При тяжкому 

ХП сполучна тканина замiщає ацинарнi структури, залоза зменшується в 

обсязі i стає щiльною (рис. 6.11). 

Прогресуючий фіброз закінчувався формуванням щільної сполучної 

тканини, яка мала слабку васкуляризацію. Залишки протоків і ацинусів 
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оточені фіброзними полями, в яких визначаються великі клітини з 

поліморфними ядрами.  

 

 

Рис. 6.10. Зміни екзокринної частини підшлункової залози при 

хронічному панкреатиті: розростання сполучної тканини і збільшення віддалі 

між ацинусами, поширення сполучнотканинних волокон перидуктально 

всередину часточок. Забарвлення гематоксиліном і еозином. 

Мікрофотографія. Об. х40. Ок. х10 

 

 

Рис. 6.11. Зміни екзокринної частини підшлункової залози при 

хронічному панкреатиті: розростання сполучної тканини. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Мікрофотографія. Об. х40. Ок. х10 
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Тільки при тяжкому ХП зменшувалася кількість і розмір інсулярного 

апарата. Ендокринні острівці неправильної округлої форми, поодиноко 

розміщені в екзокринній частині ПЗ, побудовані з ендокринних переважно 

неправильної округлої форми, з помірною кількістю цитоплазми; клітини 

здебільшого компактно розміщені, ядра клітин округлої форми, гомогенні; 

фокально простежується дисоціація ендокриноцитів на окремі групи з зонами 

просвітлення між ними, які проникають в острівці з екзокринної частини 

(рис. 6.12). 

 

 

Рис. 6.12. Зміни ендокринної частини підшлункової залози при 

хронічному панкреатиті: дисоціація ендокриноцитів на окремі групи з зонами 

просвітлення, які проникають в острівці з екзокринної частини підшлункової 

залози. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Мікрофотографія. Об. х40. 

Ок. х10 

 

Як показав аналіз найбільші зміни у гістоморфологічній структурі ПЗ 

були виявлені у хворих із фіброзно-дегенеративним ХП де найбільш було 

виражене розростання сполучної тканини і структурні порушення в клітинах 

екзокринної та ендокринної частини підшлункової залози.  
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Імуногістохімічне дослідження проведене у 5 хворих на ХП із 

протоковою і біліарною гіпертензією для виключення пухлинного процесу в 

тканині ПЗ. Об’єм операційного втручання у цих хворих включав виконання 

ПДР. 

При дослідженні з антитілами до СК 20 (Кs 20/8), СК 7 (ОV-ТL 12/30), 

СК 19 (RCK 108), Кі 67 (МIB-1) виявлені фрагменти тканини підшлункової 

залози із заміщенням паренхіми фіброзною тканиною в якій зустрічаються 

нерівномірно розташовані деформовані розширені протоки. Епітелій проток 

характерно експресує цитокератини 7 і 19, окремі гіперплазовані ацинуси і 

ендокринні острівці. Встановлена експресія Кі і 67 в окремих епітеліальних 

клітинах і визначається переважно в лімфоцитах, які формують окремі 

реактивні вузлики. В окремих препаратах присутні фрагменти крупної 

жовчної протоки з фіброзом її стінки, вогнищами атрофії слизової оболонки і 

гіперплазією крипт, а також фрагменти стінки кишки та лімфатичні вузли з 

реактивною гіперплазією. Ні в одному дослідженні пухлинного процесу 

підшлункової залози не виявлено. У всіх хворих підтверджено діагноз 

хронічного панкреатиту з глибокими атрофічними змінами екзокринної 

частини підшлункової залози. 

Таким чином, у хворих на ХП із протоковою гіпертензією вибір методу 

операційного лікування повинен бути індивідуальним і орієнтований на 

максимальне збереження функціонально-активної тканини ПЗ. При 

проведенні операційного лікування у ранні строки виникнення хронічного 

панкреатиту перспективи збереження функціональної активності ПЗ є більш 

значимі. При операційному лікуванні хворих у пізні строки морфологічні 

зміни з боку ПЗ, порушення екзокринної та ендокринної функції органа 

знижують ефективність операційного втручання і якість життя хворих. 

Результати досліджень, які відображені в цьому розділі, висвітлені у 

наступних наукових працях [219, 220, 221, 227, 233, 234, 235]: 

• Шевчук ІМ, Хруник АД. Спосіб хірургічного лікування 

інтрапаренхіматозної кісти головки підшлункової залози. Патент на 
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корисну модель № 83027. Бюлетень № 16. 27.08.2013. МПК А61В 

17/00. 

• Шевчук ІМ., Хруник АД. Спосіб формування 

панкреатоєюноанастомозу. Патент на корисну модель № 83028. 

Бюлетень № 16. 27.08.2013. МПК А61В 17/00. 

• Шевчук ІМ, Хруник АД, Пилипчук ВІ, Федорків МБ. Спосіб 

хірургічного лікування хронічного панкреатиту, ускладненого 

обтураційною жовтяницею. Патент на корисну модель № 93960. 

Бюлетень № 20. 27.10.2014. МПК А61В 17/00. 

• Шевчук ІМ, Пилипчук ВІ, Хруник АД. Безпосередні та віддалені 

результати хірургічного лікування ускладнених форм хронічного 

панкреатиту. Хірургія України. 2014;4(52):40–44. 

• Шевчук ІМ, Хруник АД, Шевчук МГ. Хірургічне лікування хворих 

хронічним панкреатитом із протоковою гіпертензією. Клінічна 

хірургія. 2013;4(дод.):64. 

• Шевчук ІМ, Хруник АД. Алгоритм хірургічної тактики у хворих на 

хронічний панкреатит із протоковою гіпертензією на основі клініко-

інструментальних і морфологічних даних. Інформаційний лист № 102; 

2013. Київ. 4 с. 

• Пилипчук ВІ, Хруник АД, Дирів ОЛ. Результати хірургічного 

лікування хронічного панкреатиту. Гал. лікарський  вісник. 

2013;2(4):73–75. 

• Шевчук ІМ, Шевчук МГ, Хруник АД, Федорків МБ. Хірургічне 

лікування хронічного панкреатиту. Український Журнал Хірургії. 

2011;3:211–214. 
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РОЗДІЛ 7 

ОЦІНКА БОЛЮ, ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ 

ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ, ТРОФОЛОГІЧНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ТА 

ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ ІЗ 

ПРОТОКОВОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЙНОГО 

ЛІКУВАННЯ 

 

Оцінку інтенсивності болю, показники функціонального стану 

підшлункової залози (ПЗ) та трофологічної недостатності проводили через 1-

3 роки після операційного втручання при активному виклику прооперованих 

хворих для контрольних оглядів. Такі скринінгові дослідження нами було 

проведені у 83 (51,6%) із 161 прооперованих хворих. 

 

7.1 Характеристика болю у хворих на хронічний панкреатит із 

протоковою гіпертензією після операційного лікування 

Проведення радикального операційного втручання на тканині ПЗ і 

протоковій системі супроводжувалося зниженням інтенсивності болю у всіх 

обстежених хворих за шкалою ВАШ в середньому у 2,9 раза.  

У I-ій групі хворих інтенсивність болю до операції становила (7,4 ± 0,3) 

балів, після операції – (2,5 ± 0,2) балів і була меншою на 66,2% чи у 2,96 раза, 

(р<0,01). У II-ій групі хворих інтенсивність болю до операції становила (7,5 ± 

0,2) балів, після операції – (2,4 ± 0,8) балів і була меншою на 68% чи у 3,1 

раза, (р<0,05). У III-ій групі хворих інтенсивність болю до операційного 

втручання становила (8,0 ± 0,3) балів, після операції вона знизилася до (3,5 ± 

0,8) балів і була меншою на 56,2% чи у 2,3 раза, (р<0,05). 

Достовірно нижчі показники інтенсивності болю після операції 

спостерігали у хворих І-ої групи (дренувальні втручання) та ІІ-ої групи 

(резекційно-дренувальні втручання) на 30,2% і 32,5% відповідно, ніж у 

хворих ІII-ої групи після резекційних втручань (p<0,05) (табл. 7.1). 
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Таблиця 7.1 

Оцінка інтенсивності болю у хворих на хронічний панкреатит із протоковою 

гіпертензією за шкалою ВАШ після операції 

Групи хворих за характером 

виконаних операційних 

втручань 

І група 

n=26 

ІІ група 

n=43 

ІІІ група 

n=14 

Разом 

n=83 

Інтенсивність болю за шкалою 

ВАШ до операції 

7,4 ± 0,3 7,5 ± 0,2 8,0 ± 0,3 7,5 ± 0,2 

Інтенсивність болю за шкалою 

ВАШ після операції  

2,5 ± 0,2** 

 

2,4 ± 0,8*  

 

3,5 ± 0,8*  

 

2,6 ± 0,1*  

 

Зниження інтенсивності болю 

(%) 

66,2 68 56,2 65,3 

Примітки: І група – дренувальні операції, ІІ група – резекційно-дренувальні 

операції, ІІІ група – резекційні операції; * – p<0,05 між показниками до та 

після операції; ** – p<0,01 між показниками до та після операції. 

