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ВСТУП

Підшлункова залоза здавна привертала увагу дослідників. Її роль в ор-
ганізмі надзвичайно велика: вона забезпечує травлення, приймає участь в 
регуляції енергетичного обміну та багатьох інших важливих процесах. Про-
те вивчення фізіології та патології органу протягом довгих років залишалося 
достатньо важким завданням, що з одного боку було обумовлене унікальним 
топографоанатомічним розташуванням залози та відсутністю об’єктивних 
методів її дослідження, а з іншого – часто неспецифічним характером про-
явів більшості панкреатичних захворювань, особливо на початкових стадіях.

Не дивлячись на те, що наукові досягнення останніх десятиліть дозволили 
переглянути існуючі погляди на етіологію і патогенез захворювань підшлун-
кової залози та істотно поліпшили результати їх діагностики і лікування, 
дана патологія залишається однією з найбільш важливих проблем клінічної 
гастроентерології. Протягом  останніх 10 років відмічається загальносвітова 
тенденція до зростання частоти захворювань підшлункової залози, які, за да-
ними різних авторів,  щорічно вражають 8,2-10 людей на 100000 населення 
Землі. Актуальність проблеми обумовлює необхідність висвітлення сучас-
них поглядів щодо етіології, патогенезу, класифікацій, клініки, діагностики і 
лікування таких захворювань підшлункової залози як гострий та хронічний 
панкреатити, травматичні ушкодження та онкологічні захворювання органу.   

Авторський колектив складається з співробітників кафедри хірургії №2 
Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, які протягом 
тривалого часу займаються питаннями розробки патогенетичних принципів 
хірургічного лікування хворих із патологією підшлункової залози. 

Автори сподіваються, що дане видання буде корисне не тільки хірургам 
та  гастроентерологам, а також широкому колу спеціалістів, особливо сімей-
ному лікарю. Автори не виключають можливість наявності окремих недо-
ліків, які вибагливий читач знайде у книзі, і з вдячністю сприймуть усі кри-
тичні зауваження та пропозиції.
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РОЗДІЛ 1. АНАТОМІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ 
ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

Підшлункова залоза(ПЗ) розташована заочеревинно перед хребтом поза-
ду шлунка і простирається на рівні I-II поперекових хребців, від дванадцяти-
палої кишки до воріт селезінки. В органі умовно виділяють голівку з гачко-
подібним відростком, тіло і хвіст (Рис1.1.). Голівка з гачкоподібним відрос-
тком лежить в підковоподібному вигині дванадцятипалої кишки. Довжина 
ПЗ коливається від 15 – 20см. В залежності від відділу ПЗ, її ширина варіює 
від 2 до 4см, товщина –2 – 3см.  Маса ПЗ складає 65 – 110 г.

Рис.1.1. Розташування підшлункової залози(за В. Н. Войленко, 1965)
1 — шлунок; 2 — ліві шлункові вена та артерія; 3 — селезінка; 4 — діафрагмально-селезін-

кова зв’язка ; 5 — шлунково- селезінкова зв’язка; 6 — тіло ПЗ; 7 — хвіст ПЗ; 8 — місце прикрі-
плення mesocolon transversum; 9 — дуоденоєюнальний перехід; 10 — головка ПЗ; 11 — дванад-
цятипала кишка; 12 — Вінсловий отвір; 13 — печінково-дванадцятипала зв’язка ; 14 — печінка; 
15 — печінково-шлункова зв’язка; 16 — жовчний міхур. 
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анастомози між собою, на поверхні ПЗ, вказані артерії утворюють передню 
та задню артеріальні дуги. Окрім цього, гілки артеріальних дуг анастомозу-
ють з артеріями, що кровопостачають тіло та хвіст ПЗ, які відходять, голо-
вним чином, від селезінкової артерії(Рис. 1.3.).

Рис. 1.3. Кровопостачання підшлункової залози(за В. Н. Войленко, 1965)
1 — загальна печінкова артерія; 2 — ліва шлункова артерія; 3 — truncus coeliacus; 4 — се-

лезінкова артерія; 5 — верхня брижова артерія; 6 — нижня передня підшлунково-дванадцяти-
пала артерія; 7 — нижня задня підшлунково-дванадцятипала артерія; 8 — верхня передня під-
шлунково-дванадцятипала артерія.; 9 — права шлунково-сальникова артерія; 10 — верхня задня 
підшлунково-дванадцятипала артерія; 11 — гастродуоденальна артерія; 12 — власне печінкова 
артерія; 13 — нижня підшлункова артерія; 14 — велика підшлункова артерія

Венозний відтік від голівки залози здійснюється підшлунково-дванадця-
типалими венами. Відтік з тіла і хвоста залози забезпечується судинами, що 
впадають безпосередньо в ворітну вену або в її притоки: селезінкову, верхню 
та нижню брижові, ліву шлункову, а також в ліву шлунково-сальникову, ко-
роткі шлункові вени. 

Лімфатичний дренаж ПЗ здійснюється через колектори, що розташовані 
по ходу кровоносних судин, в переважно панкреатоселезінкові лімфатичні 
вузли. Частина лімфи також поступає в панкреатодуоденальні і парааорталь-
ні лімфатичні вузли.

Іннервація ПЗ здійснюється симпатичною і парасимпатичною нервовою 
системами через гілки печінкового, черевного та селезінкового сплетень, що 

На межі голівки і тіла утворюється вирізка, в якій проходять верхні бри-
жові артерія і вена(Рис 1.2. ). Позаду голівки розташовані нижня порожнис-
та вена, ворітна вена та загальна жовчна протока. Дещо глибше та лівіше в 
заочеревинній клітковині розташовується аорта, від якої відходять: черев-
ний стовбур, верхня брижова артерія, ниркові артерії і вени. Задня поверхня 
тіла та хвоста ПЗ безпосередньо межує з селезінковими судинами і ниж-

ньою брижовою веною. Селезінкова артерія проходить за верхнім краєм ПЗ. 

Рис.1.2. Розташування підшлункової залози(за В. Н. Войленко, 1965)
1 — нижня порожниста вена; 2 — аорта; 3 — черевний стовбур; 4 — ліва шлункова артерія; 

5 — селезінкова артерія; 6 — селезінкова вена; 7 — нижня брижова вена; 8 — верхня брижова 
артерія; 9 — верхня брижова вена; 10 — голівка ПЗ; 11 — дванадцятипала кишка; 12 — шлун-
ково-дванадцятипала артерія; 13 — загальна печінкова артерія; 14 — власне печінкова артерія; 
15 — загальна жовчна протока; 16 — права шлункова артерія; 17 — ворітна вена; 18 — міхурова 
протока; 19 — загальна печінкова протока. 

Кровопостачання голівки ПЗ здійснюється верхніми передніми та задніми 
підшлунково-дванадцятипалими артеріями, які відходять від шлунково-два-
надцятипалої артерії та нижніми передньою і задньою підшлунково-дванад-
цятипалими артеріями, що є гілками верхньої брижової артерії. Утворюючи 
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Додаткова протока ПЗ частіше впадає у ГПП, однак у 24% людей вона 
дренує частину головки ПЗ через малий дуоденальний сосочок, який зна-
ходиться, на 2 см вище ВДС. У 10% людей додаткова панкреатична протока 
і ГПП не з’єднуються. У випадках, коли ПЗ розділена на дві частини, кожна 
з яких має свою окрему протоку, що відкривається в дванадцятипалу кишку 
такий варіант анатомії протокової системи ПЗ носить назву розділеної ПЗ 
або pancreas divisum. При цьому, невелика вентральна частина ПЗ дренуєть-
ся в дванадцятипалу кишку через ГПП, а інша - велика дорсальна частина 
залози - через додаткову протоку. 

Ампула ВДС та дистальні відділи  загальної жовчної протоки і ГПП ото-
чені сфінктерами і призначені регулювати надходження жовчі та панкреа-
тичного соку до кишечника та протистояти рефлюксу дуоденального вмісту 
у холедох та ГПП (Рис.1.5.). 

Рис.1.5. Схема будови сфинктера Одді (за M.T. Smith, 1999) 

ПЗ є залозою зовнішньої й внутрішньої секреції. Зовнішньосекреторна 
функція полягає у вироблені соку зі значним вмістом травних ферментів. Ек-
зокринна частина ПЗ представлена декількома типами клітин. Секреція рід-

підходять з боку верхнього її краю, брижового сплетення, гілки якого всту-
пають в залозу з нижнього її краю, і лівого ниркового сплетення, що іннер-
вують хвіст залози.

ПЗ вкрита тонкою (42-63мкм) капсулою, від якої у товщу паренхіми від-
ходять сполучнотканинні перетинки, розмежовуючи орган на часточки роз-
міром до 5 мм. Часточка являє собою морфо-функціональну одиницю ек-
зокринної частини органу і включає в себе декілька ацінусів, кожен з яких 
складається з 8-12 пірамідальних клітин,  котрі апікальною частиною спря-
мовані до секреторного канальця. У міждолькових перетинках проходять 
кровоносні і лімфатичні судини, нервові волокна та відвідні протоки. Про-
токова система ПЗ включає міжклітинні, долькові і міждолькові протоки, які 
зливаючись між собою з  VII до I порядку впадають  у головну (Вірсунгову) 
або додаткову (Санторінієву) протоки(Рис.1.4.). Діаметр головної панкреа-
тичної протоки (ГПП) становить 2 – 4мм. У 80% випадків ГПП зливається 
з загальною жовчною протокою в області ампули великого дуоденального 
сосочка на відстані 0,5-2см від його вершини в різних варіантах .

Рис.1.4. Протокова система підшлункової залози(за В. Н. Войленко, 1965)
1 — загальна жовчна протока; 2 — ворітна вена; 3 — загальна печінкова артерія; 4 — голо-

вна панкреатична протока; 5 — підшлункова залоза; 6 — дуоденоєюнальний перехід; 7 — ве-
ликий сосок дванадцятипалої кишки; 8 — додаткова панкреатична протока; 9 — малий сосок 
дванадцятипалої кишки; 10 — дванадцятипала кишка. 
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ПЗ захищена від власного ферментолізу  рядом механізмів.
Фактори захисту ПЗ від власного ферментолізу :

I. Ферменти синтезуються у неактивному стані і зберігаються у клітині ізо-
льовано від цитозолю у зимогенних гранулах.

II. Стійкий зв’язок ферментів з інгібіторами, які підтримують їх у неактив-
ному стані.

III. Специфічність дії активних ліпаз тільки до тригліцеридів в емульговано-
му стані, яких у протоковій системі немає.

IV. Захист ацинарних клітин протокової системи від рефлюксу жовчі – про-
дукція підшлункового соку (до 2-2,5 л) більша, ніж продукція жовчі (1,0-
1,5 л), а тиск у протоках ПЗ (до 400-500 мм Н2О).

V. Наявність у жовчовивідній системі демпфера – жовчного міхура, який 
розширюється  і депонує жовч при підвищені тиску у протоках.

VI. Наявність у панкреатичному секреті інгібітора трипсину. 
VII. Наявність у крові неспецифічних факторів інактивації протеолітичних 

ферментів: 
а2 – макроглобуліну 
а1 – антитрипсину.

Механізм секреції ПЗ характеризується наступними принципами:
I. Переривчастість секреції – синтез нової порції секрету у панкреатоци-

тах починається тільки після виділення попередньої порції.
II. Ритмічність секреції  ацинуса – секреторні фази у клітинах одного аци-

нуса змінюються в одному ритмі. 
III. Розділення функцій – у різних ділянках часточки можна зустріти різ-

ні секреторні фази, тобто в цілому панкреацити працюють мозаїчно – в 
один і той же час:
· одні клітини накопичують ферменти, 
· другі – виводять ферменти з клітин, 
· треті – відновлюють нормальну структуру.
Процес секреції ПЗ надзвичайно залежний від наявності білка, який не-

обхідний для побудови ферментів і для відновлення структурних білків пан-
креацита. Секреторна діяльність ПЗ супроводжується втратою 20% усього 
білка клітини, в тому числі 50% власних білків, а відновлення білкових втрат 

кої частини панкреатичного соку, бікарбонатів і електролітів продукується 
ацинарними клітинами та епітелієм міжчасточкових проток, слизові клітини 
панкреатичних проток виділяють мукозну рідину з рН соку 7,5-8.8. Загальна 
площа секреторних клітин ПЗ 11м2, вони можуть виділити 30-50мл панкреа-
тичного соку за 1 годину, до 2000-2500 мл за добу. 

Основна роль електролітів панкреатичного соку полягає у:
• нейтралізації кислого харчового хімусу у ДПК та утворенні лужного се-
редовища для стабілізації і оптимальної дії ферментів;

• регуляції секреції ферментів;
• сприянні нормальному бактеріальному травленню у нижніх відділах кишечника.
Основні групи панкреатичних ферментів

I. ПРОТЕАЗИ (пептідази)
• Трипсин
• Хімотрипсин А,В,С
• Карбоксипептидаза
• Амінопептидаза
• Колагеназа
• Еластаза
• Калікреін

II. ЛІПАЗИ (єстерази)
• Ліпаза
• Фосфоліпаза А,В
• Холестерінестераза

III. КАРБОГІДРАЗИ (глікозидази)
• Амілаза
• Мальтоза
• Лактаза

IV. НУКЛЕАЗИ
• РНкази
• ДНкази

V. ПЕПТИД ІНГІБІТОР ТРИПСИНА
Підкреслені виділяються в активних форм
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Шлункова фаза супроводжується виділенням секрету у відповідь на роз-
тягування вихідного відділу шлунка їжею. При цьому, відбувається виділен-
ня гастрину, який стимулює продукцію соку ПЗ з високим вмістом фермент-
нів та низькій концентрації гідрокарбонатів. 

Третя фаза секреції - кишкова. Вивільнення дуоденальними S-клітинами 
секретину у відповідь на ацидифікацію вмісту ДПК, сприяє виділенню соку 
ПЗ, збагаченого водою та гідрокарбонатами, які нейтралізують кислий вміст, 
що необхідно для активації під дією ентерокінази панкреатичних ферментів. 
Парасимпатична нервова система відіграє важливу роль в регуляції секреції 
бікарбонатів за рахунок посилення ефекту секретину. Продукція фермент-
ного компоненту панкреатичного соку відбувається завдяки вивільненню 
холецистокініну. Основними стимуляторами секреції якого є білки, жири, 
особливо з наявністю жирних кислот з довгим ланцюгом (смажені продук-
ти), що поступають в тонку кишку з шлунку у складі хімусу. Також стимуля-
тором виділення холецистокініну є гастрін-рілізінг пептид. Слід зазначити, 
що кількісний склад різних ферментів у складі соку, варіює в залежності від 
характеру їжі. При вживанні великої кількості вуглеводів в найбільшій мірі 
збільшується секреція амілази, білків – протеолітичних ферментів, прийом 
жирної їжі викликає секрецію соку з вищою ліполітичною активністю.

Значну роль в секреції ПЗ відіграють саморегуляторні механізми, що 
реалізуються за принципом негативного зворотного зв’язку. Встановлено, 
що евакуація соку ПЗ з дванадцятипалої кишки викликає гіперсекрецію ПЗ, 
зворотне введення соку в кишку гальмує цю секрецію. Введення в кишку 
гідрокарбонатів знижує об’єм секреції, концентрацію і дебіт (виділення) гід-
рокарбонатів у складі соку. Введення панкреатичного соку в дванадцятипалу 
кишку особливо виражено гальмує секрецію залозою ферментів. 

Ритм панкреатичної секреції значною мірою залежить від характеру хар-
чування. Білкова і вуглеводна їжа збільшує секрецію панкреатичного соку в 
перші дві години з максимумом під час другої години після їжі, причому се-
креція триває від 4 - 5 годин (білкова їжа) до 9 - 10 годин (хліб); при прийомі 
жирної їжі (включаючи молоко) секреція триває близько п’яти годин (мак-
симум протягом третьої години). Жирний раціон харчування призводить до 
пролонгації фази інтенсивного синтезу, в результаті чого гальмується віднов-

відбувається за 5-6 годин. Окрім цього, встановлено, що 56% амінокислот, 
які надходять у клітину витрачаються на синтез експортних секреторних 
(ферментних) білків, 22% - на побудову (відновлення) структурних білків 
клітини, 22% становлять «резервні» вільні амінокислоти.

Регуляція екзокринної функції ПЗ здійснюється при тісній взаємодії ен-
докринної і нервової систем. Під дією соляної кислоти шлункового соку при 
рН нижче 4,5 клітини слизової оболонки дванадцятипалої і проксимальних 
відділів худої кишки виділяють секретин. Цей гормон стимулює виділення 
панкреатичного соку багатого бікарбонатами, електролітами, але бідного 
ферментами. Під впливом холецистокініну, продукція якого слизовою два-
надцятипалої і проксимальних відділів худої кишки стимулюється жирними 
кислотами, а також деякими амінокислотами ( триптофаном, фенілаланіном, 
валіном, метіоніном) та НСl - ПЗ виробляє сік, багатий ферментами. Вираже-
ний вплив на ПЗ здійснюють блукаючі нерви, які при їх подразненні, поси-
люють продукцію НСl, а також виділення агоністу секретину - вазоактивно-
го інтестінального пептиду. Посилення секреції панкреатичного соку відбу-
вається також під дією жовчних кислот. Стимулюють екскреторну діяльність 
ПЗ бомбезин, ацетилхолін, гастрит, морфін, пілокарпін, інсулін, радіоактивні 
ізотопи, Vit. А, сірчанокисла магнезія, харчові продукти(сильні стимулято-
ри- бульони, відвари, соки, жири). Гальмуючу дію на секрецію соку ПЗ на-
дають: соматостатин(продукується D - клітинами острівців Лангенгарса, у 
слизовій шлунка і кишечника), глюкагон (продукується α - клітинами ост-
ровців Лангенгарса), а також панкреатичний поліпептид - РР (продукується 
F - клітинами острівців Лангенгарса), сандостатин, гістамін, атропін.

Виділяють наступні фази секреції ПЗ:
I. Міжтравна фаза

II. Травна фаза
• нейро-рефлекторна 
• шлункова 
• інтестінальна(кишкова) 
Нейро-рефлекторна фаза реалізується шляхом холінергичного впливу 

блукаючих нервів на М-холінорецептори панкреатоцитів. Секреція панкре-
атичного соку викликається умовними (вигляд і запах їжі) та безумовними 
(жування, ковтанням) рефлексами.
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РОЗДІЛ 2. ГОСТРИЙ ПАНКРЕАТИТ
Гострий панкреатит (ГП) – запально-некротичне ураження підшлункової 

залози (ПЗ), яке розвивається внаслідок порушення відтоку панкреатичного 
соку та ферментативного аутолізу залози.  За визначенням експертів Міжна-
родного симпозіуму з ГП (1992) і IX Всеросійського з’їзду хірургів (2000) – це 
гостре асептичне запаленням ПЗ, основу якого складають процеси аутофер-
ментного некробіозу, некрозу і ендогенного інфікування із залученням до 
процесу тканин заочеревинного простору, черевної порожнини і комплексу 
органних систем внутрішньочеревної локалізації, що оточують її. 

Проблема ГП набула особливого значення починаючи з другої половини 
ХХ століття. Саме з цього періоду ця патологія має виражене зростання – так 
за останні 30 років частота ГП серед гострих захворювань живота збільши-
лась з 1% до 12%.  ГП належить до найбільш частих хірургічних захворю-
вань та щорічно уражає 20-80 осіб на 100 тис. населення на рік. На його 
частку припадає 5-10% ургентної патології органів черевної порожнини, ГП 
посідає третє (25%) місце після гострого холециститу (28%) і гострого апен-
дициту (26%). У кожного четвертого хворого розвивається некротичний пан-
креатит. Летальність при ГП складає 13-15%, а при деструктивній інфікованій 
формі  – 20-50%. Важливими чинниками, що визначають цю обставину, є 
пізня або помилкова діагностика, недооцінка тяжкості стану хворих і, відпо-
відно, неадекватний вибір необхідних консервативних і хірургічних заходів. 

Історична довідка.
Клавдій Гален  (130-200рр.) зробив анатомічний опис ПЗ.  Nicolaes Tulp, 

патологоанатом, у 1641р вперше виявив на секції гнійне розплавлення ПЗ. 
Claesen у 1842 році прижиттєво  діагностував і описав клініко-морфологічні 
картину ГП. Fitz у 1889р. вперше використав  термін «гострий панкреатит».

Основні чинники збільшення частоти ГП :
• зростання зловживання алкоголю; 
• збільшення частоти жовчно - кам’яної  хвороби;
• збільшення у харчуванні гострої та жирної їжі.

1.1. ЕТІОЛОГІЯ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ
ГП – поліетіологічне захворювання. За статистичними даними, причину 

його розвитку вдається чітко визначити у 75-80% хворих, тоді як у решти 
вона залишається невизначеною. Відомо понад 140 причин розвитку цього 
захворювання. Найбільш часті з них наведені в таблицях 2.1., 2.2. 

лення структурних білків клітини. В деяких дослідах, у тварин на жирному 
раціоні відмічався розвиток гострого панкреатиту. Довготривале вживання 
вуглеводної їжі також приводить до дистрофічних змін в ацинарних клітинах 
в наслідок дефіциту білка. Ще одним з факторів пригнічення синтезу білка 
у панкреатоцитах є ішемія. Секреторна діяльність ПЗ в період голодування 
характеризується розтягнутістю циклу секреції з виділенням соку маленьки-
ми порціями. Через 4-7 діб голоду в тканині залози відмічаються осередки 
дегенерації.

Морфо-функціональною одиницею ендокринної частини ПЗ є острі-
вець Лангерганса, який складається з клітин, що розрізняються по здатнос-
ті забарвлюватися фарбниками. Відповідно до цього розрізняють α, β, D, 
D1, PP - клітини.

Функція β-клітин полягає у виробленні інсуліну, що є єдиним фізіологіч-
ним гормоном, який знижує в крові рівень глюкози та стимулює утворення 
в печінці глікогену з глюкози. У випадках інсулярної недостатності розви-
вається цукровий діабет.

α-клітини секретують антагоніст інсуліну гормон глюкагон, оскільки 
стимулюючи розпад глікогену в печінці сприяє підвищенню вмісту глюкози 
в крові.

Функцією D-клітин є продукція соматостатину, який окрім мітозінгібуючої 
дії на різні клітини організму, пригнічує функцію ацинарних та α, β – клітин ПЗ. 

D1-клітини секретують вазоінтестінальний поліпептид, що приймає 
участь у регуляції артеріального тиску. 

РР-клітини виробляють панкреатичний поліпептид, який пригнічує зо-
внішньосекреторну функцію ПЗ.
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Tаблиця 2.2 
Ліки, з якими пов’язують розвиток гострого панкреатиту

Встановлена залежність

Аміносаліцилати
(сульфосалазин, месаламін) 
L-аспарагіназа (протипухлинний)
Aзатіоприн (імунодепресант)
Діданозин (антиретровірусний)
Eстрогени 
Фуросемід

Пентамідин (антипротозойний)
Сульфонаміди (гіпоглікемізуючий)
Тетрацикліни
Тіазиди 
Вальпроєва кислота (протисудомний)
Алкалоїди (на основі барвінку рожевого)
6-Меткаптопурин (антиметаболічний)

Можуть викликати

Хлорталідон (диутетик)
Eтакринова кислота 
Циклоспорини 
ФK-506 (протипсоріатичний 
препарат)

HMG-CoA інгібітори редуктази 
(гіполіпідемічний) 
Метронідазол 
Ріфампіцин 
Стероїди

Імовірно викликають

Aцетаміфен (парацетамол)
Aмioдарон
Атенолол
Карбамазепін (протисудомний)
Хлорпромазин (антипсихотичний)
Холестирамін (антисклеротичний)

Циспластин
Водорозчинні контрастні речовини
Даназол (андроген)
Диазоксид (гіпотензивний)
Дифеноксилат (антидіарейний)
Ерготамін (α-адреноблокатор)

Провідною причиною розвитку  ГП – у 30-60% пацієнтів є біліарна 
патологія і зокрема ЖКХ.