 

Більшість хворих після операції не приймали замісну ферментну 

терапію, або вживали ферментні препарати в недостатніх дозах. Після оцінки 

інтенсивності абдомінального болю після операції за шкалою ВАШ ми 

призначали ферментні препарати або збільшували їх дози до 120 і більше 

ліполітичних одиниць на добу.  

У цих хворих інтенсивність болю оцінювали через 3-6 місяців. Як 

показав аналіз, в І-ій групі показник інтенсивності болю за шкалою ВАШ 

знизився на 12%, з (2,5 ± 0,2) балів до (2,2 ± 0,3) балів (р<0,05). В ІІ-ій групі – 

знизився на 12,5%, а у ІІІ-ій групі – на 31,3%, відносно показників до 

призначення адекватної замісної ферментної терапії, (р<0,05). 

Отже, зниження інтенсивності болю у всіх групах хворих на ХП із 

протоковою гіпертензією, особливо, після резекційних операційних втручань 

вдалося досягнути не тільки за рахунок проведення самого операційного 

втручання, але і за рахунок призначення чи корекції замісної ферментної 

терапії (табл. 7.2). 

Таким чином, інтенсивність болю у всіх групах хворих після операції 

зрівнялася на фоні адекватного замісного ферментного лікування, що вказує 
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на позапанкреатичну причину болю, вірогідно пов’язану із 

зовнішньосекреторною недостатністю ПЗ.  

Таблиця 7.2 

Оцінка інтенсивності болю у хворих на хронічний панкреатит із протоковою 

гіпертензією за шкалою ВАШ після корекції замісної ферментної терапії 

Групи хворих за характером 

виконаних операційних 

втручань 

І група 

n=26 

ІІ група 

n=43 

ІІІ група 

n=14 

Разом 

n=83 

Інтенсивність болю за шкалою 

ВАШ без замісної терапії  

2,5 ± 0,2 

 

2,4 ± 0,8 

 

3,5 ± 0,8 

 

2,6 ± 0,1 

 

Інтенсивність болю за шкалою 

ВАШ із замісною терапією 

2,2 ± 0,3* 

 

2,1 ± 0,2* 

 

2,4 ± 0,2* 

 

2,2 ± 0,2* 

 

Зниження інтенсивності болю 

(%) 

12 12,5 31,3 15,4 

Примітки: І група – дренувальні операції, ІІ група – резекційно-дренувальні 

операції, ІІІ група – резекційні операції; * – p<0,05 між показниками без та із 

замісною терапією. 

 

У хворих I-ої і II-ої груп, де були застосовані дренувальні і резекційно-

дренувальні втручання, що супроводжувалися меншою втратою 

функціонально-активної тканини ПЗ внаслідок «хірургічної резекції» 

показники інтенсивності болю були найнижчими і складали (2,2 ± 0,3) балів і 

(2,1 ± 0,2) балів, проти (2,4 ± 0,2) балів у хворих III-ї групи після проведення 

резекційних (ПДР, резекція ПЗ) операційних втручань, (р<0,05). 

Нами також було оцінено інтенсивність болю після операції за шкалою 

«інтенсивність болю (RP)» за модифікованим опитувальником SF-36 у 41 

(25,5%) прооперованого хворого (табл. 7.3). 

До операції показник інтенсивності болю (RP) складав в середньому 

(33,9 ± 3,9) балів і був у 2,5 раза (на 145,3%) вищим відносно показників 

здорових осіб-добровольців. Після проведених операційних втручань 

показник інтенсивності болю (RP) складав в середньому (62,7 ± 2,2) балів і 

був у 1,4 раза вищим відносно показників здорових осіб-добровольців, 

(p<0,001).  
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Таблиця 7.3 

Оцінка болю за модифікованим опитувальником SF–36 у хворих на 

хронічний панкреатит із протоковою гіпертензією після операції 

Показники 

І група 

n=13 

ІІ група 

n=21 

ІІІ група 

n=7 

Разом 

n=41 

Практично 

здорові 

особи 

n=16 

Інтенсивність 

болю за 

опитувальником 

SF–36 до операції 

32,4 ± 6,6 33,4 ± 5,5 38 ± 10,6 33,9 ± 3,9 86,1 ± 4,7 

Інтенсивність 

болю за 

опитувальником 

SF–36 після 

операції 

66,3 ±3,5* 64,1 ±3,4* 52,0 ±2,6* 62,7±2,2** 86,1 ± 4,7* 

Примітки: І група – дренувальні операції, ІІ група – резекційно-дренувальні 

операції, ІІІ група – резекційні операції; * – p<0,05 між показниками до та 

після операції; ** – p<0,001 між показниками до та після операції 

 

Якщо порівнювати інтенсивність болю за характером проведених 

операційних втручань, то достовірно нижчі показники інтенсивності болю 

спостерігали у хворих після резекційно-дренувальних втручань (II група) та 

дренувальних операцій (I група) на 23,3% та 27,5% відповідно, ніж у хворих 

після резекційних операцій (III група), (p<0,05). 

Таким чином, показники інтенсивності болю після операції значно 

зменшувалися у всіх групах хворих, в більшій мірі після дренувальних 

операцій (І група) на 66,2% та резекційно-дренувальних операцій (ІІ група) 

на 68%.  

Після резекційних операційних втручань інтенсивність болю 

зменшилася на 56,2%. Після призначення ферментних препаратів показники 

інтенсивності болю у всіх групах вирівнювалися, що свідчить про краще 

збереження функції ПЗ після проведення паренхімозберігаючих операційних 

втручань. 
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7.2 Оцінка порушень зовнішньосекреторної функції підшлункової 

залози у хворих на хронічний панкреатит із протоковою гіпертензією 

після операційного лікування 

Порушення зовнішньосекреторної функції підшлункової залози 

(ЗСНПЗ) було проаналізовано після операційного лікування за результатами 

копрологічного дослідження та концентрацією ФПЕ-1. 

Копрологічне дослідження в терміні від 1 до 3 років після операції 

проведене у 82 (50,9%) хворих (рис. 7.1).  

 

 

Рис. 7.1. Показники копрограми у хворих на хронічний панкреатит до- 

та після операційного лікування 

 

У хворих на ХП із протоковою гіпертензією, яким з різних причин 

замісну ферментну терапію не проводили, відмічали значне погіршення 

панкреатичного травлення у порівнянні з передопераційними даними. Так, у 

порівнянні з доопераційними показниками приріст за стеатореєю становив 

8,5%, за креатореєю – 4,8%, за амілореєю – 7,3%, (p<0,05). 

У 26 (31,7%) хворих І-ої групи (дренувальні втручання) стеаторею до 

операції відзначили у 12 (46,2%) хворих. Після операції її діагностовано у 14 
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(53,8%) хворих, що на 7,6% більше, (p<0,05). Креаторею до- і після операції 

діагностували у 12 (46,2%) хворих. Амілорею до операції встановлено у 4 

(15,4%), після операції – у 6 (23,1%) хворих, що на 7,7% більше, (p<0,05) 

(рис. 7.2). 

 

 

Рис. 7.2. Показники копрограми у хворих І-ої групи до- та після 

операційного лікування 

 

У 42 (51,2%) хворих II-ої групи (резекційно-дренувальні втручання) 

стеаторею до операції визначено у 20 (47,6%) хворих. Після операції її 

діагностовано у 22 (52,4%) хворих, що на 4,8% більше, (p<0,05).  

Креаторею до операції встановлено у 20 (47,6%) хворих, після операції 

вона зменшилася на 4,8% і була відзначена у 18 (42,8%) хворих, (p<0,05). 

Амілорею до операції встановлено у 10 (23,9%), після операції – у 12 (28,6%) 

хворих, що на 7,7% більше, (p<0,05) (рис. 7.3). 

У 14 (17,1%) хворих ІІІ-ої групи (резекційні втручання) стеаторею до 

операції мали 9 (64,3%) хворих, після операції – 12 (85,7%), що на 21,4% 

більше, (p<0,05).  

Креаторею до операції встановлено у 8 (57,1%) хворих, після операції 

частота її виявлення зросла на 14,1% і була діагностована у 10 (71,3%) 
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хворих, (p<0,05). Амілорею до операції виявлено у 4 (28,6%), після операції – 

у 6 (42,9%) хворих, що на 14,1% більше, (p<0,05) (рис. 7.4). 

 

 

Рис. 7.3. Показники копрограми у хворих ІІ-ої групи до- та після 

операційного лікування 

 

 

Рис. 7.4. Показники копрограми у хворих ІІI-ої групи до- та після 

операційного лікування 
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На основі даних копрограми можна зробити наступні висновки. У 

хворих на ХП із протоковою гіпертензією незалежно від застосованого 

методу операційного втручання після операції відзначали погіршення 

показників копрограми.  

Найбільш чутливим і специфічним показником наявності ЗСНПЗ при 

оцінці копрограми була стеаторея. Наявність стеатореї у хворих на ХП із 

протоковою гіпертензією до- та після операції вказує на функціональну 

недостатність ПЗ внаслідок заміщення її паренхіми сполучною тканиною.  

У хворих І-ої групи після проведення дренувальних втручань частота 

виявлення стеатореї зросла з 46,2% до 53,8%, (p<0,05). У хворих II-ої групи 

після резекційно-дренувальних втручань частота виявлення стеатореї зросла 

з 47,6% до 52,4%, (p<0,05). У хворих ІІІ-ої групи після резекційних втручань 

частота виявлення стеатореї зросла з 64,3% до 85,7%, (p<0,05).  

Отже, найбільш виражені порушення копрограми були притаманні 

хворим після проведення резекційних операційних втручань на ПЗ, внаслідок 

«хірургічної резекції» частини органа та хронічний характер основного 

захворювання, що супроводжується заміщенням паренхіми ПЗ сполучною 

тканиною. 

Фекальну панкреатичну еластазу-1 після операції визначили у 19 

(23,2%) хворих. У 7 (36,8%) хворих цей показник перебував в межах норми і 

становив (398,3 ± 74,8) мкг/г, що свідчило про незмінену екзокринну 

функцію ПЗ.  

У 3 (15,8%) хворих рівень ФПЕ-1 відповідав легкому ступеню ЗСНПЗ і 

складав (174,2 ± 12,3) мкг/г. У 3 (15,8%) – відповідав помірному ступеню 

ЗСНПЗ і складав (121,1 ± 9,12) мкг/г. Тяжкий ступінь ЗСНПЗ діагностований 

у 6 (31,6%) хворих, рівень ФПЕ-1 у них становив (78,37 ± 8,23) мкг/г, 

(p<0,05). 

Питома вага хворих із ХП після операційного лікування з нормальними 

показниками ФПЕ-1 зменшилася на 10,4%. Одночасно, відсоток хворих із 

легким, помірним та тяжким ступенем ЗСНПЗ зріс на 5,3% (табл. 7.4). 
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Таблиця 7.4 

Ступінь зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози за рівнем 

фекальної панкреатичної еластази-1 до- та після операційного лікування 

Ступінь ЗСНПЗ ФПЕ–1 

мкг/г 

Число хворих 

до операції 

Число хворих 

після операції 

Різниця, 

% 

Норма >200 9 (47,4%) 7 (36,8%) <10,4 

Легкий і помірний 100-200 5 (26,3%) 6 (31,6%) >5,3 

Тяжкий <100 5 (26,3%) 6 (31,6%)  >5,3 

 

Нами встановлено прямий сильний кореляційний зв’язок між ступенем 

ЗСНПЗ та рівнем ФПЕ-1 у хворих на ХП із протоковою гіпертензією (r=0,86, 

p<0,05) (рис. 7.5). 

Діаграма розсіювання (Таблиця даних1 2v *48c)

ЗНПЗ = 0,7406+0,0095*x; 0,95 Conf .Int. 

r = 0,86
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Рис. 7.5. Кореляційний зв’язок між ступенем зовнішньосекреторної 

недостатності підшлункової залози та рівнем фекальної панкреатичної 

еластази-1 

 

При легкому ступені ЗСНПЗ, коли ще відсутні її клінічні прояви 

(здуття живота, абдомінальний дискомфорт, діарея, надмірне газоутворення в 

кишечнику та зниження маси тіла) його можна діагностувати тільки за 

рівнем ФПЕ-1, яка буде нижчою 200 мкг/г. 
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Серед 12 хворих, у яких діагностована ЗСНПЗ концентрація ФПЕ-1 в 

калі становила в середньому (164,8 ± 10,0) мкг/г, (p<0,001). Наведені дані 

свідчать про вагому прогностичну цінність визначенння концентрації ФПЕ-1 

для визначення ступеня ЗСНЗП.  

За нашими даними чутливість визначення ФПЕ-1 склала 95%, 

специфічність – 76,9% при рівні ФПЕ-1 вище 145,7 мкг/г, (p<0,001) (рис. 7.6). 
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Рис. 7.6. ROC-аналіз рівня фекальної панкреатичної еластази-1 у 

хворих на хронічний панкреатит при зовнішньопанкреатичній недостатності 

підшлункової залози 

 

Проведені дослідження у хворих на ХП дозволяють з високою 

ймовірністю стверджувати про можливість ранньої діагностики і 

прогнозування розвитку ЗСНПЗ за рівнем ФПЕ–1, (p<0,001). 

 

7.3 Оцінка порушень внутрішньосекреторної функції підшлункової 

залози у хворих на хронічний панкреатит із протоковою гіпертензією 

після операційного лікування 

Внутрішньосекреторну функцію ПЗ у хворих на ХП із протоковою 

гіпертензією після операційного лікування оцінили у 105 (65,2%) хворих за 
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рівнем глюкози в сироватці крові та результатами тесту толерантності до 

глюкози. Порушення ендокринної функції ПЗ виявили у 45 (42,9%) хворих, з 

них толерантність до глюкози була порушена у 30 (66,7%), цукровий діабет 

діагностований у 15 (33,3%) хворих. 

Серед хворих І-ої та ІІ-ої груп частка хворих з ендокринною 

недостатністю зросла у 1,5 рази, (p<0,05). Серед хворих ІІІ-ої групи – у 2,0 

рази, (p<0,05) (рис. 7.7).  

 

 

Рис. 7.7. Прояви ендокринної недостатності у хворих на хронічний 

панкреатит після виконання операційних втручань 

 

У хворих з діагностованими до операції ендокринними порушеннями у 

післяопераційному періоді і через 1-3 роки відзначили зменшення 

потребуючих доз інсуліну та кращу його корекцію (зниження рівня глікемії), 

що у частини хворих давало можливість переходу до пероральнох 

цукрознижувальних препаратів. Рівень С-пептиду після операції в хворих І-ої 

групи становив в середньому (1,35 ± 0,62) нг/мл, ІІ-ої групи – (1,01± 0,28) 

нг/мл, ІІІ-ої групи – (0,94 ± 0,28) нг/мл, (p<0,05).  

Таким чином, після проведення резекційних операційних втручань у 

хворих ІIІ-ої групи на фоні кальцинозу паренхіми ПЗ можна з високим 
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ступенем вірогідності прогнозувати розвиток порушень вуглеводного обміну, 

аж до проявів цукрового діабету. 

 

7.4 Оцінка порушень трофологічного статусу у хворих на 

хронічний панкреатит із протоковою гіпертензією після операційного 

лікування 

Оцінку трофологічного статусу проведено у 82 (50,9%) хворих через 1-

3 роки після операційного втручання.  

Нами відзначено покращення показників ІМТ на 17,4%, з (18,58 ± 0,2) 

кг/м2 до (22,49 ± 0,31) кг/м2 після операції, (p<0,01). Показник ШЖСТ зріс на 

6,3%, з (10,26 ± 0,17) мм до (11,07 ± 0,12) мм, (p<0,05). Показник ОМП зріс 

на 9,9% з (20,97 ± 0,24) см до (23,29 ± 0,18) см, (p<0,01). Всі ці показники 

після операції відповідали межам норми, однак були нижчими, ніж 

показники у практично здорових людей-добровольців (табл. 7.5). 