Анатомічна і функціональна єдність панкреатичної і жовчовивідної сис-
тем у 80% людей обумовлює розвиток ГП при порушеннях відтоку на рівні 
або дистальніше злиття загальної жовчної і головної панкреатичної проток. 
Таке порушення прохідності найбільш часто  розвивається при холедохолі-
тіазі, а також при інших патологічних процесах, що призводять до повної 
або часткової блокади відтоку жовчі і панкреатичного соку: стенозуючому 

Таблиця 2. 1
Етіологічні чинники гострого панкреатиту

Етіологічний чинник Характеристика

I . Патологія біліарного 
тракту

Холедохолітіаз 
Папіліт, парапапілярний дивертикул або 
стеноз великого дуоденального сосочка 
(ВДС)
Вроджені аномалії жовчовивідних шляхів
Новоутворення жовчних шляхів або ВДС.

II. Токсичні стани

Алкоголь 
Фосфорорганічні речовини 
Солі тетраборної кислоти 
Отрута скорпіона (Тринідад)

III. Травма

Абдомінальна 
Післяопераційна в т.ч. після ендобіліарних 

(ЕРПХГ, ПСТ) втручань.
Трансплантація органів

IV . Захворювання 
шлункового-кишкового 
тракту

Пенетруюча виразка ДПК
Пухлини ПЗ 
Дуоденальна непрохідність

V. Порушення 
метаболізму 

Гіперліпідемія
Цукровий діабет 
Гіперкальціємія (гіперпаратиреоз)       
Уремія

VІ. Інфекційний 

Вірусний (епідпаротит, Епштейн-Барр, 
цитомегаловірус, Коксакі, аденовіруси). 
Гельмінти (аскариди, трематоди)
Бактеріальна інфекція (хелікобактеріоз, 
сальмонельоз) 
Мікоплазма

VІІ.  Медикаментозний Таблиця 2.2
VІІІ.  Ідіопатичний –

ІХ. Судинний

Серцево-судинний шок (кардіохірургія)
Васкуліти, інші синдроми імунного артеріїту
Колагенози
Атеросклероз
Гіпотермія
Злоякісні гіпертензії
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· Алкоголь порушує  баланс у панкреатичному соку між трипсином і його 
інгібітором і таким чином сприяє надмірній активації протеолітичних 
ферментів у самій ПЗ.

· Пряма токсична дія етанолу, а особливо його метаболітів (ацетат альдегі-
ду, масляного альдегіду, діетиламіну, ізовалеріанового альдегіду, ацетону 
та інших, загалом більш ніж 38 хімічних сполук), які в 30 разів переви-
щують за токсичністю спирт, на панкреатичні клітини. 

· Гостре введення алкоголю підвищує транспорт рідини через плазматичні 
мембрани, що призводить до їх пошкодження, зростанню у міжклітинно-
му просторі кальцію (стимулятор секреції), що суттєво порушує метабо-
лічні процеси у клітині і може призвести до її деструкції.  

• Алкоголь сприяє дифузії активних ферментів з протокової системи у 
паренхіму, що викликає ферментоліз, а також виникнення загальної за-
пальної реакції з вивільненням медіаторів гострого запалення  таких, як 
брадікінін, гістамін, простагландин, серотонін які ще більше порушують 
мікроциркуляцію і таким чином метаболізм клітини,  ацетат альдегід, 
стимулює генерацію продукції вільних радикалів. 

Метаболічні чинники
Гіперліпідемія. При ГП спостерігається значне зростання рівнів триглі-

церидів. Даний процес необхідно верифікувати від сімейної гіперліпідемії. 
При підозрі на останню пацієнти потребують повного лабораторного обсте-
ження. Хворі на сімейну гіперліпідемію мають високі показники сироватко-
вих тригліцеридів, однак нормальний рівень холестерину. З гіперліпідемією 
зв’язані найбільш тяжкі напади некротизуючого панреатиту. Гіперліпідемія 
проявляється в основному у формі гіпергліцеридемії та гіперхіломікронемії. 
Часто вона вторинна, як результат надмірного споживання алкоголю. Первин-
на форма захворювання внаслідок збільшення вмісту хіломікрон впливає на 
реологічні властивості крові, що викликають ішемію, некроз та розвиток ГП. 

Гіперкальціємія. Як первинний, так і вторинний гіперпаратіреоїдизм 
пов’язані з ГП. Хоча механізм цього феномену невідомий, кальцій є не тіль-
ки могутнім вивільнювачем пептидів, які стимулюють секрецію ПЗ, але і 
є також внутрішньоклітинним вторинним стимулятором синтезу і секреції 
панкреатичних ферментів.

Частота травматичного панкреатиту (усіх його форм) складає 1-3%.

папіліті, паракапілярних дивертикулах ДПК, вроджених аномаліях і новоут-
вореннях жовчних шляхів,  пухлинах ПЗ, дуоденальній непрохідності. В цих 
умовах формується біліарний панкреатит провідними чинниками патогенезу 
якого є:

• Порушення відтоку панкреатичного секрету з розвитком внутрішньопро-
токової гіпертензії;

• Рефлюкс жовчі або дуоденального вмісту у протокову систему ПЗ з  вну-
трішньопротоковою активацією ферментів і інфікуванням.
Однак рефлюксу жовчі і дуоденального вмісту у Вірсунгову протоку 

протистоїть більший дебіт соку і більший тиск у протоках залози, а проти 
пускової ролі внутрішньопротокової інфекції у розвитку ГП свідчить те, що 
інфікування розвивається через 1-2 тижні від початку захворювання, а також 
відсутність  ГП у хворих після операцій папіло- і вірсунгопластики, продоль-
ної панкреатоєюностомії, хоча доступ інфекції і ентерокінази у протокову 
систему ПЗ після таких втручань безперешкодний.

Відомо три типи жовчного (біліарного) панкреатиту в залежності від ви-
раженості клінічних проявів (таблиця 2.3).

Таблиця2.3
Типи біліарного панкреатиту

Типи Прояви

А • Тільки гіперамілаземія
• Відсутність перитонеальних симптомів

В
• Гіперамілаземія
• Легкі та середньої тяжкості перитонеальні симптоми
• Кількість балів за шкалою Ranson менше 3 

С Тяжкий панкреатит + ПОН
Тривалість біохімічного панкреатиту (тип А) складає в середньому 24-48 

годин, типу В – 4-7 діб.

Алкоголь – друга за частотою причина ГП (до 30-35% випадків). 
Механізм дії алкоголю багатоплановий:

· Вживання алкоголю стимулює підшлункову секрецію, викликав спазм  ВДС 
та набряк слизової оболонки шлунка, ДПК і, у тому числі, ВДС, призводить 
до атонії шлунка і ДПК, обумовлюючи функціональний (симптоматичний) 
дуоденостаз, що в цілому сприяє розвитку протокової гіпертензії.



24 25

Еластаза
• Лізіс вен – кровотечі
• Лізіс міждолькових перетинок

Ліпаза

• Жировий некроз
• Гіпокальціємія
• Локальний ацидоз
• Розщеплення триглицеридів

Фосфоліпаза А

• Формування лізофосфатів
• Деструкція мембран
• Судинна проникність
• Шокова легеня
• РДС (респіраторний дистрес-синдром)

Калікреїн

• Вивільнення кініну
• Набряк
• Біль
• Судинна проникність 
• Вазоплегічний шок

Згідно сучасним уявленням, трипсин є первинним активатором каскаду 
складних патобіохімічних реакцій, а вираженість патологічних реакцій по-
яснюється дією інтегральної сукупності всіх ферментних систем ПЗ (трип-
сину, хімотрипсину, ліпази, фосфоліпази А2, еластази, карбоксипептидази, 
колагенази тощо). Це викликає розвиток локальної та загальної (системної) 
відповіді. У більшості випадків при цьому відбувається інтерстиціальний 
набряк. Однак в 15 20% випадків процес перебігає за блискавичним сцена-
рієм, як правило протягом першого тижня (фулмінантний ГП). При цьому 
розвивається панкреонекроз, що поєднується з активацією цитокінів та веде 
до  тяжкої дисфункції внутрішніх органів. Некротичний процес переважно 
уражає навколопанкреатичну клітковину та розповсюджується по заочере-
винному простору до брижі тонкої кишки. Некротичний процес стає інфіко-
ваним внаслідок транслокації бактерій з кишки. Фактори, які спричинюють 
та попереджують розвиток ГП наведені у таблиці 2.5.

Широкого застосування набули ендоскопічні маніпуляції і операції на 
ВДС. І ця група пацієнтів  є групою ризику – ГП після РХПГ і ПСТ розви-
вається у 1-10%. 

Механічні пошкодження призводять до:
• загального або місцевого набряку, 
• розладів мікроциркуляції, 
• протокової гіпертензії, 
• порушень метаболізму з розвитком некрозу частини клітин, що дає по-
штовх до активації ферментів і ферментолізу залози.
Загальна частота інших причин ГП, які вдається встановити не переви-

щує 2-4%. Але у 10-20% хворих етіологія захворювання залишається неви-
значеною (ідіопатичний панкреатит).

1.2. ПАТОГЕНЕЗ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ
Основу патогенезу ГП складають процеси місцевої і системної дії пан-

креатичних ферментів і цитокінів різного генезу. Комбінація декількох пус-
кових чинників в рамках поліетіологічності ГП служить основним моментом 
внутрішньоацинарної активації протеолітичних ферментів і аутокаталітич-
ного перетравлення ПЗ. Патофізіологічні   ефекти   деяких   ферментів ПЗ 
наведено у таблиці 2.4.

Таблиця 2.4
Патофізіологічні   ефекти   деяких   ферментів підшлункової залози
Фермент Ефект

Трипсин

• Коагуляційний некроз, протеоліз
• Вазодилятація
• Судинна проникність
• Шок
• Коагулопатія, крововиливи
• Анемія
• Вивільнення кініну
• Ураження нирок

Хімотрипсин
• Коагуляційний некроз, протеоліз 
• Судинна проникність 
• Крововиливи
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молекул ферменту протягом доби, зазвичай захищена від самоперетравлення 
завдяки синтезу зимогену в неактивному стані, виділенню його в органели з 
потужною мембраною, наявності внутріклітинної антипротеази. Порушення 
цього захисного механізму приводить до передчасної внутріклітинної акти-
вації травних ферментів і самоперетравленню. Трипсиноген може бути акти-
вований лізосомальним ферментом катепсином Б. Активний трипсин, у свою 
чергу, може активізувати інші проферменти, що запускає каскадний меха-
нізм активації травних ферментів усередині клітини. На декількох моделях 
експериментального панкреатиту показано, що первинним моментом пан-
креатиту може бути сумісне знаходження лізосомальних і травних фермен-
тів у великих вакуолях з подальшою активацією трипсиногену катепсином Б 
або аутоактивацією під впливом кислого pH у вакуолях. Це підтверджується 
випадками спадкового панкреатиту, при якому мутації в катіоноактивному 
гені трипсиногену приводять до синтезу зміненої форми трипсину, стійкої 
до дегенерації.

Згідно одній з найбільш поширених, свого часу, теорій розвитку ГП, ак-
тивація трипсиногену у трипсин відбувається під дією цитокінази, яка виді-
ляється з ендотелію при розриві дрібних проток ПЗ у пацієнтів з протоковою 
гіпертензією. Трипсин  активує інші протеолітичні ферменти, що в цілому 
призволить до руйнації ПЗ. Трипсин і вазоактивні речовини поступають у лім-
фу і кров, і обумовлюють ураження окремих органів і загальну інтоксикацію.

Однак, ця теорія зазнала серйозної критики – не вдалося підтвердити на-
явність цитокінази, а при клінічних дослідженнях у ряду хворих на ГП не 
виявлено значного підвищення активності трипсину в крові. 

В.С.Савельєв і співавтори сформували теорію патогенезу ГП (), згідно 
якої початковою ланкою ураження панкреатитів є ліполітичні ферменти, які 
при розриві вивідних капілярів потрапляють у міжклітинний простір і тут 
фосфоліпаза А активується (не вказується яким чином) і  порушує  клітинні 
мембрани панкреацита, що створює можливість проникнення у клітину лі-
пази. Ліпаза гідролізує внутрішньоклітинні тригліцериди з утворенням жир-
них кислот. Так формується жировий панкреонекроз.

На цьому етапі під дією інгібіторів протеаз процес може зупинитись і 
обірватись. Ці зміни відповідають набряковій або абортивній формі ГП, яка 
здебільшого має зворотній розвиток, але не завжди.

Таблиця 2.5
Фактори, які спричинюють та попереджують розвиток гострого 

панкреатиту
Фактори агресії Фактори захисту

• Порушення внутрішньоклітинного 
транспорту зимогену

• Системне токсичне пошкодження 
ацинарних клітин

• Зміни в клітинах та здавлення 
тканин (колокалізація)

• Внутрішньоклітинна активація 
інтрапанкреатичних ензимів

• Пригнічення вивільнення 
зимогену з ацинарних клітин

• Синтез ферментів як 
неактивного зимогену 
(проензимів)

• Накопичення зимогенних 
гранул

• Пригнічення протеазної 
активності (ацинарних клітин)

• Сироваткові антипротеази
• Вільний відтік секрету і лімфи
• Адекватна перфузія органів

Перевага факторів агресії над факторами захисту веде до розвитку ГП та 
виникнення локальних та системних ефектів (таблиця 2.6).

Таблиця 2.6
Локальні та системні ефекти при гострому панкреатиті
Локальні ефекти Системні ефекти

- Набряк, некроз, крововиливи  } ПЗ
- Кишкова непрохідність (динамічна)
- Асцит / плевральний випіт
- Механічна жовтяниця

- Поліорганна недостатність 
(дихальна, ниркова, серцево-судинна)
- Каскадна активація систем

І дотепер не узгоджено за яким механізмом відбувається внутрішньоклі-
тинна активація панкреатичних ферментів ПЗ. Відомо три основні теорії, які 
пояснюють цей феномен: 1) блок протокової системи ПЗ (порушення відтоку 
соку ПЗ); 2) рефлюкс жовчі або дуоденального вмісту у панкреатичні шляхи; 
3) пошкодження панкреатичної тканини токсичними (отруйними) речовина-
ми або ішемія.

Встановлено, що в деяких умовах трипсин активується раніше ніж потра-
пляє у ДПК. Однак механізм такої активації точно не встановлений. На дум-
ку H.Beger et al. (2008), ацинарна клітина, яка синтезує близько 10 мільйонів 
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Морфо-функціональний стан і чутливість панкреатитів до дії етіологіч-
них чинників залежить і від умов  в яких відбувається секреторний процес. 
При вживанні великих об’ємів високо жирної їжі, потужних стимуляторів се-
креції і токсичних речовин  зростає швидкість секреторного циклу, в роботу 
одночасно включається більша кількість панкреатитів і мозаїчність роботи 
клітин в значній мірі втрачається.

Часу на надходження амінокислот і повноцінне структурне відновлення 
клітин не вистачає, в них виникають різні ступені руйнації, що може при-
вести до порушення рівноваги між трипсином і його інгібітором з появою 
активного трипсину.

У  підсумку слід сказати, що патогенез ГП у зв’язку з одночасною дією 
декількох етіологічних чинників може розвиватись з паралельним залучен-
ням різних механізмів активації ферментів і гіперферментії різного характе-
ру. У зв’язку з цим можуть спостерігатись форми панкреатиту з переважно 
протеолітичною або ліполітичною ферментативною активністю.

Таким чином, трипсин відіграє провідну роль в активації інших протеолі-
тичних і ліполітичних ферментів, які обумовлюють ферментоліз ПЗ і потра-
пляючи в кровоносне русло викликають ряд негативних ефектів. Проте пан-
креатичні ферменти не відіграють вирішальної ролі в розвитку  клінічної кар-
тини ГП. Трипсин активує калікреін-кінінову, плазмінову, тромбінову системи.

Важкий перебіг ГП в значній мірі є результатом дії різноманітних медіа-
торів запалення з розвитком синдрому системної запальної відповіді (ССЗВ).

ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗАПАЛЕННЯ
I. Активація нейтрофілів (активатор-трипсин). 

Активовані нейтрофіли: 
викликає лейкостаз,
утворюють нейтрофілопохідні оксиданти,
вивільняють протеолітичні ферменти, 

• катепсини,
• колагеназа,
• еластаза,

вивільняють кисневі радикали.
Еластаза найпоширеніший нейтрофільний фермент – розщеплює основні 

білки плазми.

Було встановлено, що в осередках жирового некрозу кількість жирних 
кислот може збільшитись у 200 разів з зсувом рН до 3,5-4,0.  А при такій 
рН трипсиноген трансформується у трипсин,  останній активує інші про-
теолітичні ферменти і калікреін-кінінову, плазмінову, тромбінову системи, 
наслідком взаємної дії яких  виникає протеолітичний некроз панкреатитів 
з геморагічним набряком і крововиливами – геморагічний панкреонекроз.

Теорія спільного каналу, васкулярна, алергічна, інфекціонно-токсична те-
орії ГП пояснюють окремі сторони патогенезу, але не вичерпують його.

Вказуються і інші механізми активації трипсина.
I. Встановлена можливість виділення трипсина у активній формі і здат-

ність трипсиногена до самоактивації і перетворенню у трипсин. В нор-
мі разом з трипсином виділяється і його інгібітор. Секреція інгібітора 
іде паралельно з секрецією фермента. Однак, при максимальних по-
дразненнях ПЗ інгібітора продукується менше ніж трипсина і, отже, 
з’являється частина трипсина не блокована інгібітором, що і обумов-
лює його протеолітичну дію.

II. Активні метаболіти кисню, або «вільні радикали» продукуються лей-
коцитами внаслідок дії різних причин. Вільні радикали за певних умов 
беруть участь в інактивації а1-антитрипсину і активації гранул зимогену. 

III. Кініни (брадикінін) активують трипсиноген у трипсин.
 При розгляді можливих механізмів панкреатогенної дії етіологічних чин-

ників ГП звертає на себе увагу велика різноплановість їх дії. Клінічні спосте-
реження свідчать, що до панкреонекрозу  призводить переважно поєднана 
дія декількох етіологічних чинників, тобто коли у панкреациті руйнується 
декілька структурних ланок  і це значно утруднює їх відновлення і  компенса-
цію. Найбільш вразливі панкреацити на висоті секреторної активності, коли 
структурні білки не відновлені. Про це свідчать мозаїчний характер морфо-
логічних змін в межах невеликої ділянки залози при ГП.

Відомо, що раніше і в більшій мірі патологічній дії піддаються органи з 
більшим числом функціональних елементів і більшою швидкістю метабо-
лічних процесів. Ці якості притаманні панкреациту – в одній клітині одно-
часно синтезується і транспортується біля 30 різних білків, а синтез білків 
ПЗ у 50 разів швидше ніж білків сироватки крові.
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IV. Фактор некрозу пухлин (ФНП) продукують моноцити, тучні кліти-
ни, клітини Купфера та інші.

Ефекти:
↓ кров’яний тиск  
↓  ЦВТ  
↓ виділення сечі 
↑ температура
↓ лейкоцити
↑ споживання кисню 

 важливі фактори у виникненні 
 поліорганної недостатності.
V. Тромбоксан А2 вивільняється  при метаболізмі арахідонової кислоти 

при стимуляції її метаболізму  Фосфоліпазою А2.
потужний індуктор агресії тромбоцитів

вазоконстриктор, 
 активатор адгезії, 
 агрегації нейтрофілів.
Фактори комплементу.
  Активатор – трипсин. 
Активація системи комплементу призводять до утворення  анафілотокси-

нів С3а, С4а, С5а, 
підвищують проникливість судин, 
 стимулюють виділення з тучних клітин гістамін
послаблюють серцеву діяльність.
Система коагуляції, фібринолізу.

розвиток дисемінованої внутрішньосудинної коагуляції 
 зменшення тромбоцитів
 зростання фібринолізу 
вивільнення фібриногену з утворенням фібринових згустків. 

◊ Ці зміни асоціюються з легеневою недостатністю внаслідок на-
копичення фібрину в альвеолярному просторі.

◊ Накопичення фібриногену в поєднанні з пригніченням фібрино-
лізу – основа для формування ателектазів.

 

II. Активні метаболіти кисню «вільні радикали» – продукуються активо-
ваними лейкоцитами, при активації циклооксигенази  та порушенні мітохон-
дріального транспорту електронів.
Цитотоксичні – мають здатність пошкоджувати клітинні мембрани. Ма-
ють прямий   токсичний ефект на ПЗ.

Активні метаболіти кисню.
О2   – супероксиданіон (радикал)
Н2О2  – перекис водню
ОН  – гідроксил (радикал)
О2  – синглетний молекулярний кисень
RO  – алоксил (радикал)
ROO – пероксид (радикал)
Fe2+О – окис заліза
NO   – оксид азоту (радикал)
NO2   – діоксин азоту (радикал)

Вільні радикали руйнують інтраклітинні органели і пошкоджують гра-
нули зимогенезу, беруть участь в інактивації а1–антитрипсину, стимулюють 
метаболізм арахідонової кислоти з вивільненням простагландинів, тромбок-
сану і лейкотрієнів. Лейкотрієн В4 і тромбоксан А2 є потужними хемоатрак-
тантами для поліморфноядерних лейкоцитів.
III. Інтерлейкіни.

Інтерлейкін-1 продукують макрофаги, моноцити, фібробласти, епітелі-
альні та інші клітини.

Біологічна дія.
Метаболічна: збільшує продукцію АКТГ, індукує синтез гостро фазових 
білків печінки, активує метаболізм лейкоцитів

Фізіологічний: викликає запалення, пірогенний ефект, шок.
Гематологічний стимулює систему синтезу тканинних факторів коагуля-
ції, факторів активації тромбоцитів.

 Імунологічний: активує Т- і В-лімфоцити.
 Інтерлейкін -6, Інтерлейкін -8.

   ІЛ-6 продукують Т- і В-клітини, моноцити, фібробласти та інші.
ІЛ-8  стимулює вивільнення ензимів та гістамін з фагоцитів та тучних клітин.
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При прогресуванні ГП в доінфекційну фазу запальні і некротичні зміни 
охоплюють ПЗ і розповсюджуються  на заочеревинну клітковину (парапан-
креатичну, паранефральну, малого тазу), клітковину інших органів черевної 
і більш рідко – грудної порожнини.

Залежно від особливостей патогенезу ГП і в зв’язку з цим від домінуючо-
го спектру гіперферментії, розвивається
переважний протеоліз ПЗ («вологий» колікваційний або геморагічний не-
кроз), 

 і /або ліполіз  («сухий» коагуляційний або жировий некроз) залози і жи-
рової клітковини 

 або одночасно обидва типи некротичного процесу (змішаний панкреонекроз).
Набряковий (інтерстиціальний) панкреатит 
Морфологічно характеризується набряком тканин ПЗ, її ущільненням, 

окремими мікроділянками  жирового некрозу. Границі часточок збережені,  
геморагічної імбібіції і значної ексудації в черевну порожнину немає. Мо-
жуть виявлятись вогнища стеатонекрозу.

Жировий панкреонекроз 
ПЗ збільшена, з вираженим набряком. Часточкова структура не визна-

чається, розповсюджені плями стеатонекрозу. У черевній порожнині се-
розний прозорий ексудат. 

При мікроскопії – чергування ділянок набряку, крововиливів і жирових 
некрозів, лейкоцитарна інфільтрація, судинні мікротромбози.

Геморагічний панкреонекроз.
Має найбільш яскраві прояви. В ПЗ і тканинах що її оточують поширені 

ділянки крововиливів, геморагічна імбібіція, зони некрозу чорного і сірого 
кольору. Ці зміни поєднуються з наявністю «бляшок»  стеатонекрозу. 

У черевній порожнині велика кількість геморагічного випоту з високою 
активністю ферментів.
При обмеженому панкреонекрозі виявляють дрібні або крупніші (більше 

1 см) вогнища некрозу лише в межах одного відділу ПЗ. 
При поширеному панкреонекрозі уражені декілька відділів залози з з 
розповсюдженням процесу на за очеревинну клітковину.
Можливий розвиток наступних варіантів постнекротичних уражень:

Калікреїн-кінінова система.
Кініни – нейровазоактивні пептиди утворюються з кініногенів в за-

гальному кровообігу або місцево 
брадикінін, 
 гістамін, 
 серотонін

 Ефекти: 
• дилятація судин, 
• знижують АТ, 
• збільшують ЧСС, ударний і хвилинний об’єм серця, 
• підвищують проникливість капілярів, 
• скорочують мускулатуру бронхів, 
• активують трипсиноген,  
• викликають шок, набряк тканин і легень.

VI. Білки гострої фази.
Зростання білків гострої фази у плазмі є складовою гострофазової  реак-

ції людини. Основні білки С-реактивний білок, а1-антитрипсин, фібрино-
ген, компоненти комплементу тощо.
Рівень С-реактивного білка вище 120 мг/л вказує на розвиток панкреоне-
крозу, 

концентрація а1-антитрипсину зростає з важким перебігом панкреатиту.
Отже, патогенетичні зміни при ГП дуже різноманітні й охоплюють багато 

систем організму і цим пояснюється важкість клінічного перебігу та виник-
нення поліорганної недостатності.

1.3. ПАТОМОРФОЛОГІЯ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ
Для ПЗ характерна мозаїчність функціонального стану в різних частинах ор-

гану, тобто різні ацинуси знаходяться на різних етапах секреторної діяльності. 
Оскільки патологічні зміни в першу чергу виникають у панкреацитах з 

найбільшою функціональною активністю, то і патоморфологічні зміни в ор-
гані при ГП в початковій стадії захворювання характеризуються  також мо-
заїчністю – навіть у невеликій ділянці залози спостерігаються різні стадії 
патологічного процесу.
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Таблиця2 .7
Міжнародні класифікації гострого панкреатиту 

Марсель, 1963 Кембрідж, 1983

Гострий панкреатит
Рецидивуючий панкреатит

Гострий панкреатит
легкий
 тяжкий

флегмона
хибна кіста
абсцес

Марсель, 1984 Атланта, 1992

Гострий панкреатит
клінічний
морфологічний

Гострий панкреатит
легкий
 тяжкий

 стерильний некроз
 інфікований некроз
панкреатичний абсцес
 гостра хибна кіста

Клініко-морфологічна класифікація гострого панкреатиту, 
прийнята на IX Всеросійському з’їзді хірургів (2000)

ФОРМИ ЗАХВОРЮВАННЯ
   I. Набряковий (інтерстиціальний) панкреатит.
  II. Стерильний панкреонекроз.
-  за поширеныстю ураження: обмежений і поширений. 
-  за характером ураження: жировий, геморагічний, змішаний. 
III. Інфікований панкреонекроз.

МІСЦЕВІ УСКЛАДНЕННЯ
У доінфекційну фазу:
1. Парапанкреатичний інфільтрат (оментобурсит, об’ємні рідинні 
утворення заочеревинної локалізації).
2. Некротична (асептична) флегмона заочеревинної клітковини 
(парапанкреатичної, навколоободової, паранефральної, тазової тощо).
3. Перитоніт: ферментативний (абактеріальний).
4. Псевдокіста (стерильна).
5. Арозивні кровотечі (внутрішньочеревні і в шлунково-кишковий тракт).
У фазу інфікування:
1. Септична флегмона заочеревинної клітковини: парапанкреатичної, 
навколоободової, паранефральної, тазової.
2. Панкреатогенний абсцес (заочеревинних клітковинних просторів або 
черевної порожнини).
3. Перитоніт фібринозно-гнійний (місцевий, поширений).

При стерильному некрозі: 
Формування інфільтрату до якого залучені оточуючі залозу органи
При глибокому панкреонекроз з деструкцією протокової системи  і її 

«разгерметізації» можуть утворитись заочеревенні «об’ємні рідинні 
утворення», які на відміну від псевдо кісти не мають щільних і товстих 
стінок. 30%-50% таких рідинних утворень згодом регресують (розсмок-
туються) . В інших – утворюються псевдокісти.

Утворення вільно лежачих в заочеревенному просторі секвестрів. Нада-
лі дрібні секвестри розплавляються і під впливом макрофагів лізуються 
і організовуються. Великі зони некрозу більшою мірою схильні до інфі-
кування.
При інфікованому некрозі ( розвивається на 1-2 тижні захворювання) 

його патоморфологічними ознаками є:
наявність некрозу сіро-чорного кольору,  замазко подібної консистенції 
каламутний ексудат типу «м’ясних помиїв» або гнійний вміст, що дифуз-
но просочує пара панкреатичну клітковину

розвиток некротичної флегмони  заочеревинного простору
На 2-4 тижні на тлі зон некрозу і секвестрації може сформуватись абсцес 
сальникової сумки, або абсцес підшлункової залози.

1.4. КЛАСИФІКАЦІЯ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ
Відсутність класифікації ГП, придатної для клінічного застосування ста-

ло причиною скликання першої міжнародної конференції в Марселі (1963), 
ініціатором якої був H.Sarles. Результатом роботи інтернаціональної групи 
экспертів-панкреатологів стала перша міжнародна класифікація, що вклю-
чає в основному клінічні категорії. Вона відрізнялася простотою і отримала 
широке визнання за кордоном. Лише через 20 років, зважаючи на подальше 
поглиблення уявлень про ГП, виникла необхідність її перегляду на міжна-
родних конференціях в Кембріджі у 1983 році і знов в Марселі – у 1984.  
Міжнародні класифікації Гп наведено у таблиці 2.7.
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Марсель, 1984
Гострий панкреатит 

Клінічно – характеризується гострим болем в животі, активністю 
панкреатичних ферментів, що супроводжується підвищенням їх рівня 
в крові, сечі або в крові і сечі. Хоча, за звичай перебіг сприятливий, 
важкі напади можуть приводити до шоку з нирковою і респіраторною 
недостатністю, і як наслідок до смерті. ГП може бути у вигляді єдиного 
епізоду або повторних епізодів. 

Морфологічно – є градація ураження. При легкому – перипанкреатичні 
жирові некрози і набряк, але некроз ПЗ, як правило, відсутній. Легка 
форма може переходити у тяжку з поширеним перипанкреатичним або 
інтрапанкреатичним жировим некрозом, паренхіматозним некрозом або 
крововиливами. Ураження можуть бути локальними або дифузними. 
Кореляція між тяжкістю клінічних проявів і морфологічними змінами 
іноді може бути незначною. Внутрішня і зовнішня секреція ПЗ 
знижуються в різному ступені і на різні терміни. В деяких випадках 
залишаються рубці або хибні кісти, але ГП рідко приводить до хронічного. 
Якщо першопричина або ускладнення (наприклад – хибна кіста) усунені, 
структура і функція ПЗ, як правило, відновлюються.  

Атланта, 1992
  Гострий панкреатит – гострий запальний процес в ПЗ з різним 
залученням інших регіонарних тканин і віддалених систем органів. 

Легкий – супроводжується мінімальними функціональними 
порушеннями
і відсутністю важких ускладнень. Основний патологічний феномен 
– інтерстиціальний набряк ПЗ. Мікроскопічно виявляють ділянки 
жирового некрозу.  Характерний швидкий клінічний ефект 
консервативного лікування з ліквідацією симптомів і нормалізацією 
показників. Відсутність ефекту протягом 48-72 годин вимагає 
проведення додаткових досліджень для діагностики можливих 
ускладнень   

Тяжкий – супроводжується наявністю ПОН і/або місцевими 
ускладненнями (некроз з інфекцією, хибні кісти або абсцес). Найчастіше 
є проявом розвитку панкреонекрозу, хоча і хворі набряковим ГП можуть 
мати клінічну картину важкого ГП. 

4. Псевдокіста інфікована.
5. Внутрішні і зовнішні панкреатичні, шлункові і кишкові нориці.
6. Арозивні кровотечі (внутрішньочеревні і в шлунково-кишковий тракт).

СИСТЕМНІ УСКЛАДНЕННЯ
1. Панкреатогенний шок при стерильному панкреонекрозі і його 
внутрішньочеревних ускладненнях.
2. Септичний (інфекційно-токсичний) шок при інфікованому 
панкреонекрозі і його внутрішньочеревних ускладненнях.
3. Поліорганна недостатність як при стерильному, так і інфікованому 
панкреонекрозі і його ускладненнях.

Міжнародні класифікації відрізняються не тільки рубрикацією спектру 
форм ГП, але і їх визначеннями, наведеними в таблиці 2.8.

Таблиця 2.8
Визначення форм панкреатиту відповідно до рішень міжнародних 

конференцій
МІЖНАРОДНІ КЛАСИФІКАЦІЇ ПАНКРЕАТИТУ

Марсель, 1963
При двох гострих формах (ГП та гострий рецидивуючий) з боку 
ПЗ передбачається повне відновлення структури і функції. Хронізація 
панкреатиту після них маловірогідна, хоча і не виключена.  

Головний недолік цієї класифікації в необхідності відомостей про 
гістологічну структуру ПЖ, які, як правило, відсутні. 

Кембрідж, 1983
Гострий панкреатит – гострий стан, що типово проявляється болем у 
животі, зазвичай супроводжується збільшенням активності ферментів 
ПЗ в крові і сечі. 

Легкий – без мультисистемних порушень 
Важкий – мультисистемні порушення та/або ранні або пізні місцеві 
або системні ускладнення 

Флегмона – запальне об’ємне утворення у ПЗ або навколо 
органу 

Хибна кіста – локалізоване скупчення рідини з високою 
концентрацією ферментів усередині, навколо або на 
віддаленні від ПЗ. 

Абсцес – гній усередині або навколо ПЗ 
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Об’єктивним критеріям для розмежування «легкого» і «тяжкого» ГП, що 
відображає «системні порушення», бракує точності і градації інтенсивнос-
ті вказаних порушень, як в цілому, так і посистемно. 

У визначеннях місцевих ускладнень використовуються недостатньо чіткі 
терміни «абсцес» і «інфіковані скупчення рідини». 
Разом з тим, Марсельська і Кембріджська конференції позначили «зміну 

віх» в панкреатології. На зміну багатоколірному «калейдоскопу» термінів 
були запропоновані зважені, узгоджені міжнародними групами експертів, 
конкретні категорії, що зумовлюють вибір підходу до лікування цих захво-
рювань. 

Аналіз класифікацій ГП показує, що найбільш суперечливим моментом в 
них є визначення гнійних форм. Для їх характеристики використовуються 12 
термінів. Плутанина посилюється додаванням термінів “первинний” і “вто-
ринний”, спробами обліку морфологічних і топографо-анатомічних варіан-
тів інфекційної патології ПЗ, тяжкості клінічного перебігу в ранні терміни 
захворювання, розмірів і розташування абсцесів, виділення груп з різними 
шляхами проникнення інфекції в патологічний осередок. З іншого боку, тер-
мінологічний “калейдоскоп” обумовлений зміною властивостей патології, 
збільшенням її частоти, різноманітності і тяжкості залежно від характеру 
лікування в ранні терміни захворювання. Не менше число «синонімів» (18) 
виявляється і при описі «геморагічного панкреатиту». Неточність нозологіч-
них визначень форм і ускладнень ГП, стримуюча розвиток методів їх ліку-
вання, стала предметом розгляду міжнародної конференції в Атланті (1992).

 Рішенням конференції рекомендовано розрізняти дві форми інфекційних 
ускладнень ГП: 
«Інфікований некроз» (Infected necrosis) – колліквації, що піддаються, і/
або нагноєнню, бактеріальний інфільтрований некротичний масив ПЗ і/або 
заочеревинної клітковини, що не має відмежування від здорових тканин. 

«Панкреатичний абсцес» (Pancreatic abscess) – відмежоване внутріш-
ньоабдомінальне скупчення гною, зазвичай поблизу від ПЗ, що не містить 
некротичних тканин або що містить їх в незначній кількості і виникає як 
ускладнення ГП. 

· Критерії тяжкого ГП: 
За шкалою Ranson - 3 або більше балів 
За шкалою АРАСНЕ II -  8 і більше балів 
Шок (систолічний АТ менше 90 mm Hg)
Дихальна недостатність (Ра02 менше 60 mm Hg)
Ниркова недостатність (креатинін вище 177 мкмоль/л)
Шлунково-кишкова кровотеча (більше 500 мл/добу)
Коагулопатія (тромбоцити менше 100х109/л, фібриноген менше 1,0 г/л)
Метаболічні порушення (гіпокальціємія менше 1,87 ммоль/л) 

Гострі скупчення рідини - виникають в ранні терміни розвитку 
ГП, розташовані усередині і зовні ПЗ і ніколи не мають стінок з 
грануляційної або фіброзної тканини. 

Панкреатичний і інфікований некроз (панкреатичний некроз) 
– дифузна або фокальна зона (зони) нежиттєздатної паренхіми, 
яка, як правило, супроводжується перипанкреатичним жировим 
некрозом. Приєднання інфекції приводить до інфікованого 
некрозу, що супроводжується різким збільшенням вірогідності 
смерті. 

Гостра хибна кіста – скупчення панкреатичного соку, що оточене 
стінками з фіброзної або грануляційної тканини, розвивається після 
нападу ГП. Формування хибної кісти займає 4 і більше тижнів від 
початку розвитку ГП. 

Панкреатичний абсцес – обмежене внутрішньочеревне скупчення 
гною, зазвичай в безпосередній близькості до ПЗ, що містить 
невелику кількість некротичних тканин або без них, розвивається 
як наслідок ГП. 

Учасники Кембріджської конференції не змогли сформулювати визначення 
проміжної – рецидивуючої форми, але відзначили, що ГП може рецидивувати. 
У Кембріджі і Марселі (1984) були сформульовані близькі за змістом клініч-
ні описи ГП. У Кембріджі у визначення важкого ГП введено поняття «system 
failure» – «недостатність систем органів». Жодна з цих конференцій не виро-
била визначень ускладнень ГП, відповідних потребам клінічної практики. 

У 1988 р. G.Glazer сформулював основні проблеми класифікацій ГП:
Морфологічні зміни, не завжди дають надійну вказівку про вірогідний результат.
Макроскопічна або радіологічна семіотика уражень ПЗ не завжди відпо-
відають гістологічним змінам і бактеріологічним даним. 
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1.5. КЛІНІКА ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ
Клінічна картина при ГП може бути різноманітною – 
від легких нападів з невеликими болем в животі
до тяжких форм захворювання з жорстокими болями

колапсом 
швидким прогресуючим перебігом захворювання
Відома блискавична форма перебігу ГП.
Відомі випадки раптової смерті при ГП  
 або смерті через декілька годин від початку нападу. 

Больовий синдром захворювання 
часто починається гостро 
 з болю у верхній половині живота 

після прийому великої кількості гострої і жирної їжі 
прийому алкоголю. 

Біль має інтенсивний навіть жорсткий характер без світлих проміжків.
Від болю хворі можуть навіть непритомніти. При алкогольному ґенезі ГП 

біль починається через 6-12 годин після вживання алкоголю.

Інтенсивність болю може бути настільки сильною, що симулює картину 
гострого живота. 

В залежності  від зони ураження біль може мати різну локалізацію. 
при ураженні головки залози  біль локалізується в епігастральній ділянці 
і дещо справа від середньої лінії, 

при запаленні тіла залози – в епігастральній ділянці, 
хвоста – у лівому підребер’ї, 
при тотальному уражені – по всій верхній половині живота і саме в та-
ких випадках (40% хворих) біль приймає оперізуючий характер. 

Слід зазначити, що за визначенням, і характеристиками, встановленими 
в ході подальших досліджень, термін «інфікований некроз» значно ближче 
до терміну «гнійно-некротичний панкреатит», широко використовуваному у 
вітчизняній літературі з початку 70-х рр., чим до популярнішого на Заході 
терміну «панкреатичний абсцес». Учасники конференції в Атланті також за-
твердили визначення «гострого панкреатиту», «важкого гострого панкреати-
ту», «легкого гострого панкреатиту», «гострих скупчень рідини», «панкреа-
тичного некрозу» і «гострої псевдокісти». Не рекомендовано використання 
термінів, що допускають неоднозначне тлумачення, наприклад, таких як 
«флегмона» і «геморагічний». 

Практичне значення рішень конференції в Атланті полягає в тому, що 
приведені дефініції стосуються патологогічних станів, що є «вузловими 
пунктами» лікувально-тактичних і діагностичних алгоритмів. «Визначення» 
включають лише найважливіші - відмінні властивості поняття - його дискри-
мінанти, на виявлення яких націлюються методи діагностики. Ця міжнарод-
на класифікація дозволяє формувати однорідніші групи в контрольованих 
дослідженнях, чітко оцінювати результати застосування лікувально-профі-
лактичних заходів, розробляти методи прогнозування, лікування і профілак-
тики ускладнень. 

Однак, згідно опитуванню, значна частина вітчизняних хірургів не згідні 
з виділенням таких клінічних форм, як «стерильний панкреонекроз» і «ін-
фікований панкреонекроз», аргументуючи тим, що провідні клінічні і ла-
бораторні прояви «інфікованого» і «стерильного» панкреонекрозів схожі, а 
методи інструментальної діагностики, які традиційно використовуються, не 
завжди дозволяють достовірно оцінити факт розвитку інфекції в зонах не-
кротичного ураження ПЗ і/або заочеревинної клітковини. Поставити діагноз 
можливо тільки на підставі мікроскопічного і мікробіологічного досліджен-
ня матеріалу, узятого під час діагностичної пункції під контролем  УЗД або 
КТ. Згідно даним опитування В.С.Савельєва і співав. (2000) діагностичну 
пункцію під контролем КТ з мікробіологічним дослідженням аспірата в ди-
ференціальній діагностиці «стерильного» і «інфікованого» панкреонекрозу, 
застосовують тільки в 67% хірургічних клінік. 
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виснажливе, 
болісна, 
 з шлунковим і дуоденальним вмістом.

При збереженні прохідності  жовчних шляхів блювотні маси зелену-
ватого кольору (окислення білірубіну при контакті з соляною кислотою 
шлункового соку), що вказує на збереження прохідності жовчних шляхів і 
свідчить проти біліарної форми захворювання.

У ряді спостережень на початку захворювання може спостерігатись 
діарея. Однак, досить швидко перистальтика кишечника пригнічується і при 
аускультації виявляється ослаблення або відсутність кишечник шумів.

Внаслідок ретроперитонеального розташування ПЗ напруження м’язів 
живота на відміну від перфорації порожнистого органу виражене слабо. 

При огляді живота 
відмічається його здуття переважно у верхніх відділах. 

Рентгенологічно в цей час визначається 
парез кишечника, 
 здуття поперечно-ободової кишки (симптом Гоб’є).  

У важких випадках живіт роздутий рівномірно сильно, аж до розвитку 
синдрому інтраабдомінальної гіпертензії (компартмент-синдрому).

М’язова напруга і виражений біль при пальпації при ГП, як прави-
ло, свідчать  про наявність панкреатогенного випоту багатого ферментами 
та розвиток перитоніту. У цих випадках буде перкуторно визначатись при-
туплення у відлогих місцях та позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга.

Лихоманка.
Температура тіла  

при легких формах
на початку захворювання підвищується до субфібрильних цифр,

при тяжкому перебігу ГП: 
може сягати 380-390.

Сильний біль може супроводжуватись 
профузним потом,
 зниженням артеріального тиску,
 тахікардією, 
колапсом або шоком,
частою зміною положення тіла (біль зменшується у положенні з приведе-
ними до живота колінами).

Патогенез болю включає:
I. Розширення головної панкреатичної протоки при її блокаді.
II. Стискання нервів ПЗ в наслідок її набряку.
III. Натяг очеревини над набряклою ПЗ.
IV. Розтягнення черевної стінки внаслідок здуття живота.
V. Подразнення очеревини при перитоніті ферментами, кінінами, а згодом і 
бактеріальними токсинами.

Больові симптоми:
С-м Мейо-Робсона – болючість при надавлюванні пальцями у лівому ре-
берно-хребетному куті.

С-м Джанелідзе – посилення болю при поглибленій пальпації в епіга-
стральній ділянці характерне  для ГП, послаблення болю – для  інфаркту 
міокарду.

Синдром динамічної (паретичної) кишкової непрохідності  в різній 
враженості зустрічається у більшої частини хворих і завжди при тяжких 
формах захворювання. 
Він включає: 

нудоту, 
блювання, 
 здуття живота з порушенням травної функції кишечника. 

Для ГП характерна блювання
багаторазове, 
 з невеликими проміжками, 
довготривале, 
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С-м Хольстеда – ціаноз бічних відділів живота.
С-м Грюнвальда – екхімози, петехії навколо пупка.
С-м Давіса – ціаноз і петехії сідниць.

Розлади мікроциркуляції:
 зміни кольору шкіри,
криваве блювання, 
кишкова кровотеча.

Причини: 
дилятація, 
підвищення проникливості судин, 
вихід формених елементів крові рer diapedesіs: 
 тромбози капілярів, 
розриви судин, 
крововиливи.

Розлади центральної гемодинаміки:
 гіпотонія,
 тахікардія, 
 скорочення хвилинного об’єму серця і ударного об’єму, 
 зменшення ОЦК і кількості еритроцитів. 

Дефіцит ОЦК сягає 30%.
Причини: 

дегідратація 

Механізми втрати рідини при ГП:
Блювання:

пряма втрата,
неможливість поповнення;

потовиділення – при лихоманці;
діурез;

Лихоманка на першому тижні  захворювання обумовлена гострим запа-
ленням і дією цитокинів. Висока, продовж більшої частині доби, виснажлива 
температура на 2-3 тижні захворювання переважно обумовлена інфікуван-
ням панкреонекрозу. При біліарній формі панкреатиту лихоманка може бути 
обумовлена гострим холангітом.

Синдром панкреатогенної токсемії.
Розвиток цього симптомокомплексу обумовлений дією: 

ферментів, які надходять у судинне русло;
вазоактивних речовин калекреїн-кінінової системи: 

брадікініну,
 гістаміну, 
 серотоніну;

продуктамів активації лейкоцитів: 
 еластази поліморфноядерних лейкоцитів, 
 активними метаболітами кисню,
 інтерлейкінами,
фактором некрозу пухлин, 
фактором активації тромбоцитів; 

 системи протеолітичного каскаду: 
факторами комплементу,
 системою коагуляції і фібринолізу; 

білків гострої фази та інших продуктів, 
що відповідають за розвиток синдрому системної запальної відпо-
віді (ССЗВ).

Панкреатогенна токсемія проявляється:

Симптоматика: блідість, ціаноз, жовтушність, судинні плями.
С-м Мондора – фіолетові плями на шкірі лиця і тулуба.
С-м Лагерлофа – ціаноз обличча.
С-м Грея-Турнера –цианоз шкіри живота.
С-м Куллена – жовтувато-ціанотичний колір в області пупка.



46 47

Визначення Дефіциту позаклітинної рідини – формула Рендалла

D = 1 - ( 40 ) . M
               

__     __
               Ht      5

де D - дефіціт води (л), Ht – гематокрит, M - маса тіла. 

Формула для визначення клітинної деградаціі

D = 1 -
 Нб - Нн   

M
 
.
 
0,6______

 
Нб       

де D  - об’єм дегідратації, Нб - кількість натрію у хворого,  Нн - кіль-
кість натрію у нормі,  M - маса тіла

Періоди прогресуючого панкреонекрозу: 
1. Гемодинамічних порушень і панкреогенного шоку – до 3-5 діб
2. Поліорганної недостатності – розвивається на 3-7добу захворювання
3. Постнекротичних дистрофічних та гнійних ускладнень – виникають на 

10-14 добу.
Характер і причини гемодінамічних порушень наведені вище.