Таблиця 7.5 

Антропометричні показники трофологічного статусу у хворих на хронічний 

панкреатит до- і після операційного лікування 

Показник 
Практично здорові 

люди-добровольці 
До операції Після операції 

ІМТ, кг/м2 24,88 ± 0,71 18,58 ± 0,2** 22,49 ± 0,31 

ШЖСТ, мм 12,77 ± 0,13 10,26 ± 0,17* 11,07 ± 0,12 

ОМП, см 29,78 ± 0,62 20,97 ± 0,24** 23,29 ± 0,18 

Примітки: * – між групою з ІМТ в нормі та нижче норми, p<0,05; ** – між 

групою з ІМТ в нормі та нижче норми, p<0,01. 

 

Показники трофологічного статусу оцінювали за методом проведеного 

операційного втручання (табл. 7.6).  

Після операції хворі І-ої і II-ої групи мали кращі показники 

трофологічного статусу у порівнянні із хворими ІІI-ої групи.  

Так, ІМТ, концентрація альбуміну в крові та абсолютне число 

лімфоцитів (АЧЛ) були вищі на 11,1%, ШЖСТ – була більшою на 13%, 

(р<0,05). Як видно з проведених обстежень, у хворих ІІI-ої групи, після 
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резекційних операційних втручань, ряд показників не досягали нормальних 

значень через низькі вихідні дані трофологічного статусу до операції та 

значну втрату паренхіми ПЗ під час операції. Саме тому хворі ІІI-ої групи 

потребують тривалого періоду відновлення трофологічного статусу після 

операційного лікування, з обов’язковим контролем показників екзокринної і 

ендокринної функції ПЗ. 

Починаючи з 2013 року ми обов’язково визначаємо трофологічний 

статус у хворих на ХП в передопераційному періоді для виявлення його 

порушень. При їх діагностиці проводимо комплексне лікування і лише після 

максимальної ліквідації встановлених порушень, в середньому 2-3 тижні, 

виконуємо операційне втручання. Вказана складова періопераційної 

діагностики і лікування сприяла зменшенню частоти виникнення 

післяопераційних ускладнень та зниженню рівня летальності (рис. 7.8). 

Таблиця 7.6 

Оцінка трофологічного статусу хворих на хронічний панкреатит в залежності 

від методу операційного втручання 

Показ-

ники 

І група ІІ група ІІI група 

До 

операції 

Після 

операції 

До 

операції 

Після 

операції 

До 

операції 

Після 

операції 

ІМТ, 

кг/м2 
19,2±0,3 23,4±0,2* 18,4±0,3 23,1±0,2* 17,9±0,4 20,8±0,3* 

ШЖСТ, 

мм 
11,0±1,1 11,5±0,2** 10,0±0,2 11,0±0,1* 8,5±0,5 10,0±0,3* 

ОМП, 

см 
21,9±0,4 23,8±0,2* 20,6±0,3 23,0±0,3* 19,9±0,5 23,3±0,4* 

Білок, 

г/л 
63,1±1,0 67,2±1,2* 59,4±1,1 65,5±1,3* 56,2±1,4 64,2±1,9* 

Альбу-

мін, г/л 
34,9±0,7 38,8±1,0* 33,6±0,7 37,8±0,9* 31,8±1,0 34,5±1,2* 

АЧЛ, 

х10 /л 
1,6±0,1 1,8±0,2 ** 1,6±0,1 1,70±0,2* 1,4±0,2 1,6±0,2** 

Примітки: * – між показниками до та після операції, p<0,05; ** – між 

показниками до та після операції, p<0,01. 
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Таким чином, нами відзначено покращення антропометричних та 

лабораторних показників трофологічного статусу у хворих на ХП після 

проведеного операційного втручання. Ці показники досягали нижньої межі 

норми, однак були нижчими, ніж показники практично здорових людей-

добровольців. Найбільш швидке і якісне відновлення антропометричних і 

лабораторних показників трофологічного статусу відмічено у хворих після 

проведення паренхімозберігаючих операцій, а найтривалішим період 

відновлення був у хворих після резекційних втручань на ПЗ. 

 

 

Рис. 7.8. Частота післяопераційних ускладнень та летальність у хворих 

на хронічний панкреатит при періопераційній корекції показників 

трофологічного статусу 

 

Нами проведений цілеспрямований порівняльний аналіз результатів 

застосованих дренувальних операційних втручань і запропонованого способу 

дренувального операційного втручання, який включав 

цистопанкреатоєюнодуоденостомію на сегменті тонкої кишки.  

Тривалість втручання при виконанні дренувальних операцій склала в 

середньому (186,0 ± 20,0) хв, за нашою методикою – (252,0 ± 15,0) хв. 

Тривалість перебування хворих у стаціонарі прооперованих за нашою 
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методикою становила в середньому (10,6 ± 2,1) дня, у групі порівняння – 

(13,2 ± 1,5) дня. Деякі показники трофологічного статусу при проведенні 

дренувальних операційних втручань у хворих групи порівняння і основної 

групи представлені в таблиці (табл. 7.7). 

Через 1-3 роки після проведення операційного втручання ІМТ у хворих 

прооперованих за запропонованою методикою 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). Показник ШЖСТ був більшим на 5%, ніж у групі порівняння і 

становив (12,1 ± 0,6) мм, проти (11,5 ± 0,2) мм, (p<0,01). Показник ОМП зріс 

на 2,9% і становив (24,5 ± 0,9) см, проти (23,8 ± 0,2) см у групі порівняння, 

(p<0,05). 

 

Таблиця 7.7 

Деякі показники трофологічного статусу у хворих групи порівняння і 

основної групи при дренувальних операційних втручаннях 

Показники 
Група порівняння 

n=58 

Основна група 

n=8 

Тривалість операції, хв 186,0 ± 20,0* 252,0 ± 15,0 

Перебування у стаціонарі, дні 13,2 ± 1,5* 10,6 ± 2,1 

ІМТ, кг/м2 23,4 ± 0,2* 23,9 ± 0,4 

ШЖСТ, мм 11,5 ± 0,2** 12,1 ± 0,6 

ОМП, см 23,8 ± 0,2* 24,5 ± 0,9 

Примітки: * – між показниками основної та групи порівняння, p<0,05; ** – 

між показниками основної та групи порівняння, p<0,01. 

 

Нами також проаналізовані функціональні результати застосованих 

резекційно-дренувальних операційних втручань, зокрема, запропонованої 

модифікації операції Фрея і операції Фрея з гепатикоєюноанастомозом. 

Тривалість операційного втручання у групі порівняння склала в середньому 

(261,0 ± 41,0) хв, у основній групі – (298 ± 38) хв. Тривалість перебування у 

стаціонарі хворих групи порівняння склала в середньому – (11,3 ± 0,4) дня, у 

основній групі – (13,2 ± 0,5) дня.  
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Деякі показники трофологічного статусу у хворих групи порівняння і 

основної групи при резекційно-дренувальних операційних втручаннях 

представлені в таблиці (табл. 7.8). 

Таблиця 7.8 

Деякі показники трофологічного статусу у хворих групи порівняння і 

основної групи при резекційно-дренувальних операційних втручаннях 

Показники 
Група порівняння 

n=7 

Основна група 

n=9 

Тривалість операції, хв 250,0 ± 40,0* 298,0 ± 38,0 

Тривалість лікування, дні 11,3 ± 0,4* 13,2 ± 0,5 

ІМТ, кг/м2 22,6 ± 0,9* 23,7 + 0,6 

ШЖСТ, мм 10,6 ± 0,4* 11,1 ± 0,4 

ОМП, см 22,4 ± 0,5** 22,9 + 0,9 

Примітки: * – між показниками основної та групи порівняння, p<0,05; ** – 

між показниками основної та групи порівняння, p<0,01. 

 

Через 1-3 роки після проведення операційного втручання ІМТ у хворих 

основної групи зріс на 4,6% більше, ніж у групі порівняння і становив (23,7 + 

0,6) кг/м2, проти (22,6 ± 0,9) кг/м2, (p<0,05). Показник ШЖСТ був більшим на 

4,5%, ніж у групі порівняння і становив (11,1 ± 0,4) мм, проти (10,6 ± 0,4) мм, 

(p<0,05). Показник ОМП зріс на 2,6% і становив (22,9 + 0,9) см, проти (22,4 ± 

0,5) см у групі порівняння, (p<0,01). 

 

7.5 Оцінка якості життя хворих на хронічний панкреатит із 

протоковою гіпертензією у віддалені терміни після операційного 

лікування за модифікованим опитувальником SF–36 

Для оцінки якості життя (ЯЖ) нами були розіслані анкети 152 (94,4%) 

хворим. На запитання анкети відповіли 82 (53,9%) хворих. Анкетування 

хворих проводили через 5 років після операційного втручання. 