Період поліорганної недостатності
Легені. Гострий респіраторний дистрес-синдром (РДС), проявляється за-

дишкою, гіпоксемією, розвитком ателектазів, пневмонії, плевриту. Виникає 
протягом перших 48-72 годин (іноді пізніше).

Два важливих чинники у розвитку РДС.
Пошкодження легень (цитокіни, фосфоліпаза А2, активація системи коагу-
ляції з накопиченням фібриногену і продуктів його деградації – це основа 
для формування альвеолярно-повітряного блоку, ателектазів, порушення 
співвідношення вентиляція/перфузія внаслідок розвитку синдрому диссе-
мінованого внутрішньосудинного згортання.

 Зменшення дихальної екскурсії діафрагми. Черевний біль, синдром інтраабдо-
мінальної гіпертензії в наслідок здуття живота обмежує екскурсію діафрагми.

 Печінка. При ГП можуть виникнути явища токсичного гепатиту, токсич-
ної дистрофії печінки, що проявляється гіпербілірубінемією, підвищенням 
активності трансаміназ, гіпопротеїнемією.

 транссудація рідини:
у черевну порожнину
у просвіт кишечника
вихід у міжклітинний простір;
дихання - тaxiпное

 секвестрація рідини; 
 системна вазодилятація;
абдомінальний біль; 
блювання;
лихоманка;
вивільнення з кініногену міокард-пригнічуючого фактору.

Механізми втрати рідини

Визначення дефіциту води  ≈ правило Марріота
 І стадія:

 спрага,
невеликий об’єм концентрованої сечі,
ортостатична лабільність  - гемодинаміка у лежачому положенні ,
 загальний дефіцит рідини – 4 л.

 ІІ стадія: 
виражена спрага,
невеликий об’єм концентрованої сечі,
в сечі немає натрію, з’являється білок,
 зниження систолічного АТ в лежачому положенні, 
дефіцит рідини 4-6 л.

 ІІІ стадія: 
ознаки ІІ стадії,
олігурія до анурії,
психічні розлади: страх, галюцинації, сонливість,
шок,
дефіцит рідини 6-10 л.
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Період постнекротичних дистрофічних та гнійних ускладнень
 Інфікований некроз.  Розвивається протягом перших 2 тижнів на фоні 
вираженого ССЗВ (гектична температура, озноби, гіпотензія) і поліор-
ганних порушень. Джерелом інфекції є кишечник (бактеріальна тран-
слокація). Стан стабільно тяжкий, аж до розвитку септичного шоку.  Для 
інфікованого панкреонекрозу характерне утворення парапанкреатичного 
інфільтрату, некротичної флегмони заочеревенної клітковини. Це усклад-
нення проявляється вираженим ССЗВ, перитонітом.

Панкреатичний абсцесс. Обмежене накопичення гною в органі або пара-
панкреатично. Формується за 2 тижні захворювання і пізніше.  Проявля-
ється гектичною лихоманкою, оздобами, болючим інфільтратом. Розвиток 
ПОН спостерігається рідко.

 Інфікована кіста ПЗ. Власне кіста ПЗ формується через місяць. Поява 
симптомів запалення і болю у хворих з існуючою кістою є ознакою її на-
гноєння.

Гострий холангіт.  
  Тріада Шарко: 

біль, 
жовтяниця, 
лихоманка.  

Пентада Рейнольдса: 
біль, 
жовтяниця, 
лихоманка, 
 артеріальна гіпотензія,
порушення свідомості.

Жовтяниця. 
Причини: 

1. обтурація дистального відділу холедоха; 
2. здавлення дистального відділу холедоха при набряку головки ПЗ;
3.  токсична жовтяниця.

Нирки. Функціональна недостатність нирок спостерігається у більшості 
хворих панкреонекрозом у вигляді олігурії, протеїнурії,  наростанні азотемії 
і рівня креатеніну.

ЦНС. Зміни у ЦНС проявляються у вигляді панкреатогенного делірію і 
навіть коми.

Таблиця 2.9
СИСТЕМНІ УСКЛАДНЕННЯ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ

СЕРЦЕ

Аритмії
Тахікардія
Перикардіальний випит
Серцева недостатність

ЛЕГЕНІ

Плеврит
Пневмонія
Ателектази
Респіраторний дістрес-синдром (РДС)
  Гіпоксемія

ГЕМОДИНАМІКА

Гіповолемія
ШОК
Гіпердинамічна циркуляція

ЦНС

Енцефалопатія
Делірій
Кома

МЕТАБОЛІЗМ

Гіпокальціємія
Гіперглікемія
Гіпокаліємія

КОАГУЛЯЦІЯ
ДВЗ – синдром (диссеміноване 
внутрішньосудинне згортання)

ПЕЧІНКА

Токсичний гепатит
Гіпербілірубінемія
Гіперферментемія

НИРКИ
Олігурія
Анурія

Р І Д К І

Некроз підшкірної жирової клітковини 
Артрит
Остеолізіс
Рабдоміоліз
Ретинопатія (тромбоз артерії сітчатки)



50 51

Лабораторна діагностика
 Кардинальним проявом ГП, крім загальних ознак запальної реакції кро-

ві, є функціональні розлади ПЗ, зокрема, феномен гіперферментемії. 
Цю особливість патогенезу ГП використовують в діагностиці захворюван-

ня шляхом визначення в плазмі крові активності ферментів ПЗ (амілази, ліпа-
зи, трипсину, еластази), що є діагностичним стандартом. Традиційно всі фер-
менти ПЗ поділяють на індикаторні (амілаза) і патогенетичні (ліпаза, трипсин).

Збільшення сироваткового рівня активності загальної і панкреатичної амі-
лази в 3 рази і ліпази в 2 рази по відношенню до верхньої межі норми свідчить 
про порушення прохідності панкреатичної протокової системи, що в сукуп-
ності з клінічними симптомами захворювання підтверджує діагноз ГП. Рівні 
амілази крові та діастази сечі підвищуються при ГП уже через 2-3 год. від 
початку захворювання. Однак відомо, що рівень амілази може також підвищу-
ватись і при ряді інших захворювань органів та систем (таблиця 2.10).

Таблиця 2.10
Причини підвищення рівня сироваткової амілази

Підшлункова залоза

Панкреатит
Рак ПЗ
Непрохідність ГПП
Травма
ЕРПХГ
Секретин-холецистокінінова 
стимуляція 

Р (= 
pancreas)

Р
Р
Р
Р
Р

Слинні залози
Травма 
Інфекція 
Непрохідність протоки

S (= saliva)
S
S

Порушення з боку ШКТ Перфоративна виразка
Мезентеріальний тромбоз

Р
Р

Ниркова недостатність Р+S

Хвороби органів дихання
Пневмонія
Туберкульоз
Карцинома

S
S
S

Новоутворення статевих 
органів

Яєчники 
Простата

S
S

Різноманітні (змішані) 
чинники

Макроамілаземія 
Діабетичний кетоацидоз
Опіки
Післяопераційні 

Р
S
Р+S
Р+S

Портальна гіпертензія.  
 тромбоз, компресія  селезінкової вени  
 тромбоз, компресія воротної вени

Кровотеча ШКТ.  
 з вен стравоходу і шлунку
 з  арозій  шлунку 
кишкові кровотечі

Некроз кишки і її перфорація – перитоніт.
Кишкова непрохідність.
Арозія судин ПЗ з масивною кровотечею.

1.6. ДІАГНОСТИКА ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУs
Діагностична програма

1. Анамнез, скарги
2. Аналіз клінічних проявів захворювання по даним фізикального обстежен-
ня  всіх органів і систем (огляд, пальпація, перкусія, аускультація)

3. Лабораторна діагностика:
Лейкоцитоз досягає 20-30·109/л, зсув лейкоцитарної формули вліво;
 збільшення ШОЕ;
 згущення крові (збільшення кількості еритроцитів,   гемоглобіну);
ЛІІ –лейкоцитарний індекс інтоксикаціі (індекс Кальф-Каліфа);
 гіперферментія в крові і сечі;
 стріп-тест –імунологічне визначення трипсиногену -2  у сечі (діа-
гностика паперовою стрічкою протягом 2-5 хвилин).

4. Інструментальна діагностика:
УЗД;
комп’ютерна томографія;
рентгенологічне дослідження;
лапароскопія;
 езофагогастродуоденоскопія;
 тонкоголкова пункційна біопсія під контролем УЗД;
магнітно-резонансна томографія;
РПХГ *.

*  за особливими показаннями
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Перспективним в умовах невідкладної хірургії є визначення активності 
ізоферментних форм панкреатичних ферментів (Р-типу ізофермента) аміла-
зи в крові та α2-трипсиногена  у сечі хворого експрес-методами, тривалість 
виконання яких не перевищує кількох хвилин. Необхідно пам’ятати, що під-
вищений вміст ізоамілази Р-типу може бути виявлений при діабетичному 
кетоацидозі.

Не дивлячись на порівняно велику чутливість визначення в крові рівня 
трипсину і еластази в динаміці захворювання, в діагностиці ГП визначення 
активності цих панкреатичних ферментів має менше клінічне застосування, 
у зв’язку з трудомісткістю і дорожнечею методик.

Важливо пам’ятати, що всі дані показники специфічної ферментної лабо-
раторної діагностики ГП (амілаза, ліпаза, еластаза, трипсин) не корелюють 
із ступенем тяжкості стану хворого, тому не мають вирішального значення 
в диференціації клініко-морфологічних форм захворювання, зокрема, інтер-
стиціального (набрякова форма) панкреатиту і панкреонекрозу. Результати 
досліджень ферментного спектру крові слід завжди розглядати тільки в су-
купності з даними інших клінічних, лабораторних і інструментальних мето-
дів обстеження хворого на ГП.

Серед інших біохімічних маркерів, що характеризують тяжкість ГП, пер-
спективним напрямом лабораторної діагностики є визначення каталітичної 
активності фосфоліпази А2, трипсин-активованих пептидів, інтерлейкінів 
1α,1β,6,8, тумор-некротичного фактору і еластази нейтрофілів. Не зважаючи 
на той факт, що рівень цих біохімічних субстанцій різко збільшується в крові 
хворих панкреонекрозом вже в найближчі строки (24-48 годин) від початку 
захворювання, використання цих маркерів в клінічній практиці обмежено 
високою вартістю методики, відсутністю достовірного визначення мінімаль-
ного порогового рівня.

Зміни в загальному аналізі крові при ГП не мають суворої специфічності. 
У зв’язку з цим виникають істотні труднощі лабораторної диференціальної 
діагностики асептичних поширених і інфікованих форм панкреонекрозу. На 
користь інфікованого панкреонекрозу свідчить збільшення рівня лейкоцитів 
крові в динаміці спостереження і лікування. Найчастіше реєструють лейко-
цитоз 12-15·109/л, але при поширених панкреонекрозах, особливо при розви-

 Діагностичним критерієм ГП є збільшення амілази крові втричі від нор-
мальних показників, що  не є типовим для інших захворювань. 

Визначення рівня діастази (амілази) сечі при ГП є досить важливим, тому що 
він більш тривалий час залишається підвищеним, виключає ниркову недостат-
ність, як причину гіперамілаземії. У випадку, коли при низькому показнику сечової 
амілази визначається високий рівень амілази крові (при нормальних показниках 
сироваткового креатиніну) потрібно підозрювати  макроамілаземію. Метод Воль-
гемута (визначення сумарної амілолітичної активності сечі), по якому нормальний 
рівень амілази в сечі складає 16-64 Од., дозволяє виявити різні рівні її підвищен-
ня – від 128 до 1024 Од. і більше. Цей тест недостатньо інформативний відносно 
панкреатичної α-амілази, оскільки відображає сумарний характер гліколітичних 
ферментів, які містяться в біологічному середовищі, надісланому на дослідження.

Дослідження показників сироваткової ліпази є більше специфічним тес-
том ніж визначення амілази крові, так як цей показник залишається підвище-
ним тривалий час. Чутливість і специфічність методу - 90%, особливо важ-
ливе його використання у діагностично неясних випадках. Існуючі маркери 
тяжкості ГП  та піки ефективності маркерів некротичного ГП в залежності 
від часу початку нападу наведені у таблицях 2.11 та 2.12

Таблиця 2.11
  Маркери тяжкості ГП

Methem-альбумін
Рибонуклеаза
α-антитрипсин
α2-макроглобулін
Фактори комплементу 
Фосфоліпаза А2
Поліморфонуклеарна еластаза

C-реактивний протеїн
Прокальцитонін
Сироватковий амілоїд 2
Інтерлейкіни (IL): IL-6, -8, -10
Туморнекротизуючий фактор
Адгезія молекул
Ендотоксин

Таблиця 2.12
Піки ефективності маркерів некротичного гострого панкреатиту в 

залежності від часу початку нападу
Показник Пік активності Найкраща

C-реактивний білок
IL-6 
IL-8 
Еластаза

3-4 доби
24 год.

12-24 год.
12-24 год.

+++ після 48 год.
++ протягом 24–48 год.
+++ <24–72 год.
+ протягом 24–48 год.
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пам’ятати, що аналогічні лабораторні зміни характерні для гострого інфарк-
ту міокарду, інфаркту кишки, гепатитів різної етіології.

При наявності в анамнезі обох основних факторів розвитку ГП (алко-
гольного та біліарного) буває досить важко встановити, що в конкретному 
випадку призвело до хвороби. При біліарному панкреатиті внаслідок холедо-
холітіазу, а також при розвитку ураження головки ПЗ розвивається синдром 
холестазу, який виражається в гіпербілірубінемії з переважанням прямої 
(зв’язаної) фракції білірубіну, високій активності АЛТ (втричі від норми) і 
лужної фосфатази.

Про виражені зміни водно-електролітного балансу свідчать: гемоконцен-
трація, дефіцит калію, натрію та кальцію. При поширених формах панкре-
онекрозу зниження концентрації кальцію в плазмі крові обумовлене його 
депонуванням у вогнищах стеатонекрозу у вигляді солей жовчних кислот.

Додатковими лабораторними методами, які використовують в комплек-
сі діагностичної програми у хворих на ГП, є визначення в крові концен-
трації С-реактивного білка і прокальцитоніну. С-реактивний білок разом 
з гаптоглобіном і α1-антитрипсином є білком гострої фази запалення. При 
ГП його концентрація в крові відображає ступінь вираженості запального і 
некротичного процесів, що дозволяє використовувати цей показник як діа-
гностичний тест для диференціації, з одного боку, набрякового панкреати-
ту і панкреонекрозу, з іншого – стерильного і інфікованого панкреонекрозу. 
Так, рівень С-реактивного білка понад 120 мг/л свідчить на користь некро-
тичного ураження ПЗ, тоді як збільшення його концентрації в динаміці за-
хворювання більш ніж на 30% від початкового рівня в сукупності з іншими 
клініко-лабораторними даними достовірно підтверджує розвиток панкреа-
тогенної інфекції. Збільшення концентрації α1-антитрипсину понад 4,5 г/л 
і α2-макроглобуліну понад 1,3 г/л є лабораторним критерієм некротичного 
панкреатиту.

Дослідження останніх років показали, що збільшення концентрації про-
кальцитоніну (попередника кальцитоніну) в крові більше 1,8 нг/мл в двох по-
слідовних дослідженнях є важливим лабораторним маркером бактеріального 
інфікування вогнищ некротичної деструкції. Є дані про те, що його рівень 
корелює з тяжкістю ГП і вираженістю поліорганних порушень. Перевагою 

тку септичних ускладнень, може відмічатись значний лейкоцитоз за рахунок 
сегментоядерних нейтрофілів і паличкоядерних форм і збільшення показни-
ка лейкоцитарного індексу інтоксикації (індексу Кальф-Каліфа), який обчис-
люється за формулою:

 
1

1234 ,  

де Мі – кількість мієлоцитів, Ю – юних форм, П – паличкоядерних ней-
трофілів, С – сегментоядерних нейтрофілів, Е – еозинофілів, Л – лімфоцитів, 
Мо – моноцитів, Пл – плазматичних клітин Тюрка. 

Однією з непрямих ознак інфікування вважають тромбоцитопенію, ане-
мію і ацидоз. Ці факти необхідно враховувати в сукупності клінічних і ін-
струментальних даних.

Гемоконцентрація найбільш характерна для деструктивних форм ГП, рі-
вень гематокриту більше 47% на момент госпіталізації хворого до стаціонару 
і відсутність його зниження протягом 24 годин інтенсивної терапії свідчить 
на користь розвитку панкреонекрозу.

Інші тести, які мають прогностичне значення – біохімічне дослідження 
крові, залишковий азот, сечовина, сироватковий альбумін, РаО2. У біохіміч-
ному аналізі крові реєстровані зміни свідчать про розвиток синдрому гіпер- і 
дисметаболізму, який найбільш виражений при деструктивних формах пан-
креатиту. У цих ситуаціях найбільш значущими змінами біохімічного спек-
тру крові є: диспротеїнемія, гіпопротеїн- і гіпоальбумінемія, гіперазотемія і 
гіперглікемія. У ліпідному спектрі крові реєструють гіпертригліцеридемію, 
гіпохолестеринемію, дефіцит ліпопротеїдів високої щільності, збільшення 
концентрації жирних кислот. Стійка гіперглікемія свідчить на користь поши-
реного некрозу ПЗ, а її рівень понад 125 мг/дл (6,9 ммоль/л) є несприятливою 
прогностичною ознакою.

Дослідження спектру печінкових ферментів у хворих на ГП, ускладнений 
розвитком печінкової недостатності, що найбільш характерно для панкре-
онекрозу, дозволяє виявити високий рівень аланінової (АЛТ) і аспарагіно-
вої (АСТ) амінотрансфераз. Значне збільшення концентрації лактатдегідро-
гінази (ЛДГ) свідчить про значне пошкодження панкреацитів. Необхідно 
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При ГП ультрасонографія дозволяє поставити точний діагноз в 40-86% ви-
падків, але не завжди допомагає достовірно верифікувати клініко-морфологіч-
ну форму захворювання, характеризувати стан заочеревинної клітковини. При 
тяжких формах ГП цінність цього методу дещо гірша внаслідок вираженого 
метеоризму кишечника, що спостерігається в 25-30% випадків. Основними 
сонографічними ознаками ГП є: збільшення розмірів залози (рис. 2.2), 

Рис. 2.2. Ультрасонограма: локальне збільшення головки ПЗ. 
неоднорідність її ехоструктури і нерівність контурів, а також наявність 

рідини у сальниковій сумці, черевній порожнині, інфільтрація парапанкреа-
тичної клітковини (рис. 2.3). 

Рис. 2.3. Ультрасонограма: рідина в сальниковій сумці і інфільтрація 
парапанкреатичної клітковини. 

цього лабораторного тесту є можливість визначення його концентрації на-
півкількісним експрес-методом практично щодня, отримуючи результат про-
тягом однієї години. На даний час клінічне використання прокальцитоніно-
вого тесту, визначення концентрації С-реактивного білка, α1-антитрипсину і 
α2-макроглобулину в крові хворого на ГП обмежено високою вартістю лабо-
раторного дослідження.

У важких для діагностики випадках використовують лапароцентез з на-
ступним дослідженням вмісту черевної порожнини на активність панкреа-
тичних ферментів або їх проферментних форм, а також лапароскопію. 

Інструментальна діагностика
На сучасному етапі для покращання діагностики ГП і його різноманітних 

форм використовується комплекс інструментальних методик, що включає 
дані ультразвукового дослідження (УЗД), лапароскопію, комп’ютерну томо-
графію (КТ), результати транскутанних пункцій зон некрозу різної локалі-
зації під контролем УЗД і КТ, ендоскопічну ретроградну панкреатохолангіо-
графію (ЕРПХГ) (рис. 2.1). 

Рис. 2.1. РПХГ: контрастування псевдокісти хвоста ПЗ.
На підставі результатів цих методів обстеження в динаміці захворювання 

і лікування досягається чітка верифікація клініко-морфологічних форм ГП.
Ультразвукове дослідження є доступним і малоінвазивним методом ві-

зуальної діагностики в порівнянні з іншими інструментальними методами, що 
дозволяє рекомендувати його як скринінг-метод при підозрі на ГП. УЗД забез-
печує оцінку стану ПЗ, біліарної системи, черевної і плевральної порожнин. 
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Рис. 2.5. Комп’ютерна томограма: флегмона заочеревинної клітковини.
від рідинних утворень (абсцес, псевдокіста)(рис. 2.6) різної локалізації, 

уявити інформацію про їх взаєморозташування, залучення до запально-не-
кротичного процесу жовчовивідних шляхів, прилягаючих судинних струк-
тур і відділів ШКТ. 

Рис. 2.7. Комп’ютерна томограма: гігантська псевдокіста ПЗ.
Метод КТ може бути неодноразово використаний для оцінки візуалізації 

стану заочеревинного простору в динаміці захворювання і лікування, зокре-
ма, для визначення раціонального хірургічного доступу, планування об’єму 
хірургічних втручань, виконання діагностичних пункцій некротичних тка-
нин і рідинних утворень при підозрі на їх інфікування, для проведення тран-
скутанних дренуючих операцій при різних формах панкреонекрозу і його 
ускладненнях. КТ повинна проводитися в динаміці лікування хворого пан-

Допплерографія ПЗ дозволяє підвищити специфічність, чутливість і точ-
ність УЗД при панкреонекрозі.

Діагностична цінність цього методу у верифікації форм панкреонекрозу 
істотно вище при формуванні об’ємних рідинних утворень заочеревинної 
локалізації, абсцесів і псевдокіст (рис. 2.4). 

Рис. 2.4. Ультрасонограма: псевдокіста в області головки ПЗ, шлунок 
переповнений рідиною.

Діагностична значимість УЗД в диференціюванні інтерстиціального пан-
креатиту і панкреонекрозу істотно нижча, ніж КТ. Точність УЗД в підтвер-
дженні діагнозу панкреонекрозу зростає при візуалізації великої кількості 
рідини в пологих місцях черевної порожнини, плевральних порожнинах. 
Значення методу важко переоцінити у випадках диференціальної діагности-
ки ГП з гострим холециститом, ускладненою аневризмою аорти і захворю-
ваннями сечовивідних шляхів. 

Останніми роками в клінічну практику впроваджений метод ендосоно-
графії, коли ультразвуковий датчик знаходиться в просвіті певного сегменту 
ШКТ. Якість дослідження ПЗ і загальної жовчної протоки істотно зростає, 
що дозволяє виявити мікролітіаз і патологію періампулярної зони при білі-
арному характері захворювання.

Комп’ютерна томографія на сьогоднішні є «золотим діагностичним 
стандартом» в панкреатології. У порівняльному аспекті візуальної діагнос-
тики КТ, на відміну від УЗД, дозволяє чітко диференціювати щільні некро-
тичні маси (некротична флегмона) (рис.2.5) 
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У зв’язку з цим методами ранньої і спеціальної діагностики інфікованих 
постнекротичних ускладнень є черезшкірна тонкоголкова аспірація (ЧТА)  
зон некрозу та парапанкреатичних ділянок під контролем КТ з подальшим 
бактеріологічним дослідженням отриманого матеріалу, що включає негайне 
забарвлення за Грамом, бактеріологічний посів для визначення виду мікро-
організмів і їх чутливості до антибіотиків (рис. 2.9). 

Рис. 2.9. Комп’ютерна томограма: А - псевдокіста ПЗ та В - її ліквіда-
ція за допомогою  тонкоголкової аспірації. 

Метод вважають безпечним і достатньо точним (чутливість досягає 96%, 
а специфічність - 99%) (Tenner S. et al., 1997). При негативних результатах 
дослідження рекомендують продовжувати інтенсивне консервативне ліку-
вання, навіть при збереженні проявів ССЗР, з виконанням повторних пункцій 
через 5-7 днів. 

 Останніми роками все більше робіт висвітлюють значення в діагностиці 
інфікованого панкреонекрозу ЧТА під контролем УЗД (В.Т. Зайцев и соавт., 
1999, M.N. Schoenberg et al., 1999). Хоча і вказують, що метод має дещо мен-
шу чутливість і специфічність (88% і 90% відповідно) порівняно з КТ. Важ-
ливою перевагою УЗД вважають можливість його багатократного виконання 
у «ліжка хворого» (УЗД-моніторинг) (О.Е. Бобров, 2000, Б.С. Запорожченко 
и соавт., 2001, B. Rau et al., 1998). 

Рентгенологічні діагностичні методи не втратили своєї значимості в 
комплексі методів обстеження хворих на ГП і, в першу чергу, в диференці-
альній діагностиці. Оглядова рентгенографія черевної порожнини необхідна 

креонекрозом для отримання необхідної інформації про поширеність пато-
логічного процесу і розвиток його ускладнених форм (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Комп’ютерна томограма: великий панкреатичний абсцес в 
області хвоста ПЗ.

Найбільш інформативним і високочутливим методом в оцінці пошире-
ності уражень ПЗ є КТ з внутрішньовенним контрастним посиленням і осо-
бливо спіральна КТ, яка дозволяє отримати об’ємне зображення (T.H. Baron 
et al., 1999, H. Nacasaki et al., 1999) . За даними E.J.Balthazar et al. (1994) точ-
ність KT перевищує 90% при некрозі більш ніж 30% ПЗ. Пацієнтам з тяжким 
перебігом ГП та неефективністю консервативного  лікування виконують КТ 
з контрастним підсиленням через 72 години для виявлення некрозу ПЗ. В 
основі методу лежить внутрішньовенне введення 100-120 мл йодорозчинно-
го контрастного препарату з використанням інфузомата з розрахунку 3-4 мл/
сек. Відсутність накопичення контрасту в певних відділах ПЗ свідчить про її 
некротичне ураження, що дозволяє з високою точністю верифікувати ступінь 
і глибину поширеності панкреонекрозу і його топічну локалізацію. Єдиним 
патогномонічним симптомом інфікування при панкреонекрозі за даними КТ 
є візуалізація газу в структурі некротичних мас або обмежених скупчень рі-
дини. КТ з внутрішньовенним посиленням протипоказана хворим у важкому 
стані (ниркова недостатність) і алергічною реакцією на контраст.  

КТ і УЗД дозволяють диференціювати рідинні утворення від щільних за-
пально-некротичних мас, але не забезпечують диференціювання стерильно-
го і інфікованого характеру процесу. 
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Рентгенографія грудної клітини дозволяє виявити плевральний випіт і ба-
зальний ателектаз, зміщення купола діафрагми уверх (рис. 2.12), найчастіше 
синхронне з ураженням відповідної ділянки заочеревинної клітковини.

Рис. 2.12. Оглядова рентгенограма органів грудної клітини. РДС – 
синдром, як ускладнення ГП.

Лапароскопія є важливим і широко доступним лікувально-діагностич-
ним методом, особливо при підозрі на панкреонекроз. Сучасна відеоендос-
копічна апаратура дозволяє розширити спектр діагностичних і лікувальних 
маніпуляцій, що проводяться у хворих на ГП. Висока діагностична інформа-
тивність відеолапароскопії ставить її в ряд традиційних методів діагностики 
ГП і перитоніту неясної етіології.

Використовують два основні варіанти відеолапароскопічних втручань: 
1) «газова» («закрита») відеолапароскопія; 2) «безгазова» («відкрита») ла-
пароскопія. Метод традиційної «закритої» лапароскопії не дозволяє безпо-
середньо оглянути ПЗ і всі відділи заочеревинної клітковини, оцінити поши-
реність ураження залози і заочеревинного простору. Разом з тим при вико-
ристанні лапароскопічного інструментарію у ряді ситуацій можливе прове-
дення огляду порожнини сальникової сумки. Сучасне технічне забезпечення 
«відкритої» лапароскопії дозволяє виконати повноцінну оментобурсоскопію 

для виключення перфорації порожнистого органа. Специфічні симптоми, які 
підтверджують діагноз ГП:
розширений, заповнений рідиною шлунок та ДПК, 
паралітична кишкова непрохідність; 
розширена, заповнена повітрям поперечна ободова кишка;
 симптом «обриву» – переповнені повітрям висхідна та низхідна ободові 
кишки за відсутності візуалізації поперечної ободової кишки;

пухирці повітря в проекції ПЗ, що свідчить про абсцедування у ПЗ (рис. 2.10). 

Рис. 2.10. Оглядова рентгенографія черевної порожнини: пухирці по-
вітря в області хвоста ПЗ (абсцес ПЗ).

Інформативною може бути і контрастна рентгенографія ШКТ  (рис. 2.11).

Рис. 2.11. Контрастна рентгенографія ШКТ: здавлення шлунка псев-
докістою ПЗ.
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мічну лапароскопію і санацію черевної порожнини при панкреатогенному 
перитоніті.

Ендоскопічна ретроградна панкреатохолангіографія і ендоскопічна 
папілотомія показані при ГП з синдромом механічної жовтяниці і/або хо-
лангіту з урахуванням візуалізації при УЗД розширеної в діаметрі загальної 
жовчної протоки.

Магнітно-резонансна томографія (МРТ) останніми роками отримує 
свій розвиток в невідкладній панкреатології. Переваги МРТ перед КТ при 
ГП полягають в кращій диференціації твердих і рідинних утворень, лока-
лізованих в ПЗ і заочеревинній клітковині, в меншому променевому наван-
таженні на медперсонал. При всіх перевагах діагностичного дослідження 
труднощі транспортування важких пацієнтів і висока вартість дослідження 
обмежує широке застосування МРТ в практиці хірургічних стаціонарів і ре-
анімаційних відділень.

ОЦІНКА СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ
1. Легкий панкреатит, неускладнений (абортивний) перебіг.
Симптоми ГП.

Прояви ССЗР (синдрому системної запальної відповіді):
розлади системної гемодинаміки; 
порушення функції органів і систем виражені мінімально;  
покращання стану хворого при проведені консервативної тера-
пії  наступає протягом 12-24 години.

2. Важкий ГП. Переважно спостерігається при панкреонекрозі. 
Важкий або середнього ступеня тяжкості стан хворого;

виражені порушення:  
 системні запальні; 
полемічні; 
 гемодинамічні;  
поліорганні;  

                       у поєднанні з симптомами «гострого живота».
Шкали бальної оцінки параметрів фізіологічного стану при ГП.

Поглиблена оцінка тяжкості захворювання базується на аналізі певного 
комплексу клініко-лабораторних критеріїв, складових структуру інтеграль-

з безпосередньою оцінкою стану ПЗ і парапанкреатичної клітковини. Пока-
заннями до лапароскопії є:
уточнення характеру панкреонекрозу (жировий, геморагічний, змішаний); 
оцінка поширеності і характеру (абактеріальний, інфікований) панкреато-
генного перитоніту; 

діагностика супутнього деструктивного холециститу; 
виявлення джерела перитоніту іншої етіології (перфорація порожнистого 
органу, внутрішньочеревна кровотеча, розрив аневризми черевного відді-
лу аорти, інфаркт кишечника, гострий холецистит), що вимагає екстреного 
оперативного втручання; 

 виконання лапароскопічної холецистостомії при гіпертензії жовчного міхура; 
проведения санації і дренування черевної порожнини при панкреатогенному 

(абактеріальному) перитоніті. 
В процесі лапароскопії обов’язкове дослідження ексудату на амілазу і мі-

кробіологічний аналіз. При огляді черевної порожнини під час лапароскопії 
виявляють наступні ознаки набрякового панкреатиту: 
відтиснення шлунка,
вибухання шлунково-ободової зв’язки, 
«склоподібний» набряк навколопанкреатичних зв’язкових утворень, 
 гіперемія очеревини у верхньому поверсі черевної порожнини. 

Якщо при описаних ознаках виявляють стеаринові плями жирового не-
крозу білясто-жовтого кольору, розташовані на паріетальній і вісцеральній 
очеревині, в структурі сальника, серозний, «солом’яного» кольору ексудат, 
то діагностують жировий панкреонекроз. Для геморагічного панкреонекро-
зу характерні: геморагічна імбібіція малого і великого сальників, брижі по-
перечно-ободової кишки, заочеревинної клітковини латеральних каналів, 
збільшення в розмірах жовчного міхура, поява ознак парезу шлунка, тонкої і 
товстої кишок, значна кількість насиченого геморагічного випоту («сік чор-
носливу») в черевній порожнині.

Метод «газової» і «безгазової» лапароскопії дозволяє виконати декомп-
ресійні операції на жовчному міхурі (холецистостомія), а у ряді випадків 
проводити етапні ревізії сальникової сумки і парапанкреатичної клітковини, 
некр- і секвестректомії через сформовану оментобурсостому, а також дина-
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Наявність 3-х і більше балів за шкалою Ranson і Imrie є найбільш ха-
рактерним для панкреонекрозу. Не дивлячись на той факт, що ці системи є 
стандартизованими шкалами, що використовують в панкреатології, вони ма-
ють обмежене клінічне застосування у зв’язку з трудомісткістю біохімічних 
досліджень і можливості їх використання тільки протягом перших 48 годин 
після госпіталізації пацієнта. Використання цих шкал рекомендоване провід-
ними експертами Міжнародного симпозіуму з ГП (1992) як основні системи 
об’єктивної оцінки ступеня тяжкості стану хворого на ГП.

Найбільш точними біохімічними маркерами в характеристиці ступеня 
тяжкості захворювання є: концентрація С-реактивного білка, ЛДГ і прокаль-
цитоніну в крові хворого. Шкала APACHE II (таблиця 2.15), не дивлячись на 
свою громіздкість, знаходить все більше клінічне застосування завдяки своїй 
точності і високій прогностичній значимості. 

Таблиця 2.15
Шкала APACHE II (А+В+С)

для оцінки ступеня тяжкості хворого  на гострий панкреатит
А. Екстрена оцінка фізіологічних змін = А1+А2
А1 Стан різних систем 

Верхня межа відхилень Нижня межа відхилень
Показники +4 +3 +2 +1 0 +1 +2 +3 +4

1. Ректальна температура, °С ≥41° 39° – 
40,9°

38,5° 
– 
38,9°

36° – 
38,4°

34° – 
35,9°

32° – 
33,9°

30° – 
31,9°

< 
29,9°

2. Середній АТ ммHg
((діаст.АТ х 2 + сист.АТ) / 3) > 160 130 

-159
110 
-129

70 - 
109

50 - 
69 < 49

3.ЧСС в 1 хв > 180 140 
-179

110 
-139

70 
-109

55 - 
69

40 - 
54 < 39

4.Частота дихання
(ШВЛ або спонтанне) > 50 25 – 

34
35 – 
49

12 – 
24

10 – 
11 6 – 9 < 5

5. Оксигенація: 
А - aDО2  або РаО2 мм Hg
а) *FіO2 > 50% 
реєструвати  А – aDО2
**А - aDО2 = (FiО2 х713) 
-РаСО2 -РаО2

б) FiО2 < 50% 
реєструвати тільки РаО2 

Тільки за відсутності газів 
крові визначати вміст СО2 
у венозній крові, ммоль/л

> 500 350 
-499

200 
-349 < 200

> 70 61 - 
70

55 
-  60 < 55

> 52 41- 
51,9

32 - 
40,9

22 - 
31,9

18 - 
21,9

15 - 
7,9 < 15

них шкал бальної оцінки параметрів фізіологічного стану хворого на ГП у 
динаміці. На даний час відомо більше 20 прогностичних систем, шкал і кое-
фіцієнтів. Не всі вони мають однакову цінність, але більшість з них успішно 
пройшли перевірку в крупних і авторитетних наукових і практичних уста-
новах. В першу чергу до них відносять шкали APACHE II, SAPS II, SOFA, 
MODS, ODIN, Glasgow, а також критерії Ranson для оцінки органної недо-
статності, POSSUM – шкала важкості стану пацієнта, шкали ВІSАР, MPM ІІ 
для моделювання імовірної смертності.

У Сполученому Королівстві найбільш вживаною для оцінки важких та 
середніх форм ГП є модифікована шкала (Imrie) Glasgow, яка має чутливість 
68% і специфічність 84% (табл. 2.13). 

 Таблиця 2.13 
Шкала Imrie (Glasgow) (1984) 

Критерії Показник
Вік > 55 років 
Лейкоцитоз > 15·109/л
Глюкоза крові > 10 ммоль /л
Сечовина крові >16 ммоль /л
РаО2 < 60 мм рт.ст. (8.0 kPa)
Кальцій < 2 ммоль /л
ЛДГ > 600 IU/л
АСТ >100 IU/л
Альбумін < 32 г /л
Крім того, зазвичай використовують шкалу Ranson (табл. 2.14).

Таблиця 2.14 
Шкала Ranson (1974) 

Під час госпіталізації Через 48 годин після госпіталізації
Вік > 55 років Зниження гематокриту більш ніж на 10 %
Глюкоза крові > 11 ммоль/л Вміст кальцію < 2 ммоль/л
Лейкоцитоз > 16·109/л Дефіцит основ > 4 мекв/л

ЛДГ > 350 IU/л Підвищення концентрації азоту сечовини 
більш ніж на 1,8 ммоль/л

АСТ > 250 IU/л Затримка рідини > 6 л 
РаО2 < 60 мм рт.ст.

Примітка: IU - міжнародні одиниці.
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В. ВІК
Вік Оцінка

< 44 0

45 – 54 2

55 – 64 3

65-74 5

>75 6

С. Супутні захворювання Оцінка

Цироз печінки, який підтверджується біопсією 2

Ішемічна хвороба серця. Стенокардія напруження 2

Тяжка хронічна обструктивна хвороба леченів. 2

Хронічний діаліз 2

Екстрене хірургічне втручання 5

Оцінка за шкалою APACHE II підраховується шляхом складання А + В +С
А = загальна оцінка фізіологічного стану (сума вище перелічених 12 пунктів)
А= А1+А2 – оцінка фізіологічного стану пацієнтів - сума 12 пунктів фізіологічної оцінки, 
включаючи оцінку неврологічного статусу (15 мінус результат за шкалою Глазго)
В – оцінка віку
С  – оцінка супутніх захворювань

ЗАГАЛЬНА  ОЦІНКА
    А = 22222 балів      В = 22222_ балів    С = 2222_ балів
    А + В + С = 22222_ балів  (якщо пацієнт на ШВЛ поставте V 
поряд з оцінкою)

*FІO2 – вміст О2 у вдиху-
ваному повітрі
(за 1 приймається 100% 
зміст О2)
**А – aDO2 – артеріо-
альвеолярна різниця

Бали за системою APACHE II Летальність в %
0-9 8

10-14 10
15-19 24
20-24 30
25-29 48
30-34 67
35+ 83

Значення APACHE II більше 6 балів служать ознакою важкої форми ГП 
(панкреонекрозу), а величина більша 13 балів свідчить про фатальний розви-
ток захворювання.  Недоліком даної методики є її громіздкість. 

6.рН артеріальної крові > 7,7 7,6-
7,69

7,5 
-7,59

7,33-
7,49

7,25 
-7,32 

7,15 
-7,24

< 
7,15

7.Na+, ммоль/л > 180 160 
-179

155 
-159

150 
-154

130 
-149

120 
-129

111 
-119 < 110

8.K+, ммоль/л > 7 6 – 
6,9

5,5 – 
5,9

3,5 – 
5,4

3 – 
3,4

2,5 – 
2,9 < 2,5

9.Креатінін сироватки, 
мкмоль/л (оцінка 
подвоюється при гострій 
нирковій недостатності)

> 309 177 
-308

133 
-176

53 – 
132 < 53

10.Гематокрит % > 60
50- 
59,9 
3

46 - 
49,9

0 - 
45,9

20 - 
29,9 < 20

11.Лейкоцитів, 109/л > 40 20 – 
39,9

15 – 
19,9

3 – 
14,9

1 – 
2,9 < 1

12.   А2. Оцінка стану нервової системи = 15 балів – ШКГ (за шкалою ГЛАЗГО)
Шкала GLASGO (GCS)

Оцінка
I. Очі розплющуються Спонтанно +4

На звернення +3
На біль +2
Не реагують на подразники +1

II. Рухова активність Виконує команди +6
Реагує і локалізує біль +5
Згинальні рефлекси +4
Декортикаційна ригідність +3
Децеребраційна ригідність +2
Немає відповіді +1

III. Словесна відповідь
(самостійне дихання) Орієнтується і може відповідати на питання +5

Дезорієнтований, але може відповідати на 
питання

+4

Окремі слова +3
Нечленороздільні звуки +2
Не реагує +1

Якщо  пацієнт знаходиться на ШВЛ, то відмітити знак V в пункті III і разом 
із заключною оцінкою за шкалою APACHE V

Сума балів за шкалою Глазго
*/за шкалою Глазго сума балів-15 /                                                                      
Задовільний GCS=14-15 Компенсована недостатність GCS=11-13 
Декомпенсована недостатність GCS=8-10 Неспроможність GCS=8/
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• Ниркова недостатність (креатинін 
вище 177 мкмоль/л)

• Шлунково-кишкова кровотеча (більше 
500 мл/добу)

• Коагулопатія (тромбоцити менше 
100·109/л, фібриноген менше 1,0 г/л)

• Метаболічні порушення 
(гіпокальціємія менше 1,87 ммоль/л)

Морфологічні ознаки
Інтерстиціальний набряк залози
Мікроскопічні ділянки 
жирового некрозу
Відсутність ефекту протягом 48 
- 72 годин вимагає проведення 
додаткових досліджень 
для діагностики можливих 
ускладнень

Панкреатичний і парапанкреатический 
некроз, рідко – інтерстиціальний набряк 

ГП легкого ступеня зустрічається у 70-90% хворих і серйозної пробле-
ми не представляє. Не випадково в останні десятиліття укорінилась думка, 
що така патологія є хворобою 72 годин. Англомовні автори вважають, що 
хворі на ГП легкого ступеня тяжкості взагалі не потребують спеціалізовано-
го лікування, а тільки усунення етіологічних чинників, наприклад, жовчних 
конкрементів (B.Gloor et al., 2000).  Проблему сьогодні представляє рання 
ідентифікація хворих на важкий ГП для їх своєчасного лікування у відділен-
ні інтенсивної терапії ще до розвитку ПОН. 

Деталізована оцінка тяжкості захворювання основана на визначенні сту-
пеня поширеності (обмежений, поширений) і характеру (стерильний, інфі-
кований) ураження ПЗ, заочеревинної клітковини і черевної порожнини при 
панкреонекрозі на основі аналізу результатів візуалізації (УЗД, лапароскопія, 
КТ, МРТ) і транскутанних (під контролем УЗД або КТ) методів інструмен-
тальної діагностики.

Визначення тяжкості ГП – ключовий крок до патогенетичного лікуван-
ня. Найкращою є комбінація даних клінічної симптоматики та КТ, причому 
клінічна оцінка за шкалами проводиться протягом перших 48 год., а інстру-
ментальна (КТ) – протягом 72 год. Шаблонне використання цих методів по-
легшує вибір оптимальної лікувальної тактики.

Американські вчені запропонували  шкалу ВІSАР (Wu D.U. et al., 2009), яка 
була названа за першими літерами 5 основних  параметрів, які використову-
вались для оцінки частоти летальності при гострому панкреатиті (табл. 2.16). 

Таблиця 2.16 
Шкала  ВІSАР (2009) для оцінки частоти летальності хворого на го-

стрий панкреатит
Критерії Показник

Азот сечовини крові >25 мг/дл
Порушення психічного статусу +
Синдром системної запальної реакції +
Вік >60
Плевральний випіт +
Один фактор рахувався як 1 бал.

Бали Летальність (%)
0 0,1
1 0,4
2 1,6
3 3,6
4 7,4
5 9,5

Для визначення діагностичної і лікувальної тактики в матеріалах сим-
позіуму (Атланта, 1992) було рекомендовано враховувати критерії ступеня 
тяжкості ГП (таблиця 2.17).

 Таблиця 2.17
Критерії ступеня тяжкості гострого панкреатиту (Атланта, 1992)

ПАНКРЕАТИТ ЛЕГКОГО 
СТУПЕНЯ 

ПАНКРЕАТИТ ТЯЖКОГО 
СТУПЕНЯ 

Мінімальні функціональні 
порушення
і відсутність важких ускладнень

Наявність поліорганної недостатності
і/або локальних ускладнень

Клінічні особливості
Швидкий клінічний ефект 
консервативної терапії з 
купуванням симптомів і 
нормалізацією показників

• Наявність 3 або більше балів за 
критеріями Ranson;

• або 8 і більше балів за критеріями 
АРАСНЕ II; 

• або шок (сист. АТ менше 90 mm Hg).
• Дихальна недостатність (Ра02 менше 

60 mm Hg)
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1.7. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
Основні захворювання, з якими проводиться диференційна діагностика 

ГП наведені у таблиці 2.19.
Таблиця 2.19

Диференціальна діагностика гострого панкреатиту

Легкий напад

Жовчна колька або гострий холецистит
Ускладнення виразкової хвороби
Гострі захворювання печінки
Часткова кишкова непрохідність
Сечокам’яна хвороба
Хвороби легень (пневмонія, плеврит тощо)

Тяжкий напад
Перфоративна виразка або мезентеріальний тромбоз
Розрив аневризми аорти
 Інфаркт міокарда

Диференціальна діагностика ГП представляє складне клінічне завдання, 
оскільки основні прояви захворювання при розвитку деструктивних форм 
мають плюривісцеральний характер. З цих причин ГП досить часто дово-
дитися диференціювати з перфоративною виразкою шлунка або дванадця-
типалої кишки, гострою кишковою непрохідністю, гострим холециститом, 
гострою оклюзією артерій або вен мезентеріального басейну, гострим ін-
фарктом міокарду.

Для перфоративної виразки шлунка або дванадцятипалої кишки, на від-
міну від гострого панкреатиту, характерна раптова поява «кинджального» 
болю. При цьому хворі прагнуть лежати нерухомо, а при панкреатиті хворі 
зазвичай неспокійні. На відміну від панкреатиту при прободінні блювання 
не є характерним симптомом. Діагностичні сумніви вдається вирішити при 
виявленні вільного газу під куполом діафрагми при виконанні оглядової 
рентгенографії черевної порожнини. ГП важко диференціювати з перфо-
ративною виразкою задньої стінки шлунка, коли вміст шлунка поступає в 
сальникову сумку або у випадках прориву виразок малої кривизни в товщу 
малого сальника. Слід зазначити, що визначення амілази крові або сечі не 
має істотного диференціального значення при проривній виразці, оскільки 
вона в надмірній кількості з вмістом ДПК поступає в черевну порожнину, а 
потім резорбується в кров. Остаточно верифікувати діагноз можна при про-
веденні УЗД і лапароскопії.