У анкетування прийняли участь 26 (31,7%) хворих I-ої групи, 42 

(51,2%) хворих II-ої групи і 14 (17,1%) хворих III-ої групи. 
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При проведенні порівняльного аналізу ЯЖ хворих на ХП до- та після 

операції виявлено суттєве покращення показників за усіма шкалами 

опитувальника після проведеного хірургічного лікування (рис. 7.9). 

 

 

Рис. 7.9. Порівняльний аналіз якості життя хворих на хронічний 

панкреатит до- та після хірургічного лікування 

 

Через 5 років після проведеного хірургічного лікування у хворих 

встановлене підвищення показників «ролі фізичних проблем в обмеженні 

життєдіяльності – RP» в 4,8 рази, 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 «інтенсивності болю – BP» на 45,9% 

чи в 1,8 рази з (33,9 ± 3,9) балів до (62,7 ± 2,2) балів, (p<0,001).  

Показник «ролі емоційних проблем в обмеженні життєдіяльності – RE» 

зріс на 41,5% чи у 1,7 рази з (33,3 ± 5,4) балів до (56,9 ± 3,1) балів, (p<0,05). 

Інші показники опитувальника також зросли на 8,4-24,4%.  

Зокрема, показник «загальний стан здоров’я – GH» – на 24,4%, 

«соціальне функціонування, соціальна активність – SF» – на 18,5%, «фізичне 

функціонування – PF» на 15%, «психічне здоров’я – МН» – на 13,4%, і 

«життєва активність, життєздатність – VT» – на 8,4%. 
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Порівнявши показники ЯЖ із характером проведених операційних 

втручань встановили, що найвищими вони були у I-ій (дренувальні) і II-ій 

групі (резекційно-дренувальні) хворих. Вірогідно, це зумовлене 

паренхімозберігаючим характером операційних втручань. Низькими були 

показники ЯЖ у хворих III-ої групи після резекційних втручань (рис. 7.10). 

 

 

Рис. 7.10. Показники якості життя в залежності від характеру 

проведеного операційного втручання 

 

Показники ЯЖ в ІІI-ій групі хворих за шкалою RF були найнижчими і 

складали (17,86 ± 3,02) балів. Вони були нижчими, як відповідний показник у 

I-ій групі у 3 рази і II-ій групі – у 2,5 рази, (p<0,05). За шкалою RE в ІІI-ій 

групі хворих показник становив (33,3 ± 0,0) балів і був меншим у 1,9 рази, як 

відповідний показник у I-ій групі і у 1,8 рази, ніж у II-ій групі хворих, 

(p<0,05).  

За показниками інших шкал ЯЖ у хворих III-ої групи була також 

нижчою від показників I-групи і II-ої групи. Зокрема, за показником «фізичне 

функціонування – PF» нижчою від показників I-групи на 31,7%, а II-ої групи 

– на 26%; «інтенсивності болю – BP» на 21,6% і 18,9%, відповідно, (p<0,05). 
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Отже, застосування паренхімозберігаючих операційних втручань у 

хворих на ХП із протоковою гіпертензією у віддалені терміни після операції 

супроводжується кращими показниками ЯЖ. 

Нами проведений аналіз ЯЖ анкетованих хворих від наявності у них 

порушень вуглеводного обміну (ПВО) (рис. 7.11). 

 

 
 

Рис. 7.11. Залежність показників якості життя від наявності порушень 

вуглеводного обміну 

 

Незалежно від характеру проведеного операційного втручання за 

наявності ПВО показники ЯЖ за всіма шкалами були гіршими у всіх 

анкетованих хворих на 1,5-41,9%. Зокрема, за показником «загальний стан 

здоров’я – GH» – на 1,5%, а за показником RP – на 41,9%.  

Нами також проведений порівняльний аналіз ЯЖ серед хворих I-ої 

групи і запропонованого нами способу дренувального операційного 

втручання, який включав цистопанкреатоєюнодуоденостомію на сегменті 

тонкої кишки. Показники ЯЖ при проведенні дренувальних операційних 

втручань у хворих групи порівняння і основної групи представлені в таблиці 

(табл. 7.9). 
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Таблиця 7.9 

Деякі показники якості життя у хворих групи порівняння і основної групи 

при дренувальних операційних втручаннях 

Показники якості життя 
Група порівняння 

n=58 

Основна група 

n=8 

PF 81,54 ± 3,09* 81,4 ± 10,5 

RP 53,85 ± 5,39 62,5 ± 18,8 

BP 66,31 ± 3,51 61,3 ± 12,4 

GH 53,15 ± 2,34* 54,8 ± 5,1 

VT 55,77 ± 2,27 53,8 ± 5,4 

SF 75,0 ± 3,47 75 ± 9,9 

RE 64,1 ± 5,99* 66,7 ± 6,7 

МН 68,31 ± 3,08* 69,0 ± 5,5 

PHs 47,94 ± 0,97 47,5 ± 2,8 

MHs 59,95 ± 1,79 60,3 ± 2,9 

Примітки: * – між показниками основної та групи порівняння, p<0,05. 

 

Через 5 років після проведення операційного втручання показник «ролі 

фізичних проблем в обмеженні життєдіяльності – RP» у хворих 

прооперованих за запропонованою методикою був більшим на 13,8%, ніж у 

групі порівняння і становив (62,5 ± 18,8) балів, проти (53,85 ± 5,39) балів, 

(p<0,05).  

Показник «загального стану здоров’я – GH» зріс на 3,1%, ніж у групі 

порівняння і становив (54,8 ± 5,1) балів, проти (53,15 ± 2,34) балів, (p<0,05). 

Показник «ролі емоційних проблем в обмеженні життєдіяльності – RE» зріс 

на 3,9% і становив (66,7 ± 6,7) балів, проти (64,1 ± 5,99) балів, (p<0,05).  

Показник «психічного здоров’я – МН» зріс на 1% і становив (69 ± 5,5) 

балів, проти (68,31 ± 3,08) балів, (p<0,05). За шкалами «соціальне 

функціонування, соціальна активність – SF» та «фізичне функціонування – 

PF» показники були однаковими.  

Нами також проаналізовані показники ЯЖ у хворих після резекційно-

дренувальних операційних втручань, зокрема, запропонованої модифікації 

операції Фрея і операції Фрея з гепатикоєюноанастомозом. Показники ЯЖ у 
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хворих групи порівняння і основної групи при резекційно-дренувальних 

операційних втручаннях представлені в таблиці (табл. 7.10). 

Таблиця 7.10 

Показники якості життя у хворих групи порівняння і основної групи при 

резекційно-дренувальних операційних втручаннях 

Показники якості життя 
Група порівняння 

n=7 

Основна група 

n=9 

PF 81,0 ± 8,2 91,3 + 1,1 

RP 60,0 ± 13,4* 63,8 + 10,4 

BP 63,6 ± 5,2 65,3 + 4,1 

GH 54,6 ± 7,4* 55,6 + 4,9 

VT 66,0 ± 9,9 64,0 + 4,8 

SF 82,5 ± 5,7 85,0 + 5,5 

RE 66,7 ± 9,4* 63,3 + 11,9 

МН 69,2 ± 5,4* 72,8 + 5,2 

PHs 47,8 ± 1,7 50,8 + 0,9 

MHs 63,7 ± 1,4 59,4 + 2,4 

Примітки: * – між показниками основної та групи порівняння, p<0,05. 

 

Через 5 років після проведення операційного втручання показник «ролі 

фізичних проблем в обмеженні життєдіяльності – RP» у хворих 

прооперованих за запропонованою методикою був більшим на 6%, ніж у 

групі порівняння і становив (63,8 ± 10,4) балів, проти (60 ± 13,4) балів, 

(p<0,05).  

Показник «загального стану здоров’я – GH» зріс на 1,8%, ніж у групі 

порівняння і становив (55,6 ± 4,9) балів, проти (54,6 ± 7,4) балів, (p<0,05). 

Показник «ролі емоційних проблем в обмеженні життєдіяльності – RE» був 

меншим на 5,1% і становив (63,3 ± 11,9) балів, проти (66,7 ± 9,4) балів, 

(p<0,05).  

Натомість, показник «психічного здоров’я – МН» зріс на 4,9% і 

становив (72,8 ± 5,2) балів, проти (69,2 ± 5,4) балів, (p<0,05). За шкалами 

«соціальне функціонування, соціальна активність – SF» показник був 

більшим на 2,9%, «фізичне функціонування – PF» – на 11,3% і за шкалою 

«інтенсивності болю – BP» – більшим на 2,6%. 
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РОЗДІЛ 8 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Хронічний панкреатит (ХП) – це прогресуюче фіброзно-запальне 

захворювання ПЗ, що характеризується хронічним болем, місцевими 

ускладненнями, порушеннями екзо- і ендокринної функції, а також 

підвищеним ризиком розвитку раку ПЗ [4, 91, 210]. 

Незалежно від характеру виконаного операційного втручання у хворих 

на ХП відзначають прогресуючі функціональні порушення ПЗ через 

хронічний характер захворювання та «хірургічне видалення» її тканини [25, 

26]. 

Оцінка результатів проведених операцій з приводу ХП є важливою 

складовою моніторингу ефективності лікування. Однак, даних літератури 

про якість життя хворих, які перенесли подібні операції є вкрай недостатньо 

[27, 28, 29]. 

Метою проведеного дослідження було покращення результатів 

хірургічного лікування хворих на ХП із протоковою гіпертензією шляхом 

розпрацювання нових технічних прийомів та паренхімозберігаючих 

операційних втручань, оцінки ефективності ендоскопічних транспапілярних 

втручань на ППЗ, їх впливу на показники функціонального стану ПЗ та якість 

життя хворих. 

Проведене обстеження 161 хворого на ХП із протоковою гіпертензією, 

які знаходились на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні і 

відділенні малоінвазивної хірургії обласної клінічної лікарні м. Івано–

Франківська впродовж 2010-2016 рр. Серед них чоловіків 146 (90,7%), жінок 

– 15 (9,3%), середній вік – (44,1 ± 0,8) років. 

Більшість дослідників виділяють декілька найбільш характерних ознак 

захворювання – абдомінальний біль, порушення процесів травлення, 

цукровий діабет і небезпеку розвитку раку ПЗ при тривалому перебігу 
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захворювання [4, 91, 92, 93, 94]. За нашими даними, біль відзначали 143 

(88,8%) обстежених хворих.  

 Абдомінальний панкреатичний біль типу А виникає внаслідок 

морфологічних змін в інтрапанкреатичних нервових волокнах [100, 101, 102, 

103]. Абдомінальний панкреатичний біль типу В – зумовлений підвищенням 

внутрішньопротокового та/або паренхіматозного тиску внаслідок порушення 

відтоку секрету ПЗ в ДПК спричиненого конкрементами, кістою чи 

стріктурою проток ПЗ [98, 99]. 

 За результатами проведених нами досліджень, абдомінальний 

панкреатичний біль типу А встановлений у 92 (64,3%), абдомінальний 

панкреатичний біль типу В – у 51 (35,7%) із 143 хворих. Нами також 

встановлений прямий кореляційний зв’язок між оцінкою інтенсивності болю 

хворими до операційного лікування за візуально-аналоговою шкалою та 

шкалою інтенсивності болю (Bodily Pain – BP) за модифікованим 

опитувальником SF–36 (r=0,75, р<0,05). 

Поява клінічних ознак порушення травлення – проноси, стеаторея, 

зниження маси тіла вказують на розвиток зовнішньосекреторної 

недостатності ПЗ (ЗСНПЗ) [105, 106, 107]. За даними літератури, ЗСНПЗ 

виникає у 40-50% хворих після 5-10 років захворювання [108, 109, 110, 111]. 

За нашими даними, порушення копрограми у хворих на ХП із 

протоковою гіпертензією до операції спостерігали у вигляді стеатореї у 41 

(50%), креатореї – у 49 (48,8%), амілореї – у 18 (22%) хворих. На думку ряду 

авторів, стеаторея виникає раніше і є більш значимою, що пояснюють більш 

раннім зниженням секреції ліпази, порівняно з амілазою та протеазами [107, 

119]. 

Найвагоміші зміни копрограми відзначали до операції у хворих III-ої 

групи, яким були проведені резекційні операційні втручання. За нашими 

даними, серед 82 обстежених до операції стеаторею у хворих III-ої групи 

діагностували на 18,1% частіше, ніж у I-ій групі і на 16,7% частіше, ніж у II-

ій групі хворих,(р<0,05). 
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Рівень ФПЕ–1 до операції у 9 (47,4%) хворих був в межах норми і 

складав (358,2 ± 54,6) мкг/г; у 2 (10,5%) хворих становив (176,2 ± 14,3) мкг/г 

(легкий ступінь ЗСНПЗ); у 3 (15,8%) хворих становив (124,1 ± 8,92) мкг/г 

(помірний ступінь ЗСНПЗ); у 5 (26,3%) хворих становив (82,26 ± 7,85) мкг/г 

(тяжкий ступінь ЗСНПЗ). 

За результатами копрологічного дослідження і рівнем ФПЕ–1 при 

госпіталізації тяжкий ступінь ЗСНПЗ мали 25,9-26,3% хворих (стеаторея ІІІ-

го ступеня, ФПЕ–1 менше 100 мкг/г), легкий і помірний ступінь ЗСНПЗ – 

24,1-26,3% хворих (стеаторея І-ІІ-го 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).  

Отже, як показали наші дослідження, у кожного другого хворого (50-

52,6%) на ХП із протоковою гіпертензією при госпіталізації вже були 

порушення зовнішньосекреторної функції ПЗ. 

За даними літератури, поширеність цукрового діабету при ХП 

коливається від 26% до 41%. Цукровий діабет та потреба в інсуліні виникали 

через (4,5 ± 0,9) років та (6,9 ± 1,0) років після початку ХП. Щорічні 

показники приросту цукрового діабету та потреби в інсуліні оцінені за 

лінійною регресією становили 3,5% та 2,2%, відповідно [150, 151, 153]. 

Нами встановлені порушення вуглеводного обміну (ПВО) до операції у 

29 (27,6%) із 105 обстежених хворих, з них у 16 (55,2%) встановлено 

порушення толерантності до глюкози, у 13 (44,8%) – діагностований 

цукровий діабет. 

Внаслідок прогресування ЗСНПЗ виникає мальдигестія і мальнутриція, 

патогенетичними і клінічними проявами якої є білково-енергетична або 

трофологічна недостатність (ТН) [138, 140, 141, 143]. За даними літератури, 

ТН різної ступеня зустрічається при ХП у 28-31% хворих [126]. 

За нашими даними, середній індекс маси тіла (ІМТ) у обстежених 

хворих на ХП до операції складав в середньому (18,58 ± 0,2) кг/м2. За 

зниженням ІМТ ТН нами діагностовано у 79 (49,1%) із 161 хворого: I-го 
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ступеня – у 41 (51,9%), II-го ступеня – у 32 (40,5%), III-го ступеня – у 6 

(7,6%) хворих.  

До операційного лікування ШЖСТ складала, в середньому (10,26 ± 

0,17) мм і була меншою на 19,7%, ніж у практично здорових 

людей-добровольців, де вона становила (12,77 ± 0,13) мм, (р<0,05). Показник 

ОМП до операції складав, в середньому (20,97 ± 0,24) см і був меншим на 

29,9%, ніж у практично здорових людей-добровольців, де він становив (29,78 

± 0,62) см, (р<0,01).  

Рівень загального білка в сироватці крові у хворих із ТН до операції 

становив (56,8 ± 1,2) г/л, альбуміну – (28,73 ± 0,9) г/л, абсолютне число 

лімфоцитів складало (1,27 ± 0,4) х 109/л. Ці показники були достовірно 

нижчими, ніж показники всіх обстежених та хворих на ХП із нормальними 

показниками ІМТ, (р<0,05). Найнижчими показники ТН були до операції у 

хворих III-ої групи.  

Таким чином, 49,1% обстежених нами хворих на ХП були скеровані в 

хірургічний стаціонар з ознаками ТН різного ступеня тяжкості, що вимагало 

її тривалої корекції. 

При аналізі показників якості життя (ЯЖ) на час госпіталізації 

виявлено зниження фізичного та психічного компонентів здоров’я за всіма 

шкалами модифікованого опитувальника SF-36.  

Найбільш значущі зміни відзначали у показниках ролі фізичних 

проблем в обмеженні життєдіяльності (RP), які у хворих до операції були 

нижчими 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, в середньому (41 ± 3,9) балів, (р<0,01).  