Критерії тяжкості ГП за даними результатів КT наведені у таблиці 2.18.
Таблиця 2.18

Критерії тяжкості гострого панкреатиту за даними результатів КT
(за E.J.Balthazar et al., 1990)

Ступені Критерії Бали
А ступінь нормальна підшлункова залоза 0

B ступінь збільшення ПЗ, нерівність контурів та неоднакова 
гомогенність 1

C ступінь В ступінь + запалення панкреатичної тканини 2
D ступінь одиночне накопичення рідини + С ступінь 3

E ступінь 2 і > протяжних накопичення рідини + С ступінь 
або наявність газу у ПЗ або навколо органу 4

Шкала поширеності некрозу
< 1/3 (<30%) 2 
>1/3, але < половини (30-50%) 4 
> половини (>50%) 6
Підрахунок балів: бал за ступенем КТ + бал за шкалою поширеності 
некрозу

У більшості спостережень клінічні межі між стерильним і інфікованим 
панкреонекрозом (особливо при поширеному характері ураження ПЗ і за-
очеревинної клітковини) нечіткі, що є причиною не завжди обґрунтованого 
хірургічного втручання в «ранню», доінфекційну фазу захворювання, або, 
навпаки, ведуть до операції з запізненням, при несвоєчасно діагностованій 
панкреатогенній інфекції. В зв’язку з цим найбільш точним способом вери-
фікації факту інфікування є ТГА рідинних утворень заочеревинної локаліза-
ції під контролем УЗД або КТ з мікроскопічним (негайним) і бактеріологіч-
ним (відстроченим) дослідженням матеріалу. 
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необхідно пам’ятати про той факт, коли панкреонекроз може супроводжува-
ти розвиток гострого ферментативного холециститу. Діагностичні проблеми 
вирішуються при виконанні ферментної діагностики, УЗД і лапароскопії.

При защемленні конкременту в дистальному відділі холедоха клінічні 
прояви відповідають картині гострого холецистопанкреатиту («крик папі-
ли»): хворий кидається і стогне від болю, «не знаходить собі місця», біль 
виникає раптово у верхніх відділах живота, сильний, носить оперізуючий 
характер, супроводжується багаторазовим блюванням, ознобом, розвитком 
синдрому жовтяниці, холангіту і динамічної кишкової непрохідності. Сеча 
темна, «типу пива», ахолічний кал. При цьому визначається м’язова напруга 
і симптом Щоткіна-Блюмберга у верхніх відділах живота. Оптимальним ал-
горитмом диференціального діагнозу є ферментна діагностика, визначення в 
крові рівня білірубіну і його фракцій, лужної фосфатази, АЛТ, АСТ, виконан-
ня УЗД, ЕРПХГ, ПСТ з екстракцією конкременту.

Гостра оклюзія (тромбоз, емболія) мезентеріальних судин на відміну від 
ГП виникає найчастіше у хворих літнього віку, страждаючих серцево-судин-
ними захворюваннями, миготливою аритмією. При цьому біль в животі на-
ростає швидко, як при перфорації гастродуоденальної виразки. Біль і напру-
га м’язів передньої черевної стінки можуть бути розлитими. Характерний 
лейкоцитоз, що досягає 20-30·109/л. Іноді спостерігається стілець з домішка-
ми крові. Амілазурія і збільшення активності ЛДГ в цілях диференціальної 
діагностики має відносне значення, оскільки підвищується при некрозі киш-
ки. Діагностичні сумніви вирішуються при проведенні лапароскопічного або 
ангіографічного дослідження.

Розрив (розшарування) аневризми черевного відділу аорти, на відміну від 
ГП, характеризується гострим початком захворювання, що супроводжуєть-
ся симптомами внутрішньочеревної кровотечі і геморагічного шоку: втра-
тою свідомості, запамороченням, стійкою гіпотонією, гострою анемією. У 
черевній порожнині пальпується об’ємне пульсуюче утворення, над яким 
вислуховується систолічний шум. Аналогічних характеристик шуми вислу-
ховуються на стегнових артеріях. Діагностичні сумніви вирішуються при 
виконанні УЗД аорти і органів черевної порожнини, лапароскопії, ангіогра-
фічного дослідження.

Картину гострого панкреатиту може симулювати загострення пенетрую-
чої виразки шлунка або дванадцятипалої кишки. У цих випадках завжди слід 
надавати належне значення симптомам загострення виразкової хвороби. Але 
при збільшенні рівня амілази в крові або сечі і симптомах ГП виключити 
його практично не представляється можливим.

Гостра кишкова непрохідність, так само як і ГП, характеризується го-
стрим початком, інтенсивним больовим синдромом, багаторазовою блю-
вотою. При ГП (панкреонекрозі) при залученні до процесу брижі тонкої і 
поперечно-ободової кишки клінічні симптоми схожі з такими при розвитку 
механічної кишкової непрохідності. Проте на відміну від панкреатиту при 
гострій непрохідності кишечника біль переважно носить переймоподібний 
характер, супроводжуються видимою на передній черевній стінці перисталь-
тикою кишечника, яка носить дзвінкий і резонуючий характер (панкреатит 
супроводжується згасанням перистальтики). Разом з тим, при кишковій не-
прохідності може спостерігатися амілазурія, тому цей лабораторний тест 
не має вирішального значення. Остаточне рішення можливе при виконанні 
оглядової рентгенографії органів черевної порожнини (виявлення множин-
них рівнів рідини в кишечнику при непрохідності). Для ГП характерною є 
пневматизація товстої кишки, відсутність «чаш Клойбера». 

Відомо, що найбільш важким моментом диференціальної діагностики ГП 
(набрякової форми) і гострого апендициту є початкові строки захворювання, 
коли симптоматика захворювання виражена ще недостатньо, або червоподіб-
ний відросток розташований ретроцекально – в поперековій ділянці або біля 
жовчного міхура. Ключовими моментами диференціального діагнозу в цих 
ситуаціях є лабораторна ферментна діагностика, ультразвукове дослідження 
і лапароскопія.

Гострий холецистит викликає серйозні проблеми в диференціальній діа-
гностиці з гострим панкреатитом при розвитку симптомів поширеного пе-
ритоніту. Як правило, це особи похилого та старечого віку. У цій ситуації на 
користь гострого деструктивного холециститу свідчить переважно локаліза-
ція болю в правому підребер’ї, з іррадіацією в праву лопатку і плече, пальпу-
ється болісний збільшений жовчний міхур, біль практично ніколи не локалі-
зуються зліва, відсутня вказівка на його оперізуючий характер. Разом з тим, 
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Подальше лікування
внутрішньовенна антибіотикотерапія при тяжкому перебігу хвороби;
нутритивна підтримка;
форсований діурез (детоксикація)
відновлення реології крові
біліарний панкреатит – рання ендоскопічна ПСТ, другий етап – холецис-
тектомія (у т.ч. лапароскопічна). 

Діагностика панкреонекрозу (КT з підсиленням контрастом).
Якщо некроз існує – виключення інфікованих форм (ЧТА з забарвленням 

біоптату за Грамом, визначення культури та антибіотикочутливості).

Декомпресія шлунка
Задачі:

Видалення соляної кислоти ( стимуляції панкреатичної секреції)
Профілактика аспірації
Припинення блювоти
Боротьба з парезом кишечника
Ліквідація інтра-абдомінальної гіпертензії і таким чином порушень 
дихання

При дихальній недостатності
Киснева підтримка
ШВЛ 
Трахеостомія
Боротьба з болем

Наркотичні анальгетики (фентаніл)
Нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ):
 селективні блокатори ЦОГ-2(мелоксікам);
високоселективні блокатори ЦОГ-2 (коксиби);
 стереоселективні НПЗЗ (дексалгін)
Передуральна анестезія
Спазмолітики

Серед НПЗП найбільш виражений знеболюючий ефект виявляє кетопро-
фен. Згідно даним M.Potarius та співавт. (1993) введення кетопрофену у дозі 

Проведення диференціального діагнозу з інфарктом міокарду і ГП (пан-
креонекрозом) базується на даних ЕКГ, дослідження біохімічних маркерів 
гострого пошкодження міокарду (креатинінфосфокіназа), рівня амілази кро-
ві і сечі, ліпази крові. Слід пам’ятати, що при важких формах панкреоне-
крозу можуть спостерігатися зміни на ЕКГ (депресія сегменту Т в II і III 
відведеннях, двохфазність хвилі Т в I і III відведеннях), які відображають 
функціональні зміни в серцевому м’язі. Якщо діагностичні сумніви не ви-
рішуються, доцільно виконати УЗД, а в деяких випадках – лапароскопію.

На відміну від харчової токсикоінфекції, для якої характерні симптоми 
гострого гастроентероколіту, поява виражених явищ інтоксикації, парезу ки-
шечника, гіпотензії і енцефалопатії дозволяє запідозрити розвиток панкре-
онекрозу. Вирішальним у важких випадках є проведення повноцінної фер-
ментної діагностики, УЗД і лапароскопії.

1.8. ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ
Госпіталізація

легка форма  - у хірургічне відділення 
при тяжкій формі - у відділення інтенсивної терапії
Голод
Моніторинг АТ, пульсу, температури
Сечовий катетер, моніторинг діурезу
Контроль за ЦВТ, діурезом 
Аналгезія;
Парентеральне харчування , а згодом ентеральне харчування.

Тактика лікування хворих на гострий панкреатит
Початкова терапія

об’єм інфузії та відновлення електролітного  балансу; 
декомпресія шлунка та запобігання аспірації (назогастральний зонд);
киснева підтримка (ендотрахеальна інтубація, ШВЛ);
боротьба з больовим синдромом
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Серед фторхінолонів перевагу надавали Цифрану, який блокує бактеріаль-
ну ДНК-гіразу і порушує функцію ДНК бактерії. Цифран активний відносно 
грампозитивних та грамнегативних патогенів, включаючи штами, резистентні 
до пеніцилінів, цефалоспоринів і (або) аміноглікозидів. Препарат виводиться 
з організму завдяки секреції у канальцях і клубочковій фільтрації. Біля 15% 
прийнятої дози препарату виділяється з жовчю і фекаліями. Інфузію Цифрану 
проводять безпосередньо у вену зі швидкістю 200 мг/год по 200-400 мг 2 рази 
на добу, залежно від виду, тяжкості інфекції, а також стану нирок хворого.

Серед карбопенемів широко використовується Синерпен, один флакон 
якого містить 500 мг іміпенему і 500 мг циластатину натрію. Добова доза 
становить 1-2 г, препарат вводять у 3 - 4 роздільних прийоми. При інфекціях, 
спричинених менш чутливими організмами, добова доза може бути збільше-
на до максимальної 50 мг на 1 кг маси тіла на добу, але не перевищувати 4 г 
на добу. Синерпен у дозі 500 мг вводять внутрішньовенно протягом 20-30 хв, 
дозу 1000 мг – протягом 40-60 хв.

Нутрітивна підтримка
Парентеральне харчування – перші 3-5 днів
Ентеральне харчування через назо-інтестінальний зонд

Боротьба з запаленням ПЗ
· Глюкагон – блокує секрецію ПЗ і шлунка
Соматостатин (сандостатин, октреатид ацетат, уктреатид) до 5-7 днів – 

гальмує панкреатичну і шлункову секрецію 
Антиоксиданти
Для ліквідації ензимної токсемії - інгібітори протеаз:

Трасилол
Контрікал: 350000 ОД і далі 140000 ОД кожні 4 години, 1-3 доби
Гордокс: 500000 ОД  потім по 50000 ОД щогодини

Для зниження кислотності 
Н2 блокатори (фамотидін, ранітидін)
Блокатори протонної помпи (омепрозол, пантопразол, рабепразол, 
нексіум)

З метою системної детоксикації доцільне використання екстракорпораль-
них методів: плазмофорезу, ультрафільтрації крові тощо.

Перелік основних лабораторних показників для моніторингу ефектив-
ності консервативного лікування хворих на ГП наведено у таблиці 2.20.

200 мг/добу внутрішньовенно дозволяє на 40% знизити потребу в опіоїдах у 
порівнянні з плацебо після операції. За загальною безпекою препарат займає 
третє місце, а за найменшою частотою побічних ефектів – друге місце серед 
НПЗП. Кетопрофен складається з двох стереоізомерів. Аналізуючи позитив-
ні і негативні сторони даного лікарського засобу, Caldwell та співавт. (1996) 
показали, що тільки правообертаючий енантіомер кетопрофену (S-(декс) 
кетопрофен – Дексалгін) може блокувати ЦОГ, здійснюючи потужний зне-
болювальний ефект, тоді як неактивний лівообертаючий ізомер збільшує 
токсичність і метаболічне навантаження дози. У гострому експерименті на 
тваринах з використанням рацемічної форми кетопрофену і декскетопро-
фену трометамолової солі було показано, що частота гострого виразкового 
ураження при використанні стереоселективного декскетопрофену в 5 разів 
нижча в порівнянні з рацемічною його формою.  Препарат взаємодіє з ЦОГ 
в 5 разів активніше, ніж рацемічний кетопрофен і в 100 разів активніше, ніж 
його лівообертаючий ізомер. Препарат блокує проведення больових імпуль-
сів як на периферії (пригнічення збудження нервових закінчень), так і в ЦНС 
(переривання больового імпульсу), знижує продукцію прозапальних і альго-
генних цитокінів у ЦНС, що значно підвищує аналгетичний потенціал пре-
парату. Додаткові механізми дії дексалгіну: 1) проникає через гематоенце-
фалічний бар’єр завдяки високій ліпофільності, 2) здійснює центральну дію 
на рівні задніх стовпів спинного мозку – деполяризація нейронів, 3) селек-
тивно блокує рецептори NMDA (N-метил D-аспартату), які беруть участь в 
модуляції больового імпульсу, 4) здійснює пряму і швидку дію на трансмісію 
болю. Унікальність препарату полягає у його властивості здійснювати блока-
ду ЦОГ на усіх трьох рівнях передачі болю (периферичному, сегментарному 
(спинний мозок) та центральному). 

 Антібіотікотерапія
При тяжкому панкреонекрозі профілактична для запобігання нагноєння
При гнійних ускладненнях 

карбопенеми, цефалоспорини ІІІ, ІV поколінь +  метронідазол;    
фторхінолони+метронідазол, 
 захищені інгібіторами пеніциліни 
 (піперацилін/тазобактам, тикарцилін/клавуланат)
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Біліарний 
панкреатит ЕРПХГ або КТ Папілотомія 

Інфікований 
некроз

Черезшкірна тонкоголкова 
аспірація

При виявленні ознак 
інфекції – операція

Хірургічна тактика
Показання до хірургічного лікування

1. Наявність гнійно-септичних ускладнень
 Інфікований панкреонекроз
Абсцес
Парапанкреатична флегмона
Флегмона заочеревинна
Нагноєння гострої псевдокісти

2. Біліарний панкреатит
3. Перітоніт при перфорації порожнистого органу (нориця)
4. Арозивна кровотеча
5. Гостра непрохідність кишечника

Дискутабельні показання до операції
Ферментативний перитоніт
Стерильний некроз більше 50% тканин ПЗ
Прогресивне погіршення стану хворого не зважаючи на інтенсивну терапію
Рецидивуючий некротизуючий панкреатит 
Фулмінантний некротизуючий панкреатит

Методи хірургічного лікування
Міні-інвазивні методики

Ендоскопічна ПСТ з наступною лапароскопічною холецистектомією  при 
біліарному панкреатиті

Пункційна холецистостомія при жовтяниці різного ґенезу, як допоміжний 
метод у комплексі з консервативною терапією

Дренування і лаваж черевної порожнини при ферментативному перитоніті
Пункційне видалення вмісту рідинних утворень під контролем УЗД
Лапороскопічне розкриття та дренування невеликих обмежених гнійників

Лапаротомні оперативні втручання
1. Лапаротомія холецистектомія, холелітотомія (папілотомія при защемлено-
му камені ВДС) 

Таблиця 2.20
Лабораторні показники для моніторингу ефективності консерватив-

ного лікування хворих на гострий панкреатит
Лейкоцити
Гемоглобін (гематокрит)
Тромбоцити
Коагулограма (ПТІ, частковий 
тромбопластиновий час)
Аналіз газів крові (pO2, pCO2)
Електроліти плазми (K, Na, Ca)

Сечовина та креатинін 
Лужна фосфатаза
γ-Глутамілтранпептидаза 
Білірубін 
AСТ
C-реактивний білок

Алгоритм основних методів інтенсивної терапії хворих на тяжкий ГП на-
ведено у таблиці 2.21.

Таблиця 2.21 
Інтенсивна терапія хворих на тяжкий гострий панкреатит

Oрганні 
ускладнення Лабораторні показники Заходи

Дихальна 
недостатність

РаO2  > 60 мм Hg
РаO2 < 60 мм Hg, незважаючи 
на кисневу підтримку

Назально або маска
Механічна вентиляція

Ниркова 
недостатність

Креатинін 120 мкмоль/л
Діурез 30 мл/год.
Залишковий азот плазми
<  30 ммоль/л   або
креатинін   400 мкмоль/л

Допамін (ниркова доза)
+ діуретики
Гемофільтрація 
Гемодіаліз

Серцево-
судинна 

недостатність
Шок

Зниження ЦВТ 
Рівень АТ  < 70 мм Hg
Систолічний АТ < 80 мм Hg 

 Заміщення дефіциту ОЦК 
 допамін (високі дози) 
норепінефрин або інші 
інотропні засоби  

Метаболічні 
порушення

Гіперглікемія  > 150 мг/дл 
Гіпокальціємія
ДВЗ-синдром
Meтаболічний ацидоз

 Інсулін
Немає правила
Свіжезаморожена плазма
Карбонат натрію

Сепсис

Ректальна температура > 38.5°C
Лейкоцити < 4 або > 12·109/л 
Тромбоцити  < 100·109/л
Meтаболічний ацидоз 
Дефіцит основ >  4 ммоль/л

Антибіотики
Хірургічне втручання 
у випадку позитивного 
результату тонкоголкової 
аспірації
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Лікувальна тактика пацієнтів з біліарним панкреатитом типу А (з гіпера-
мілаземією при відсутності перитонеальних симптомів або з будь-яким вияв-
леним запаленням ПЗ) полягає у виконанні  лапароскопічної холецистекто-
мії операційної холангіографії, виконаних по терміновим показанням, тобто 
протягом 24-48 год. Хворі на тип В біліарного панкреатиту мають виражені 
черевні симптоми. При консервативному лікуванні  черевні симптоми змен-
шуються протягом 5-7 днів. Раніше після зникнення черевних симптомів 
хворого виписували, а через 6-8 тижнів виконували холецистектомію. Однак 
протягом очікувального періоду часто виникали рецидиви ГП з фатальними 
наслідками. Сьогодні загальноприйнято, що хворим на тип B потрібно вико-
нати холецистектомію і операційну холангіографію протягом госпіталізації 
до стаціонару. Лікування хворих на тип C біліарного панкреатиту є складним 
завданням внаслідок високої смертності. Раніше пацієнтів оперували протя-
гом перших 48 годин. З цим підходом були пов’язані висока смертність. Про-
грес у лікуванні цього типу біліарного панкреатиту намітився після впрова-
дження ендоскопічної ПСТ (рис. 2.13). 

Рис. 2.13. Ендоскопічна папілосфінктеротомія.
Радикальну операцію виконували після нормалізації загального самопочуття.
При біліарному панкреатиті в клініці кафедри хірургії №2 НМУ іме-

ні О.О.Богомольця широко використовували малоінвазивні ендоскопичні 

2. Панкреатонекректомія
З широким перипанкреатичним дренуванням 
З етапними санаціями
З лапаростомією

3. Абдомінізація ПЗ, дренування флегмони заочеревинної клітковини
4. Дистальна резекція ПЗ

Лікувальна стратегія при біліарному панкреатиті
 Необхідність операції при біліарному панкреатиті обгрунтовують бло-

ком відтоку жовчі і соку ПЗ, можливим рефлюксом жовчі в панкреатичні 
протоки, ендогенною інвазією мікрофлори біліарної системи в протоки ПЗ. 
Хоча можливий і інший шлях розвитку біліарної гіпертензії, а саме здавлен-
ня термінального відділу загальної жовчної протоки головкою ПЗ.  Орієн-
тиром терміновості операції при біліарному панкреатиті  вважають інтен-
сивність і тип (наростаюча, така, що убуває, стабільна, рецидивуюча) жов-
тяниці, її тривалість, а також відсутність або наявність ознак холангіту. За 
даними В.С.Земскова (1988, 1999), оптимальним є виконання операції при 
біліарному панкреатиті при його прогресі в ранній термін (24 години) після 
виведення хворого з шоку. Такий реанімаційно-хірургічному підхід запо-
бігає прогресу бактеріобілії, абсцедування ПЗ і заочеревинної клітковини. 
 За даними Ю.А. Нестеренко и соавт., (1988) у 80,5% хворих на ГП вияв-
ляють зміни у ВДС або периампулярній зоні, внаслідок яких порушується 
відтік соку з протоки ПЗ, а усунення останнього веде до швидкого регресу 
панкреатиту. Ефективність ендоскопічних способів лікування хворих на бі-
ліарний панкреатит сягає 72,8% (G. Uomo et al., 1998). Методи лікування 
біліарного панкреатиту в залежності від його типу наведені у таблиці 2.22. 

Tаблиця 2.22 
Біліарний панкреатит та стратегія його лікування

Типи Лікування
А «Відкрита» холецистектомія та операційна хол ангіографія

В
Консервативне лікування дозволяє зменшити перитонеальні 
симптоми

Холецистектомія одразу після госпіталізації

С Ендоскопічна ПСТ впродовж 3-4 днів
Радикальна операція при нормалізації загального стану
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періоді, після стихання клініко-лабораторних ознак ГП, слід виконувати ла-
пароскопічну холецистектомію для попередження нових атак ГП (рис. 2.14). 

Рис. 2.14. Етапи лапароскопічної холецитектомії.
У хворих на біліарний панкреатит успішно застосовуються лапароскопіч-

ні втручання, які дозволяють не тільки видалити жовчний міхур, але і про-
вести ревізію загальної жовчної протоки з його зовнішнім або внутрішнім 
дренуванням (А.И.Шугаев и соавт., 1999, B.Von Bormann et al., 1998). 

Хірургічне лікування панкреонекрозу
Принципи хірургічного лікування хворих панкреонекрозом засновані на 

диференційованому підході до вибору оперативних втручань залежно від 
фази розвитку захворювання, клініко-морфологічної його форми, ступеня 
тяжкості стану хворого і термінів захворювання.

Різний ступінь поширеності некротичного ураження ПЗ і різних відді-
лів заочеревинної клітковини, а також факт їх інфікування визначають різні 
варіанти хірургічної тактики. Це стосується показань до операції, термінів 
хірургічного втручання, послідовності застосування транскутанних і лапа-
ротомних методик, хірургічних доступів, видів операцій на ПЗ і жовчови-
відній системі, способів дренування заочеревинного простору і черевної по-
рожнини, режимів повторних некр- і секвестректомій.