Показник життєвої активності (VT) був меншим на 38,9% відносно 

практично здорових людей-добровольців, і складав, в середньому (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).  
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Отже, ЯЖ у хворих на ХП із протоковою гіпертензією до операції була 

низькою за рахунок больового синдрому та проявів функціональної 

недостатності ПЗ. 

Найбільш точними сучасними методами інструментальної діагностики 

стану ПЗ і навколишніх органів при ХП є УСГ і ендоскопічна 

ультрасонографія, СКТ, МРТ та ЕРХПГ [64, 65, 66, 67, 68]. Найбільш 

інформативними методами інструментальної дослідники вважають МРТ і 

ЕРХПГ [69, 70]. 

У хірургічному лікуванні хворих на ХП із протоковою гіпертензією 

застосовують ендоскопічні і відкриті втручання. Більшу ефективність 

ендоскопічних транспапілярних втручань автори відзначали у хворих 

фіброзно-дегенеративним ХП із протоковою гіпертензією [16, 17, 18, 202]. 

Показаннями до ендоскопічного стентування ППЗ вважають її 

«стриктури, необхідність дренування кісти чи лікування внутрішньої нориці, 

pancreas divisum». Ці ж автори вказують, що стентування було успішним у 

60% хворих, а потреба у повторному стентуванні виникла у 22,5%, 

хірургічного втручання потребували тільки 7,9% хворих [37].  

За нашими даними, транспапілярні втручання на ППЗ були 

ефективними у 17 (65,4%) хворих. Ускладнення виникли у 4 (23,5%) хворих. 

Ендоскопічне лікування було неефективним у 9 (34,6%) хворих. З них, у 6 

(66,7%) хворих через фіксовані конкременти в ППЗ діаметром близько 10 мм 

та у 3 (33,3%) хворих із «щільною» тканиною ПЗ, значними фіброзно-

дегенеративними змінами та масивними кальцифікатами в паренхімі головки 

ПЗ.  

Нами удосконалено і впроваджено у практику охорони здоров’я 

методику проведення ендоскопічних транспапілярних втручань у хворих на 

ХП із вірсунголітіазом, яка передбачає попередню балонну пневмодилатацію 

ППЗ для збільшення діаметра проксимальної частини протоки і забезпечення 

успішної літоекстракції (пат. України № 83026) [218]. 
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Ми не розглядаємо ендоскопічні транспапілярні втручання, як 

альтернативу відкритим втручанням. Виконані за чіткими показаннями, вони 

можуть бути першим етапом лікування, дозволяючи відновити пасаж соку 

ПЗ, знизити рівень інтрапанкреатичної гіпертензії, запобігаючи розвитку 

значних функціональних порушень зовнішньо- та внутрішньосекреторної 

функції ПЗ.  

Вони також можуть стати остаточним методом лікування у хворих із 

тяжкими супутніми захворюваннями, яким через високий ступінь 

операційного ризику відкриті операційні втручання на ПЗ протипоказані.  

У хірургічному лікуванні хворих на ХП із протоковою гіпертензією ми 

застосовували дренувальні, резекційно-дренувальні і резекційні втручання. 

Дренувальні операції (I група) провели у 66 (40,9%) хворих при 

магістральному розширенні ППЗ без периферичної гіпертензії в ділянці 

тіла-хвоста, зокрема, операцію Partington–Rochelle – у 30 (45,5%), з них у 6 

(20%) з гепатикоєюноанастомозом при тубулярному стенозі СЖП; 

цистоєюностомію при кістах II, IV типу за Nealon W. H. – у 26 (16,1%); 

цистопанкреатоєюнодуоденостомію при кісті головки VII типу за власною 

методикою – у 8 (5%); трансдуоденальну цистодуоденостомію – у 2 (1,2%) 

хворих.  

Нами розпрацьовано і впроваджено у практику охорони здоров’я 

спосіб цистопанкреатоєюнодуоденостомії при кісті головки ПЗ VII типу за 

Nealon W. H., який включає висічення передньої стінки кісти з 

фіброзно-зміненими тканинами головки і гачковидного відростка ПЗ, 

розсічення і висічення стінок ППЗ до протоків II-III порядку на всьому 

протязі.  

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. Безперервність травного каналу відновлювали 
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накладанням міжкишкового анастомозу «кінець в кінець» (пат. України № 

83027) [219]. 

Через 1-3 роки після проведення операційного втручання у хворих 

прооперованих 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, 

(р<0,05). Показник ШЖСТ був більшим на 5%, ніж у групі порівняння і 

становив (12,1 ± 0,6) мм, проти (11,5 ± 0,2) мм, (р<0,01). Показник ОМП зріс 

на 2,9% і становив (24,5 ± 0,9) см, проти (23,8 ± 0,2) см у групі порівняння, 

(р<0,05).  

Через 5 років після проведення операційного втручання показник «ролі 

фізичних проблем в обмеженні життєдіяльності – RP» у хворих 

прооперованих за запропонованою методикою був більшим на 13,8%, ніж у 

групі порівняння і становив (62,5 ± 18,8) балів, проти (53,85 ± 5,39) балів, 

(р<0,05). Показник «ролі емоційних проблем в обмеженні життєдіяльності – 

RE» зріс на 3,9% і становив (66,7 ± 6,7) балів, проти (64,1 ± 5,99) балів, 

(р<0,05).  

Показник «загального стану здоров’я – GH» зріс на 3,1%, ніж у групі 

порівняння і становив (54,8 ± 5,1) балів, проти (53,15 ± 2,34) балів, (р<0,05). 

Показник «психічного здоров’я – МН» зріс на 1% і становив (69 ± 5,5) балів, 

проти (68,31 ± 3,08) балів, (р<0,05).  

Резекційно-дренувальні операції (ІІ група) провели 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 спільної жовчної протоки і обтураційній жовтяниці. Зокрема, 

операцію Фрея – у 56 (71,8%); операція Фрея з гепатикоєюноанастомозом – 7 

(9%); операція Фрея у власній модифікації – 9 (11,5%); операція Фрея з 

панкреатодуоденоєюноанастомоз – у 3 (3,8%); бернську модифікацію 

операції Бегера – у 3 (3,8%). 
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Нами розпрацьовано і впроваджено у практику охорони здоров’я 

спосіб формування панкреатоєюноанастомозу, при якому задню губу 

формують одною ниткою безперервним ввертаючим однорядним швом, 

починаючи від хвоста ПЗ, а передню губу – другою окремою ниткою 

безперервним однорядним швом типу Тупе, нитками з тривалими термінами 

розсмоктування (Вікрил – 3,0, ПДС – 3,0).  

Перевагами такого способу було скорочення строків операції, 

зменшення ймовірності пошкодження інтраорганних артерій ПЗ та 

недостатності швів анастомозу. Накладання задньої і передньої губи 

панкреатоєюноанастомозу двома окремими нитками за допомогою 

безперервного однорядного шва покращує герметизм анастомозу та 

полегшує зняття швів у випадку релапаротомії (пат. України № 83028) [220]. 

Нами також запропонований спосіб одночасної ліквідації протокової і 

біліарної гіпертензії, який на резекційному етапі передбачав проведення 

операції Фрея. 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, накладали гепатикоєюноанастомоз з 

дистальним кінцем пересіченої тонкої кишки, а безперервність травного 

каналу відновлювали міжкишковим анастомозом «кінець в бік» на відстані 

60-80 см нижче гепатикоєюноанастомозу (пат. України № 93960) [221]. 

Через 1-3 роки після операційного втручання у хворих прооперованих 

за нашою модифікацією 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). Показник 

ШЖСТ був більшим на 4,5%, ніж у групі порівняння і становив (11,1 ± 0,4) 

мм, проти (10,6 ± 0,4) мм, (р<0,05). Показник ОМП зріс на 2,6% і становив 

(22,9 + 0,9) см, проти (22,4 ± 0,5) см у групі порівняння, (р<0,01). 

Через 5 років після проведення операційного втручання показник «ролі 

фізичних проблем в обмеженні життєдіяльності – RP» у хворих 

прооперованих за запропонованою методикою був більшим на 6%, ніж у 
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групі порівняння і становив (63,8 ± 10,4) балів, проти (60 ± 13,4) балів, 

(р<0,05). Показник «загального стану здоров’я – GH» зріс на 1,8% і становив 

(55,6 + 4,9) балів, проти (54,6 ± 7,4) балів, (р<0,05).  