втручання на позапечінковій жовчній і панкреатичній протокових системах. 
Серед хворих з середнім і тяжким перебігом захворювання при відсутності 
позитивної динаміки на фоні активної сучасної консервативної терапії (про-
тягом першої доби від початку атаки ГП), етіопатогенетичне лікування на 
першому етапі доповнювалось малоінвазивними втручаннями на протоковій 
системі. Об’єм ендоскопічних операцій залежав від етіології ГП. При гіпер-
тензивно-протоковій формі (біліарному) панкреатиті проводилась ендоско-
пічна ПСТ, яка за необхідністю доповнювалась ретроградною екстракцією 
конкрементів із позапечінкових ЖВШ (при холедохолітіазі та механічній 
жовтяниці). Якщо у хворого спостерігалися клінічні і ендоскопічні ознаки 
гострого холангіту, після ПСТ виконувалась санація протокової системи – 
промивання її розчинами гепатотропних антибіотиків цефалоспоринового 
або фторхінолонового рядів. При первинно-ацинусних (екзотоксичних, ал-
когольних) панкреатитах з метою декомпресії панкреатичної протокової сис-
теми і відновлення пассажу панкреатичного соку в ДПК, ліквідації набря-
ку і рефлекторного спазму ВДС після ПСТ в протокову систему вводилися 
розчини лідокаїну з міогенними спазмолітиками (для вимивання білкових 
пробок з муцином; десквамованого епітелію та для розрідження секрету), 
а також  блокатори секреції ПЗ (сандостатин тощо). З метою попередження 
травмування епітелію протоків та ацинусів ПЗ під час ендоскопічних втру-
чань нами широко використовувалась замість рентгеноконтрастної панкре-
атохолангіографії ультрасонографія протокової системи з ехопозитивними 
контрастами („Еховіст”). В результаті серед хворих з тяжким перебігом ГП 
лапаротомні операції вдалося знизити на 10%. При цьому кількість операцій 
внаслідок вторинних ускладнень у віддаленні терміни знизилась в 2 рази – з 
25% до 12,5%. Летальних випадків серед неоперованих не було. Після ла-
паротомних втручань летальність серед хворих з тяжким ГП склала 10,7%. 
Аналіз хірургічної тактики і вибору об’єму оперативних втручань показав 
наступне: при середньо-тяжкому ГП будь-якої етіології слід якомога скоріше 
в рамках патогенетичного лікування виконувати малоінвазивні ендоскопичні 
втручання на протоковій системі панкреатобіліарної зони з метою декомпре-
сії і відновлення пасажу жовчі і панкреатичного соку в ДПК.   Другим етапом 
патогенетичного лікування при біліарному ГП і наявності ЖКХ в холодному 
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Стерильний (неінфікований) некроз більше 50% тканини ПЖ. Як за-
значалось вище показанням до операції при асептичному процесі є некроз 
більше 50% тканини ПЗ. Проте об’єктивних критеріїв, що дозволяють досто-
вірно навіть під час операції визначити протяжність, а точніше об’єм некрозу 
ПЗ, до теперішнього часу немає (О.Е. Бобров, 2000). Хоча, H.J. Beger et al. 
(1988) вважали, що маса видаленої під час операції некротизованої тканини 
ПЗ до 50 г відповідає некрозу 30% органу, 50-120 г – некрозу 50%, 120-190 
г – субтотальному некрозу і більше 190 г – тотальному некрозу. Проте такий 
спосіб не враховує індивідуальні відмінності розмірів ПЗ при різних консти-
туційних типах пацієнтів, а також збільшення маси органу при його імбібіції 
кров’ю і інфільтрації. Спосіб нездійснимий при розплавленні тканини ПЗ, 
при трансформації тканини в гній. Очевидно тому зважування біологічних 
матеріалів, видалених при операції у хворих на панкреонекроз не отримало 
широкого розповсюдження серед хірургів. 

Відкрита некректомія у хворих з «стерильним» некрозом більше 50% ПЗ, 
на думку ряду авторів, є показаною у хворих, у яких зберігається резорбтивная 
лихоманка, прогресує втрата маси тіла, не купується біль в животі (D.W. Rattner 
et al., 1992, H.S. Ho et al., 1995, S. Tenner et al., 1997). Інші автори вважають, 
що якщо некроз залишається «стерильним», то показань до операції немає, 
а хворі потребують масивної антибіотикотерапії (E.L. Bradley III, 1994, M.N. 
Schoenberg et al., 1999). Відмова від хірургічних втручань на користь комплек-
сного консервативного лікування у хворих на неінфікований ГП дозволила Z. 
Yuan et al. (1997) добитися 100% виживаності. По виразу E.L. Bradley (1999): 
«Хірургічне лікування стерильного панкреонекрозу скоро стане виключенням, 
а не правилом». Таким чином, некроз більш ніж 50% ПЗ, за літературними да-
ними, не може вважатися переконливим показанням до операції.

Виконання лапаротомії при стерильному панкреонекрозі приводило до 
вторинного інфікування зон некрозу у 25-30,4% хворих і прогресу ПОН у 
39,1% хворих (G. Funariu et al., 1998). Крім того, операція, виконана за таки-
ми показаннями, не запобігала прогресу ПОН (E.L. Bradley, 1999). За даними 
B.Rau et al. (1995), L. Yan et al. (1997) виживання було тим краще, чим на 
триваліший час було відкладено хірургічне втручання, навіть при безпере-
чних ознаках некрозу більш ніж 50% ПЗ. Вважають, що виконання операції 

Інфіковані форми панкреонекрозу (інфікований панкреонекроз, панкре-
атогенний абсцес або їх поєднання, септична флегмона заочеревинної кліт-
ковини, гнійний перитоніт, інфікована псевдокіста) незалежно від ступеня 
ПОН вимагають оперативного лікування. Інакше фатальний результат захво-
рювання неминучий.

При стерильному панкреонекрозі, особливо обмеженому, операція є ви-
мушеною мірою, коли вичерпаний весь детоксикаційний потенціал комп-
лексних консервативних заходів. Тому основним принципом, який повинен 
складати основу тактики консервативного і хірургічного лікування стериль-
ного панкреонекрозу, є позиція «спостерігай і очікуй».

Показання до операції при стерильному (обмеженому і поширеному) 
панкреонекрозі суворо обмежені ситуаціями збереження або прогресування 
ПОН на тлі комплексного консервативного лікування, що включає також ла-
пароскопічне дренування черевної порожнини і/або транскутанне дренуван-
ня рідинних утворень заочеревинної локалізації під УЗД або КТ контролем. 

Для стандартизації оцінки ступеня поширеності уражень ПЗ при панкре-
онекрозі може бути використана наступна схема, що розроблена в клініці 
Мейо (1998), дозволяє представити об’єм її ураження в процентному спів-
відношенні (рис.2.15). 

Рис. 2.15. Об’єми ураження підшлункової залози при некротичному 
панкреатиті
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Таблиця 2.23
 Хірургічна тактика при інфікованих формах панкреонекрозу 

(згідно рекомендаціям російських панкреатологів)

Характер гнійно-
некротичного 

вогнища

Клініко-морфологічна форма

  Інфікований 
панкреонекроз

Інфікований 
панкреоне-
кроз + абсцес

Абсцес або 
інфікована 
псевдокіста

Строки захворювання 1 -2 тижня 2-3 тижня 3-4 тижня і 
більше 

Варіанти хірургічної 
тактики 

-Лапаротомія 
-Транскутанне 
дренування 
резидуальных 
вогнищ під УЗД і 
КТ контролем

- Транскутанне дренування 
під УЗД або КТ контролем 
- При неефективності 
транскутанних методів – 
лапаротомія

Дренування 
заочеревинного 

простору

«Відкритий», рідше 
«напіввідкритий» методи

«Закритий», 
рідше «напів-
відкритий» 
методи

Оптимальні режими 
некрсеквестректомій

«За програмою» 
через 24-72 
години

«За 
програмою» 
через 48-72 
години

«На вимогу»

Таблиця 2.24
Види хірургічних втручань в залежності від клінічних результатів
При позитивному клінічному 

результаті
При відсутності клінічного 

ефекту
Некректомія з закритим 
перитонеальним лаважем 

Некректомія з широким 
перипанкреатичним дренуванням

 та перитонеальним лаважем
Некректомія з етапними санаціями
Некректомія з лапаростомією

Резекція ПЗ
Перитонеальний діаліз
Санація гнійника та його 
дренування

Широке дренування

При розвитку інфікованого панкреонекрозу з істотним переважанням за 
даними УЗД і/або КТ некротичного компоненту вогнища над рідинним його 
елементом (або останній зовсім відсутній), а ступінь тяжкості стану хворого 

в пізні терміни дозволяє добитися чіткої демаркації між життєздатною і не-
кротичною тканиною ПЗ (J. Mier et al., 1997).

Ферментативний перитоніт. На думку багатьох хірургів (І.М. Шевчук, 
1998, Б.С. Запорожченко и соавт., 2001, С.Р. Петров и соавт., 2001) видален-
ня рідини з черевної порожнини при панкреатогенному (ферментативному) 
перитоніті є доцільним. В.И. Пугач (1982) встановив, що найбільше накопи-
чення перитонеальної рідини спостерігається протягом перших 4 годин від 
початку захворювання, досягаючи максимуму до 4 - 6 годин і продовжується 
тільки 24-36 годин, після чого припиняється.  При вирішенні питання про 
операцію у хворих на ГП з ферментативним перитонітом необхідно врахову-
вати декілька моментів. Дослідженнями А.П.Радзиховского и соавт., (1998) 
було доведено, що перитонеальна рідина у 85,6% хворих стерильна, тому 
виконання «раннього» оперативного втручання тільки для її видалення недо-
цільно. Крім того, у 58,1% хворих операція приводить до вторинного екзо-
генного інфікування черевної порожнини (Б.М. Даценко и соавт., 1988, Н.М. 
Назаренко и соавт., 1988). Тільки 20,3% хворих на ГП госпіталізуються в хі-
рургічні стаціонари в строк до 12 годин від моменту захворювання, а решта 
значно пізніше (В.В. Скиба и соавт., 1998). Оптимальною у даному випадку  
є лапароскопія, під час якої можна видалити рідину з черевної порожнини 
(асцит - перитоніт), ввести лікарські засоби, встановити дренажі і тим самим 
уникнути операції (Б.В. Болдин и соавт., 1988, И.М. Шевчук, 1998, Н.Н. Ма-
линовский и соавт., 2000, С.Р. Петров и соавт., 2001). Необхідно пам’ятати і 
те, що невелика кількість рідини з черевної порожнини може бути достат-
ньо ефективно усунена методом форсованого діурезу (В.И. Пугач и соавт., 
1974). Таким чином гострий інтерстиціальний панкреатит і стерильні фор-
ми панкреонекрозу, ускладнені розвитком ферментативного перитоніту, є 
показанням до лапароскопічної санації і дренування черевної порожнини. 
Лапаротомне хірургічне втручання, зроблене в екстреному порядку з при-
воду ферментативного перитоніту в доінфекційну фазу захворювання слід 
вважати необґрунтованим лікувальним заходом.

Інфікований панкреонекроз Хірургічна тактика при інфікованих фор-
мах панкреонекрозу залежить від характеру гнійно-некротичного вогнища 
та клінічного ефекту (таблиці 2.23 та 2.24).
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Лікування панкреатичного абсцесу
 Абсцес ПЗ, який розвивається при тяжкому ГП, відрізняється від псевдо-

кісти ПЗ, яка інфікується вторинно. Виникнення абсцесу ПЗ робить прогноз 
ГП вкрай несприятливим. Можливо, що висока летальність при абсцесах ПЗ 
пов’язана із затримкою в постановці діагнозу, особливо при його невеликих 
розмірах і розташуванні в «незручному» для візуалізації місці. Це веде до 
того, що нерідко правильний діагноз встановлюють тільки при його прориві 
у вільну черевну порожнину і розвитку перитоніту (A. Lonardo et al., 1999). 
Не зважаючи на те, що більшість хірургів розглядають панкреатичний аб-
сцес, як абсолютне показання до операції (K. Benziane, 1997), все частіше 
з’являються повідомлення про використання черезшкірних малоінвазивних 
методик лікування (J.L. Gouzi et al., 1999, K.E. Monkemuller et al., 1999). За 
даними K. Mithofer et al. (1997) черезшкірне дренування було ефективним у 
9 з 29 хворих, якщо маніпуляцію виконували первинно з приводу абсцесу ПЗ 
і у 14 з 14 хворих, яким у такий спосіб дренували «залишкові» абсцеси піс-
ля «відкритих» операцій.  Черешкірне дренування порожнини абсцесу ПХВ 
дренажем може бути достатнім у випадках, коли об’єм некрозу мінімаль-
ний або зовсім відсутній, а порожнина абсцесу не містить замазкоподібного 
детриту. Немало робіт свідчать про доцільність очікувальної консерватив-
ної тактики, враховуючи можливість самовиліковування, після спонтанного 
дренування абсцесу, особливо інфікованого кистоїду, у порожнистий орган 
(шлунок, петлю кишки) (А.П. Радзиховский, 1987, I. Levy et al., 1999). 

Однак у більшості випадків таке дренування є неефективним, так як воно 
не дозволяє адекватно видалити детрит, викликає обтюрацію дренажів. У 
даному випадку прийнятною є лапаротомія з некректомією та дренуванням.

Лікування гострої псевдокісти
Не всі гострі псевдокісти потребують спеціального лікування. Як згаду-

валось вище, більшість кіст, які розвиваються при ГП розсмоктується. 
Показання до операції і об’єм наступні:
Швидке збільшення розмірів кісти. У випадках, коли гострі псев-

докісти збільшуються швидко до 6 см або більше, особливо, коли таке збіль-
шення пов’язане з посиленням болю, виконують дренування кісти під УЗД 
або КТ контролем з метою запобігання спонтанного розриву кісти.

не має тенденції до поліпшення застосування транскутанних методів дрену-
вання недоцільне. Однак, у роботі P.C. Freeny et al. (1998) було повідомлено 
про досвід лікування 34 хворих з інфікованим панкреонекрозом з викорис-
танням черезшкірного дренування і зрошування через катетери крупного діа-
метру. У результаті у 47% хворих вдалося уникнути хірургічного втручання. 
Окрім черезшкірного дренування зон некрозу розроблені ендоскопічні спо-
соби лікування. При їх здійсненні використовують черезшлункові і черезду-
оденальні доступи, через які встановлюють дренажні трубки, а некректомію 
проводять спеціальними пристроями. Ендоскопічними способами лікування 
повне одужання було досягнуте у 81% хворих (T.H. Baron et al., 1996, 1997). 

При формуванні інфікованого панкреонекрозу у поєднанні з абсцесом на 
першому етапі хірургічного лікування можуть бути використані малоінва-
зивні технології у вигляді транскутанного дренування гнійно-некротичного 
вогнища під УЗД або КТ контролем. Подібна тактика дозволяє виконати ла-
паротомне втручання у відстроченому порядку (на 2-3 тижні захворювання і 
навіть пізніше), коли створюються оптимальні умови для розмежування зон 
некрозу, секвестрації і життєздатних тканин. Хірургічне втручання, викона-
не в цих умовах, має істотні переваги: 
розширюються можливості для одномоментної і ефективної некр- і секве-
стректомії; 

 відпадає необхідність в проведенні великого числа етапних санаційних операцій; 
 знижується ризик розвитку арозивних кровотеч; 
підвищується вірогідність збереження більшої частини життєздатної ПЗ і 
подальшої екзо- і ендокринної функції органу.
Нижче наведено алгоритм лікування ускладнень ГП, запропонований ан-

глійськими панкреатологами (таблиця 2.25).
Таблиця 2.25

Лікування ускладнень гострого панкреатиту
Ускладнення Тактика

Панкреатичний абсцес Хірургічна втручання санація вогнища і 
дренування

Інфікована псевдокіста Черезшкірне дренування
Панкреатична кровотеча Ангіографія; при неефективності – операція

Холангіт Ендоскопічне дренування, по показанням – 
хірургічне лікування ЖКХ.
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компресія і некр- і секвестректомія парапанкреатичної, обох параободових 
ділянок, що припускають розповсюджену секвестрацію і, відповідно, бага-
тоетапні втручання в заочеревинному просторі. 

Люмботомія забезпечує доступ лише до певного відділу заочеревинного 
простору (до головки – справа або хвоста ПЗ – зліва), паранефральної клітко-
вини (справа та/або зліва), частково до зони навколоободового простору від-
повідної локалізації). Перевагами цього доступу є ізоляція зони операції від 
вільної черевної порожнини. За відсутності повної інформації про стан ПЗ та 
інших відділів заочеревинного простору (за даними УЗД або КТ) необхідно 
удаватися до серединної або двохпідреберної лапаротомії.

Після виконання лапаротомії основна увага повинна бути приділена 
оцінці поширеності і характеру ураження ПЗ, усіх відділів заочеревинної 
клітковини, органів черевної порожнини. Абсолютною ознакою деструк-
тивного панкреатиту є наявність на паріетальній і вісцеральній очеревині, 
великому і малому сальнику плям стеатонекрозу жовтого або білястого ко-
льору, що нагадують краплі розплавленої свічки. За характером випоту, його 
кількістю і локалізацією судять про поширеність перитоніту. У доінфекцій-
ну фазу захворювання серозний, жовтуватий і прозорий ексудат характерний 
переважно для жирового панкреонекрозу, тоді як насичений геморагічного 
характеру випіт у черевній порожнині свідчить про геморагічний або зміша-
ний панкреонекроз. 

Раціональним доступом в порожнину сальникової сумки служить широ-
кий розтин шлунково-ободової зв’язки аж до рівня нижнього полюса селе-
зінки по великій кривині шлунка. Не слід використовувати доступ в сальни-
кову сумку через брижу поперечно-ободової кишки, оскільки це приводить 
до розгерметизації заочеревинного простору, що небезпечно розвитком гній-
ного перитоніту і пошкодженням судин мезоколон.

Для ревізії і декомпресії парапанкреатичної зони виконують розтин 
очеревини по нижньому і верхньому контуру ПЗ в області тіла і частково 
хвоста з мобілізацією її по задній поверхні (рис.2.16). У ідеальному варі-
анті ПЗ повинна бути мобілізована в цих ділянках по верхньому і нижньо-
му контуру за типом «ручки валізи». Це оперативне втручання називається 
«абдомінізацією ПЗ», суть його полягає як би у «переміщенні» ПЗ із заоче-

Тривало існуюча кіста. Будь-яка псевдокіста розмірами 6 см або 
більше, яка зберігається довше 8 тижнів після виникнення, особливо при 
прогресуванні клініки є показанням до внутрішнього дренування (цистоен-
тероанастомоз з заглушкою привідної петлі за О.О.Шалімовим та браунів-
ським співустям). Кіста з сформованими стінками є оптимальною для ство-
рення анастомозу.

Інфікована псевдокіста. Повинна диференціюватись від панкреатич-
ного абсцесу та лікувається шляхом черезшкірного дренування, а при немож-
ливості виконання даної маніпуляції – інтраоперційним зовнішнім дренуван-
ням кісти. Панкреатичний абсцес, в свою чергу, завжди вимагає розкриття, са-
нації, зовнішнього дренування та проведення відповідної антибіотикотерапії.

Кровотеча з псевдокісти виникає внаслідок арозування розташова-
ної поряд судини, сформованої псевдоаневризми судини або аневризми кіс-
ти. Розвиток даного ускладнення супроводжується погіршенням загального 
самопочуття хворого.  Аневризма кісти може прориватись у вільну черев-
ну порожнину та викликати симптоми гострого живота та гіповолемічного 
шоку, а також у сусідні органи, спричинюючи розвиток ШКК з верхніх або 
нижніх відділів ШКТ. Ангіографія повинна бути виконана після нормаліза-
ції стану пацієнта. Ангіографічний контроль за кровотечею, використання 
металевих кілець (Gianturco) або емболізації є найдоцільнішим і найбільш 
ефективним методом лікування. При неефективності ангіографічного контр-
олю необхідне виконання лапаротомії для лігування кривавлячої судини.

Непрохідність. Рідко псевдокіста може порушувати прохідність 
ДПК або холедоха. Ліквідується непрохідність шляхом виконання цисто-ен-
тероанастомозу, рідше – накладанням обхідного анастомозу.

Вибір хірургічного доступу визначається локалізацією і поширеністю 
ураження ПЗ і різних відділів заочеревинної клітковини. У сучасних умовах 
основними оперативними доступами є: 
 срединна лапаротомія; 
двохпідреберний доступ; 
люмботомія.

Двохпідреберний доступ використовують при поширеному стерильному 
або інфікованому панкреонекрозі, коли потрібна широка мобілізація, де-
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Після виконання етапу некр- і секвестректомії виконують декомпресію 
жовчовивідних шляхів (холецистостомія або зовнішнє дренування холедо-
ха), лаваж та дренування  ложа ПЗ, заочеревинної клітковини та черевної 
порожнини. Зони декомпресії заочеревинного простору при панкреонекрозі 
зображено на рис. 2.17.

Рис. 2.17. Зони декомпресії заочеревинного простору при панкреоне-
крозі: позаду головки підшлункової залози (А); область печінкового ви-
гину ободової кишки (Б); права параободова ділянка (В); область хвоста 
підшлункової залози (Г); область селезінкового вигину ободової кишки 
(Д): ліва параободова ділянка (Е).

У плані вибору об’єму хірургічного втручання важливо пам’ятати, що 
часто за інтраопераційними даними важко об’єктивно оцінити глибину, по-
ширеність панкреонекрозу і достовірно розмежувати некротичну і життєз-
датну тканини в ПЗ і різних відділах заочеревинної клітковини. Як правило, 
демаркаційна лінія стає явною лише через 2-3 тижня захворювання, а необ-
ґрунтоване розширення показань до резекції ПЗ неминуче приводить до роз-
витку важкого цукрового діабету і екзокринної недостатності. Ці обставини 
визначають труднощі вибору адекватного об’єму операції на ПЗ при різних 
формах панкреонекрозу.

ревинного простору в черевну порожнину, декомпресії парапанкреатичної 
клітковини, адекватної евакуації панкреатогенного і/або інфікованого висо-
котоксичного випоту. Недоцільне проведення сальника на ніжці позаду ПЗ в 
ситуаціях поширеного панкреонекрозу і планованих надалі етапних некр- і 
секвестрэктомій. 

Рис. 2.16. Абдомінізація підшлункової залози в області тіла і хвоста 
(мобілізована підшлункова залоза узята на держалку).

Некректомію (видалення некротизованих тканин в межах зон крово-
постачання, які пов’язані з паренхімою органу) або секвестректомію (ви-
далення вільно лежачих некротичних тканин в межах загиблих тканин) ви-
конують шляхом обережної і дозованої дигітоклазії, щоб уникнути розвитку 
арозивних кровотеч з артерій і вен мезентеріального басейну, що пов’язане з 
великою крововтратою і високою летальністю. Найбільш частою причиною 
арозивних кровотеч є некроз і/або травма селезінкових артерій і вен, верх-
ньо-брижової вени в місці її злиття з селезінковою, коротких вен шлунка, 
судин брижі поперечно-ободової кишки. Кровотечу з магістральних судин 
зупиняють лігуванням судини з прошиванням синтетичною ниткою. Дифуз-
ну кровоточивість тканин в інфільтрованих і некротичних зонах доцільно 
усувати шляхом тугої марлевої тампонади.
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КТ використовують також при панкреатогенних абсцесах з мінімальним ура-
женням заочеревинної клітковини. При розвитку ускладнень (утворення аб-
сцесу, неадекватне дренування) показана релапаротомія («за показаннями») 
або залучення малоінвазивних транскутанних втручань.

Рис. 2.18. «Закритий» метод дренуючих операцій при панкреонекро-
зі: у парапанкреатичній зоні встановлені трубчасті дренажі.

 «Напіввідкриті» і особливо «відкриті» методи дренування заочеревинної 
клітковини абсолютно показані при стерильному і інфікованому поширеному 
панкреонекрозі, «асептичній» і септичній флегмоні парапанкреатичної, навко-
лоободової, паранефральної і тазової ділянок заочеревинної клітковини.

 «Напіввідкритий» метод дренування заочеревинної клітковини при пан-
креонекрозі припускає установку в зони некрозу і інфікування трубчастих 
багатоканальних (активних) дренажних конструкцій у поєднанні з гумово-
марлевими «сигарними, пасивними» дренажами Пенроза (гумово-марлевим 
тампоном) (рис. 2.19). У цих умовах лапаротомну рану ушивають наглухо, 
а комбіновану конструкцію «твердого» (трубчастого) і «м’якого» (Пенроза) 
дренажів виводять через широку контрапертуру в попереково-бічних облас-
тях або люмботомні рани.

Залежно від характеру хірургічних втручань, що виконуються на ПЗ 
при панкреонекрозі, розрізняють резекції (видалення частини некротизова-
ної залози) і органозберігаючі (абдомінізація ПЗ, некр- і секвестректомія) 
види операцій.

Резекцію підшлункової залози при панкреонекрозі виконують за суво-
рими показаннями. У разі повного (на всю товщу органу) некрозу в області 
хвоста і/або тіла ПЗ, стабільному стані хворого абсолютно показана каудаль-
на резекція ПЗ єдиним блоком з селезінкою (або з її збереженням). Виконан-
ня резекції ПЗ в ранні терміни захворювання (доінфекційна фаза), а також 
панкреатодуоденальних резекцій (ПДР) при тотальному панкреонекрозі не 
рекомендується зважаючи на вкрай велике число ускладнень і високої ле-
тальності.