Показник «ролі емоційних проблем в обмеженні життєдіяльності – RE» 

був меншим на 5,1% і становив (63,3 ± 11,9) балів, проти (66,7 ± 9,4) балів, 

(р<0,05). Натомість, показник «психічного здоров’я – МН» зріс на 4,9% і 

становив (72,8 ± 5,2) балів, проти (69,2 ± 5,4) балів, (р<0,05).  

Резекційні операційні втручання (III група) виконали у 17 (10,6%) 

хворих. Резекцію ПЗ (дистальну, корпо-каудальну) у 11 (64,7%) провели при 

фіброзно-дегенеративному ураження тіла і хвоста, переважно кістозного 

характеру, без значних структурних змін в головці, за відсутності гіпертензії 

в проксимальних відділах ППЗ. Панкреатодуоденальну резекцію провели у 6 

(35,3%) хворих, при підозрі на пухлину головки (5) і кровотечу у кісту 

головки (1). 

Післяопераційні ускладнення за Clavien–Dindo (2004) діагностували у 

25 (15,5%): II-го ступеня – у 11 (6,8%), III-го ступеня – у 11 (6,8%), IV-го 

ступеня – у 3 (1,9%) хворих.  

Післяопераційні ускладнення II-го ступеня встановлені у 11 (6,8%) із 

161 хворого. З них, після дренувальних втручань у 3 (27,3%), 

резекційно-дренувальних втручань – у 6 (54,5%), резекційних втручань – у 2 

(18,2%) хворих.  

Післяопераційні ускладнення III-го ступеня діагностовані у 11 (6,8%) 

хворих. Ступінь III А діагностований у 3, ступінь III В – у 8 хворих. Після 

дренувальних втручань ускладнення III-го ступеня встановлені у одного 

хворого (9,1%), резекційно-дренувальних втручань – у 7 (63,6%), резекційних 

втручань – у 3 (27,3%) хворих. Післяопераційні ускладнення IV-го ступеня 

діагностовані у 3 (1,9%) хворих. Ступінь IV А діагностовано у 2 хворих, 

ступінь IV В – у одного хворого. З них, після дренувальних втручань у 2 

хворих, резекційно-дренувальних втручань – у одного хворого. 
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Всі хворі з післяопераційними ускладненнями IV-го ступеня померли. 

Післяопераційна летальність склала 1,9% (померли 3 із 161 хворого). 

Отже, через 1-3 роки після операції найкращими були функціональні 

показники у хворих після дренувальних і резекційно–дренувальних втручань. 

Інтенсивність болю у хворих I-ої і II-ої груп була найнижчою і складала (2,2 

± 0,3) балів і (2,1 ± 0,2) балів, проти (2,4 ± 0,2) балів у III-ій групі, (р<0,05). 

Стеаторея зросла у І-ій групі з 46,2 до 53,8%, у II-ій групі – з 47,6 до 52,4%, у 

ІІІ-ій групі – з 64,3 до 85,7%, (р<0,05). Частка хворих з ендокринною 

недостатністю у І-ій та ІІ-ій групі зросла у 1,5 рази, у ІІІ-ій групі – у 2,0 рази, 

(р<0,05). Рівень С–пептиду у І-ій групі становив (1,35 ± 0,62) нг/мл, ІІ-ій 

групі – (1,01 ± 0,28) нг/мл, ІІІ-ій групі – (0,94 ± 0,28) нг/мл, (р<0,05). 

Нами відзначено покращення показників ТН за ІМТ на 17,4%, з (18,58 

± 0,2) кг/м2 до (22,49 ± 0,31) кг/м2 після операції, (p<0,01). Показник ШЖСТ 

зріс на 6,3%, з (10,26 ± 0,17) мм до (11,07 ± 0,12) мм, (р<0,05). Показник 

ОМП зріс на 9,9% з (20,97 ± 0,24) см до (23,29 ± 0,18) см, (р<0,01).  

Однак, хворі І-ої і II-ої групи мали кращі показники трофологічного 

статусу у порівнянні із хворими ІІI-ої групи. Так, ІМТ, концентрація 

альбуміну в крові та абсолютне число лімфоцитів були вищі на 11,1%, 

ШЖСТ – була більшою на 13%, ніж у хворих ІІI-ої групи, (р<0,05). 

У хворих ІІI-ої групи ряд показників не досягали нормальних значень 

через низькі вихідні дані трофологічного статусу до операції та значну втрату 

паренхіми ПЗ під час операції. Саме тому хворі ІІI-ої групи потребували 

тривалого періоду відновлення трофологічного статусу після операційного 

лікування, з обов’язковим контролем показників екзо- і ендокринної функції 

ПЗ. 

Для оцінки ЯЖ нами були розіслані анкети 152 (94,4%) хворим. 

Анкетування хворих проводили через 5 років після операційного втручання. 

На запитання анкети відповіли 82 (53,9%) хворих. У анкетування прийняли 

участь 26 (31,7%) хворих I-ої групи, 42 (51,2%) хворих II-ої групи і 14 

(17,1%) хворих III-ої групи. 
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Через 5 років після проведеного хірургічного втручання встановлене 

підвищення показників «ролі фізичних проблем в обмеженні життєдіяльності 

– RP» в 4,8 рази, 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 зросли числові дані показника «інтенсивності болю – BP» на 

45,9%, з (33,9 ± 3,9) балів до (62,7 ± 2,2) балів, (p<0,001). Показник «ролі 

емоційних проблем в обмеженні життєдіяльності – RE» зріс на 41,5% з (33,3 

± 5,4) балів до (56,9 ± 3,1) балів, (p<0,05).  

Інші показники опитувальника також зросли на 8,4-24,4%. Зокрема, 

показник «загальний стан здоров’я – GH» – на 24,4%, «соціальне 

функціонування, соціальна активність – SF» – на 18,5%, «фізичне 

функціонування – PF» на 15%, «психічне здоров’я – МН» – на 13,4%, і 

«життєва активність, життєздатність – VT» – на 8,4%. 

Порівнявши показники ЯЖ із характером проведених операційних 

втручань встановили, що найвищими вони були у I-ій і II-ій групі хворих, що 

зумовлене паренхімозберігаючим характером операційних втручань.  

Низькими були показники ЯЖ у хворих III-ої групи після резекційних 

операційних втручань. Показники ЯЖ в ІІI-ій групі хворих за шкалою PF 

були найнижчими і складали (17,86 ± 3,02) балів і були нижчими, як 

відповідний показник у I-ій групі – у 3 рази і II-ій групи – у 2,5 рази, (p<0,05). 

За шкалою RE в ІІI-ій групі хворих показник становив (33,3 ± 0) балів і був 

меншим у 1,9 рази, як відповідний показник у I-ій групі і у 1,8 рази меншим, 

ніж у II-ій групі, (р<0,05). За показниками інших шкал ЯЖ у хворих III-ої 

групи була також нижчою від показників I-ої і II-ої групи.  

Зокрема, за показником «фізичне функціонування – PF» нижчою від 

показників I-ї групи на 31,7%, а II-ої групи – на 26%; «інтенсивності болю – 

BP» на 21,6% і 18,9%, відповідно, (р<0,05).  

Отже, застосування паренхімозберігаючих операційних втручань у 

хворих на ХП із протоковою гіпертензією у віддалені терміни після операції 

супроводжується кращими показниками ЯЖ, ніж у хворих після резекційних 
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операційних втручань, які передбачають «хірургічну резекцію» значної 

частини тканини ПЗ. 
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ВИСНОВКИ 

Дисертаційна робота містить нове вирішення актуального наукового 

завдання, що передбачає покращення результатів хірургічного лікування 

хворих на хронічний панкреатит 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. 

1. Основними клінічними симптомами у хворих на хронічний 

панкреатит 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 (1,07 ± 0,14) 

нг/мл, проти (1,66 ± 0,11) 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 у них становив (56,8 ± 1,2) г/л, 

альбуміну – (28,7 ± 0,9) г/л, абсолютне число лімфоцитів складало (1,3 ± 0,4) 

х 109/л. 
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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 (53,85 

± 5,39) балів і «ролі емоційних проблем в обмеженні життєдіяльності – RE» 

(66,7 ± 6,7) балів, проти (64,1 ± 5,99) 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 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» підшлунковоій залозі безперервним швом двома окремими 
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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 (17,86 

± 3,02) 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) балів і був 

нижчим у 1,8-1,9 рази, 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). 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 Nealon W. H. (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 
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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 

на хронічний панкреатит 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 холецистектомію та гепатикоєюноанастомоз «бік в бік» з 

міжкишковим анастомозом за Ру на 70-80 см нижче 

гепатикоєюноанастомозу. 
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