Згідно сучасним уявленням виділяють декілька методів дренуючих опе-
рацій при панкреонекрозі, які забезпечують умови адекватного дренування 
усіх уражених відділів заочеревинного простору і черевної порожнини за-
лежно від поширеності і характеру ураження ПЗ, заочеревинної клітковини і 
черевної порожнини. Методи дренуючих операцій припускають вибір певних 
тактичних режимів повторних некр- і секвестректомій: 1) етапних ревізій і 
санацій (некр- і секвестректомія) заочеревинного простору, що проводяться 
в програмованому режимі («за програмою»); 2) невідкладних і вимушених 
релапаротомій («за показаннями», «на вимогу») внаслідок ускладнень, що 
розвиваються, в заочеревинному просторі, зоні ПЗ і органах черевної порож-
нини. Виділяють наступні методи дренуючих операцій заочеревинного про-
стору при панкреонекрозі: 
 закриті,
напіввідкриті, 
відкриті.

«Закриті» методи дренуючих операцій (при обмежених (мілко- і круп-
новогнищевих) формах стерильного панкреонекрозу, що не припускають 
тривалої і великомасштабної секвестрації) припускають активне дренування 
заочеревинної клітковини і/або черевної порожнини багатоканальними труб-
частими дренажами в умовах наглухо ушитої лапаротомної рани (рис. 2.18). 
За цих же обставин «закритий» метод дренування під контролем УЗД та/ або 
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тактики в умовах «напіввідкритого» методу зовнішнього дренування при 
панкреонекрозі досягається при використанні тільки програмованого режи-
му оперативних втручань. Режим «на вимогу» в цій ситуації не ефективний. 
Однак якщо кількість ревізій більша чотирьох потрібно вирішувати питання 
про «відкрите» ведення черевної порожнини. 

У той же час «відкриті» методи дренуючих операцій використовують 
виключно в хірургічному лікуванні хворих на поширений панкреонекроз 
(рис. 2.20). «Відкриті» дренуючі хірургічні втручання включають два осно-
вні варіанти тактичних і, відповідно, технічних рішень: 1) панкреатооменто-
бурсостомію  + люмботомію; 2) лапаростомію. 

Панкреатооментобурсостому формують шляхом фіксації (або без неї) 
фрагментів розсіченої шлунково-ободової зв’язки до паріетальної очеревини 
по всьому периметру у верхній третині лапаротомної рани (за типом опера-
ції марсупіалізації псевдокісти ПЗ). Некр- і секвестректомію виконують в 
програмованому режимі під інтубаційним або внутрішньовенним наркозом 
кожні 48-72 години. Тривалість інтервалу між санаційними втручаннями і 
їх кратністю визначається активністю гнійно-запального процесу у вогнищі 
деструкції і ступенем тяжкості стану хворого. 

Рис.2.20. Варіанти «відкритого» дренування заочеревинного просто-
ру: при серединній лапаротомії, доповненій синхронною люмботомією 
(А); при бісубкостальній лапаротомії (Б).

Рис. 2.19. «Напіввідкритий» метод, дренування парапанкреатичної 
зони: трубчасті і рукавично-марлеві дренажі встановлені над і позаду 
підшлункової залози.

Дренаж Пенроза втрачає свою дренажну фукцію через 24 год., що обу-
мовлює його обов’язкове синхронне розташування з трубчастим багато-
просвітним дренажем. В умовах «відкритого» ведення операційної рани їх 
заміну проводять кожні 24-72 години при виконанні програмованих некр- і 
секвестректомій або перев’язок під наркозом. При «напіввідкритому» методі 
дренажі Пенроза видаляють фрагментарно, підтягаючи їх щодня, починаю-
чи з 3-4 доби після операції. До моменту їх повного видалення (через 6-7 
діб) формуються широкі канали, що дозволяють евакуювати в ході етапних 
перев’язок знов утворені секвестри, детрит та при необхідності встановити 
нові дренажі. 

Необхідно відзначити, що «напіввідкриті» методи дренуючих операцій 
при поширених формах панкреонекрозу, мають порівняно меншу ефектив-
ність дренування, ніж «відкриті» дренуючі операції. Істотного підвищення 
ефективності дренуючого потенціалу «напіввідкритого» методу при по-
ширеному панкреонекрозі можна досягти, удаючись до виконання етапних 
програмованих некр- і секвестректомій з використанням лапароскопічної 
техніки і ендоскопічного інструментарію. Реалізація адекватної хірургічної 
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Прогрес існуючих методів хірургічного лікування багато в чому визна-
чається адекватністю етапів некр- і секвестректомії і подальшого усунення 
нових вогнищ некрозу і інфікування, що практично залежить не тільки від 
технічного вирішення конкретного методу дренуючої операції в заочеревин-
ному просторі, але і кращими потенційними можливостями анестезіологіч-
ного і реанімаційного забезпечення. Невипадково середні строки госпіталі-
зації (60 діб) і тривалості перебування у відділенні інтенсивної терапії (30 
діб) еквівалентні при різних тактичних підходах.

Після оперативних втручань з приводу ГП можуть розвиватись наступні 
ускладнення: 
кровотеча;
 сепсис;
 абсцес;
нориця (ПЗ, тонкої/товстої кишки);
кишкова непрохідність.

1.9. ПРОГНОЗ
Загальна летальність хворих на ГП складає 10 15% та не змінюється про-

тягом останніх 20 років. Смертність при легких формах ГП біля 5%, порів-
няно з тяжкими його формами – 20 25%. Смертність після оперативного ліку-
вання досить висока, особливо, коли виникає необхідність у повторних реві-
зіях черевної порожнини, а також при розвитку ускладнень (арозивна крово-
теча, тонко- або товсткокишкова нориця). Викладені принципи хірургічного 
лікування підтверджуються даними систематизованого літературного аналі-
зу, що показав, що в умовах застосування «традиційних» методів хірургіч-
ного лікування інфікованих форм панкреонекрозу, летальність максимальна, 
тоді як при «відкритому/напіввідкритому» дренуванні заочеревинного про-
стору і тактиці програмованих некр- і секвестректомій і використанні «за-
критих» дренуючих операцій вона істотно нижча. Згідно даним D’Egidio і 
Schein (1991) смертність після виконання некректомії та лаважа склала 23%, 
після резекції частини ПЗ, некректомії та дренування -38%. Чим більше часу 
пройшло від початку захворювання до оперативного втручання, тим кращі 
результати оперативного втручання.

Етапні програмовані некр- і секвестректомії проводять під наркозом в 
умовах операційної до повного очищення всіх відділів заочеревинної кліт-
ковини від некрозів і детриту, про що свідчить поява грануляційної тканини. 
Як правило, до 3-4-ї етапних некр- і секвестректомій з’являються ознаки чіт-
кої демаркації, спостерігається розвиток грануляційної тканини, що дозволяє 
програмовані втручання проводити в меншому об’ємі (у вигляді перев’язок) 
під внутрішньовенним знеболенням, інтервал між операціями збільшують 
до 3-4 діб. На цьому етапі лікування хворого оптимальним є перехід до варі-
анту «закритого» дренування шляхом виконання хірургічної обробки опера-
ційної рани з висіченням її країв, встановлення дренажів, які виводять через 
контрапертури, та пошарового ушивання наглухо лапаротомної рани. Таке 
технічне рішення завершального етапу програмованих втручань дозволяє 
попередити формування великих післяопераційних вентральних гриж. 

При інфікованому панкреонекрозі, ускладненому розвитком поширеного 
(дифузного або розлитого) фибрінозно-гнійного або гнилісного перитоніту, 
удаються до іншого варіанту «відкритого» дренування – лапаростомії. У цій 
ситуації проводять дренування не тільки верхнього поверху заочеревинного 
простору, включаючи навколоободову і/або паранефральну зони, але і всіх по-
логих місць черевної порожнини. Краї лапаротомної рани зближують лавсано-
вими лігатурами через всі шари з певним діастазом для забезпечення адекват-
ного відтоку перитонеального ексудату і зниження високого внутрішньочерев-
ного тиску. У деяких випадках застосовують застібку – блискавку для легкого 
доступу. Основним недоліком лапаростомії є втрата великої кількості рідини 
через рану черевної порожнини, що веде до важкої дегідратації хворого.

Останніми роками використовують методи лапароскопічної панкреато-
оментобурсоскопії і санації сальникової сумки. З використанням ендоскопіч-
ної техніки хірурги виконують лапароскопію, декомпресію жовчного міхура, 
санацію і дренування черевної порожнини і далі за допомогою спеціального 
інструментарію з доступу мінілапаротомії здійснюють огляд ПЗ, її абдомі-
нізацію, некр- і секвестріктомію і формують панкреатооментобурсостому і/
або люмбостому. У подальшому виконують етапні санації, а між операціями 
через дренажі проводять проточний або фракційний лаваж порожнини саль-
никової сумки.



102 103

ток та темпи прогресування ХП. У ряді епідеміологічних досліджень було 
показано, що у осіб, що палять підвищений ризик розвитку ХП, причому 
ступінь ризику наростає із збільшенням кількості викурених сигарет. Точний 
механізм дії тютюну на ПЗ невідомий, проте існують дані, що куріння при-
водить до зниження секреції бікарбонатів підшлунковою залозою, а також 
сприяє зниженню трипсин-пригнічоючої здатності сироватки і рівня α 1-ан-
титрипсина. На думку Григорєвої І.Н., Романової Т.І.(2009) тютюнокуріння 
є незалежним чинником риски розвитку ХП. Нікотин включається в різні па-
тогенетичні механізми і має вплив на перебіг захворювання. Тютюнокуріння 
приводить до виснаження запасів вітамінів С і А, а також знижує сироват-
ковий рівень інших антиоксидантів, що обумовлює пошкодження тканини 
залози вільними радикалами. Нікотин активує протоонкоген H-ras, збільшує 
рівень кальцію в цитозолі з формуванням кальцифікатів і розвитком локаль-
ної панкреатичної гіпертензії, що приводить до загибелі клітин ПЗ.

Біліарний ХП. Серед причинних чинників розвитку ХП патологія жовчо-
вивідних шляхів має місце в 25-56% випадків. Залучення ПЗ до патологічно-
го процесу при жовчнокамяній хворобі певною мірою залежить від давності 
захворювання, розмірів та локалізації конкрементів, зустрічається частіше у 
жінок. Крім того, причинами розвитку біліарного панкреатиту можуть бути 
аномалії жовчовивідних шляхів, кісти холедоха, патологія фатерового соска. 

На ряду з захворюванями жовчновивідних шляхів, вказується на 
зв’язок розвитку ХП з іншими захворюваннями шлунково - кишкового 
тракту(хронічною пенетруючою виразкою цибулини дванадцятипалої киш-
ки, гастроезофагельною рефлюксною хворобою, хворобою Крона, неспеци-
фічним виразковим колітом, глютеновою ентеропатією (целіакією), хроніч-
ним гепатитом і циррозом печінки). 

Об’ємні хірургічні втручання(резекція шлунку, гастректомія) також спри-
чиняють ряд анатомічних і функціональних змін шлунково-кишкового трак-
ту. В більшості випадків, відновлення цілісності травної трубки не викликає 
помітних порушень функції системи травлення завдяки її значним компен-
саторним можливостям. Проте, у ряді випадків після оперативних втручань 
на шлунку виникають розлади функції ПЗ. Одним з надзвичайно важливих 
синдромів, що входять в спектр широко відомих, є зовнішньосекреторная 

РОЗДІЛ 3. ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ.
Хронічний панкреатит – хронічне поліетіологічне запально-дистрофічне 

захворювання підшлункової залози, яке характеризується прогресуючим пе-
ребігом, наростаючими вогнещевими, сегментарними чи дифузними деге-
неративними і деструктивними змінами її паренхіми та розвитку фіброзу, 
порушеннями прохідності панкреатичних протоків (утворенням псевдокист, 
кальцифікатів, конкрементів), поступовим заміщенням паренхіми органу 
сполучною тканиною з розвитком її екзо- і ендокринної недостатності (П.А. 
Кольцов, 1998)

У багатьох відношеннях, ХП представляє область гастроентерології до-
сить складну і для діагностики, і для лікування, тому ця проблема широко 
дискутується і серед терапевтів, і серед хірургів.

Залишаються дискутабельними питання вибору оптимальних термінів та 
раціонального способу операції при ХП з позиції максимального збереження 
функції ПЗ, зменшення клінічних проявів ХП в післяопераційному періоді та 
поліпшення якості життя оперованих хворих.

РОЗДІЛ 3.1. ЕТІОЛОГІЯ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ
ХП – поліетіологічне захворювання. Значна кількість чинників розвитку 

ХП об’єднує фактори з прямим та опосередкованим впливом на ПЗ. При цьо-
му, комбінації їх відіграють істотну роль в розвитку ХП. 

Найбільш частими причинами розвитку ХП вважаються інтоксикація ал-
коголем і захворювання біліарної системи. 

Алкогольний ХП. Існує пряма кореляція між захворюваністю на хроніч-
ний панкреатит і споживанням алкоголю. Небезпечними дозами вважається 
прийом 80-120 мл/добу чистого етанолу протягом 3-10 років. Хоча ризик роз-
витку захворювання зростає з підвищенням дози алкоголю, що вживається, є 
дані про можливість виникнення хронічного алкогольного панкреатиту і при 
помірному вживанні алкоголю, наприклад 20 г/добу. При цьому, токсична 
доза етанолу для жінок в 2 рази менше, ніж для чоловіків. Алкогольні ХП, за 
даними різних авторів, відмічаються у 25-80 % хворих на ХП, в основному 
чоловіків. Важливо відзначити, що поєднання хронічної алкогольної інток-
сикації та тютюнокуріння, обумовлює виражений сумарний вплив на розви-
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секреторної недостатності органу. Етіологічними фактором, при цьому, є 
порушення кровопостачання ПЗ внаслідок компресії судин (екстравазальні 
причини), що живлять її, або через захворювання цих судин (інтравазальні 
причини).

Медикаментозний панкреатит зустрічається приблизно в 2% -5% ви-
падків. У разі медикаментозного панкреатиту частіше говорять про напади 
гострого панкреатиту, хоча існують публікації, що свідчать про виникнення 
ХП на тлі тривалого прийому медикаментів. За звідними даними, доведено 
панкреатопошкоджуючий ефект таких препаратів як тіазидні діуретики, те-
трацикліни, сульфаніламіди, сульфасалазин, азатіопрін. Описаний розвиток 
хронічного кальцифікуючого панкреатиту при передозуванні ергокальцифе-
ролу. Окрім хімічних речовин медичного призначення, до факторів ризику 
розвитку ХП відносять нітрати і нітрити, що використовуються в сільському 
господарстві, деякі промислові агенти, солі важких металів (стронцій, цинк, 
свинець), фосфороорганічні речовини, солі тетраборної кислоти.

Інфекційне походження ХП вбачається у випадках виявлення відповід-
них морфологічних змін в ПЗ при інфекційному паротиті, цитомегаловірус-
ній інфекції, під час реплікатівної фази вірусного гепатиту В, на фоні персис-
тенції вірусів Епштейна-Барра, Коксаки. В частині випадків, виникнення ХП 
пов’язують з паразитарною інвазією. 

За результатми вивчення стану імунітету у хворих на ХП виділяють ау-
тоімуний варіант, який характеризується статистично достовірним підви-
щенням у фенотипі хворих частоти визначення антигенів системи HLA А 
1, А 10, В 7, В 8, Cw 1 і зниженням частоти антигенів HLA А 2 і Cw 4 в по-
рівнянні із здоровими особами і підвищенням частоти антигена HLA В 5 при 
зниженні частоти В 13 і В 16 в порівнянні з хворими з неаутоімунним варі-
антом хронічного панкреатиту, наявністю реакцій гуморального імунітету до 
структурних і секреторних компонентів ПЗ(наявністю антитіл до нативної 
ДНК, підвищенням змісту сироваткових імуноглобулінів, перш за все lg G 
і lg M, циркулюючих імунних комплексів). При цьому, слід зазначити, що 
частина авторів розглядає розвиток аутоімуних порушень як результат ре-
акції імунної системи на пошкодження тканини ПЗ, інші ж, вважають даний 
варіант особливою формою ХП(з частотою у популяції 0,71 на 100 000 на-

панкреатична недостатність. При цьому, за даними М.Н. Окоємова та спі-
авторів(2002) ХП розвиваєся після резекції шлунку Більрот-1 і Більрот-11 
в модифікації Гофмейстер-Фінстерера у 18 і 17% хворих відповідно; рідше 
зустрічаєтьсяся після стовбурової ваготомії і резекції Більрот-1, стовбурової 
ваготомії і резекції по Ру - у 6 і 7% хворих відповідно. 

Спадковий ХП. Саме з генетичною схильністю пов’язують розвиток та-
ких неендокринних захворювань ПЗ як спадковий панкреатит, муковісцидоз. 
Вперше спадковий панкреатит, як самостійну форму, описали  M.W.Comfort 
та A.G.Steinberg у 1952 році, відзначаючи, що спадковий панкреатит має ау-
тосомно-домінантний тип успадкування. В подальшому було встановлено, 
що клінічні прояви захворювання виникають у 80% осіб із зміненою спад-
ковістю. 

Гіперкальциемія. Підставою для прилічення гіперкальциемії до етіоло-
гічних чинників ХП сприяли спостереження про частий розвиток кальцифі-
катів та фіброзно-дегенеративних змін у підшлунковій залозі осіб, що страж-
дають гіперпаратиреодізмом.

Гіперліпідемія. Гіперліпідемія (зокрема, гипертрігліцерідемія) є визна-
ним етіологічним чинником гострого панкреатиту, ризик якого підвищується 
при збільшенні рівня трігліцерідов понад 1000 мг/мл. Що стосується гіпер-
ліпідемії як етіологічного чинника ХП, то існуючі на сьогодні дані є достат-
ньо суперечливими. Ймовірно, хронічний панкреатит може розвиватися у 
випадках важкої тривалої погано контрольованої гіперліпідемії, що, проте, 
трапляється достатньо рідко.

Тропічний ХП однин з варіантів панкреатиту, що спостерігається в дея-
ких країнах Азії і Африки (Індонезія, Південна Індія, Тропічна Африка, Ла-
тинська Америка). Він зустрічається у дітей і молодих людей (частіше до 
20 років) обох статей. Захворювання, очевидно, пов’язане з поганою якістю 
харчування - з низьким споживанням жирів (приблизно 30 г в день) і білків 
(близько 50 г в день). Недостатність мікроелементів(селену, міді), гіповіта-
міноз, а також токсичний вплив глікозидів коренів маніоки, гідроціанової 
кислоти, що міститься в кассаве, є додатковими етіологічними чинниками.

Також описано роль ішемічної панкреатопатії, яка поступово призво-
дить до атрофії і фіброзу ПЗ із прогресуванням зовнішньо- і внутрішньо-
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D.C. та співавторів, які запропонували гіпотезу «сигнального» нападу го-
строго панкреатиту(sentinel acute pancreatitis event - SAPE). Відповідно до 
гіпотези SAPE в осіб групи ризику під дією патогенетичних чинників ви-
никає перший напад гострого панкреатиту з розвитком запальної реакції, 
як первинної(гострофазової) так вторинної(пізньої). Компоненти первинної 
запальної відповіді – нейтрофіли, лімфоцити, цитокіни(TGF-ß, TNF-α, IL-2, 
IL-6 та ін.) – формують запальний клітинний інфільтрат. При вторинній фазі 
активуються профіброзні клітини, зокрема зірчасті, що призводить, при по-
вторній дії ініціюючих факторів, до розвитку фіброзної тканини. 

Відомо, що фактори росту фібробластів, зокрема FGF basic(Fibroblast 
growth factors), і цитокіни є трігерами фіброгенезу ПЗ. Фіброгенез у тканині 
ПЗ обумовлений активацією зірчастих кліток, які синтезують і секретують 
FGF-basic. Розвиток фіброзної тканини може бути представлений наступним 
чином: гостре ушкодження ацинарної паренхіми веде до підвищення про-
дукції факторів росту(у першу чергу FGF-basic) зірчастими клітками, що 
стимулює синтез колагену I и III і фібронектину міофібробластами й обумов-
лює в підсумку аномальну проліферацію і фіброзну трансформацію тканини 
залози. При цьому, підвищений не тільки синтез вмісту міжклітинного ма-
триксу, але також пригнічена його деградація. 

Істотне значення в патогенезі ХП має апоптоз – програмована та регульо-
ваня загибель клітин. При його послаблені – генетично ушкодженим клітинам 
надається можливість проліферації, що веде до їх гіперплазії. При тривалому 
запаленні відбувається мутація генів р53 та bcl2. В результаті порушується ре-
генерація, посилено проліферують дефектні панкреатоцити і таким чином під-
вищується ймовірність виникнення патоморфологічних змін в ПЗ.

Отже, основні концепції патогенезу ХП включають такі механізми, як об-
струкція проток, оксидантний стрес, токсико-метаболічні порушення в парен-
хіматозних клітинах ПЗ. Нарешті, при всіх формах і варіантах патогенезу ХП 
помітну роль грають зміни в системі мікроциркуляції, що приводять зрештою 
до гіпоксії клітин ПЗ і підвищенню в них рівня цаАМФ, який у свою чергу 
сприяє активації транспорту Са2+ в клітини. В результаті цього відбувається 
надмірне насичення кліток кальцієм, надмірне накопичення його в мітохондрі-
ях, що веде до роз’єднання процесів окислення і фосфорилювання. 

селення), що характеризується відмінними від всіх інших етіологічних форм 
захворювання патогенезом, патоморфологією, діагностичними критеріями, 
підходами до лікування. 

Ідіопатичний ХП. Не дивлячись на різноманіття етіологічних чинників, 
у 10-40% хворих встановити причину хронічного панкреатиту не вдається. 
При цьому описані ювенільний ідіопатичний панкреатит, що розвивається 
переважно у молодих людей у віці 15-30 років і старечий (сенільний) панкре-
атит, що вражає осіб старше 60 років.

3.2. ПАТОГЕНЕЗ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ
За патогенезом ХП підрозділяють на первинний, коли первинним орга-

ном-мішеню є ПЗ та вторинним, обумовленим патологією інших органів, 
найчастіше функціонально і анатомічно зв’язаних з ПЗ, а також результатом 
різноманітних дисметаболічних станів. В основі патоморфології ХП лежать 
запально-дегенеративні процеси з прогресуючою втратою панкреатоцитів, із 
заміщенням паренхіми ПЗ сполучною тканиною та розвитком екзо- та ендо-
кринної недостатності органу. В теперішній час існують декілька концецеп-
цій патогенезу данного захворювання. Згідно «дуктальної» гіпотези осно-
вними його ланками є підвищення тиску в протоковій системі, яке запуска-
ючи каскад реакцій, призводить до активізації ферментів та пошкодження 
клітин ПЗ. У основі «паренхіматозної» гіпотези лежить уявлення про пер-
винне ураження ацинарних клітин ПЗ в результаті метаболічних порушень, 
які супроводжуються дезінтеграцією і дистрофією панкреатоцитів, що ве-
дуть до прогресування фіброзно-дегенеративних змін ПЗ. 

На думку І.В.Маєва та спвіавт.(2003 р) більшість патогенетичних чинни-
ків розвитку ХП, відповідають таким при гострому панкреатиті. При цьому, 
згідно сучасних даних, через рік після перенесеного гострого панкреатиту 
різної виразності морфологічні зміни з боку ПЗ виявляються в 86,7% ви-
падків. Аналогічні результати отримані іншими дослідниками, які у 85,6% 
хворих з клінічною картиною гострого панкреатиту виявили значне підви-
щення ехогенності ПЗ, що свідчить про наявність в ПЗ сполучної тканини. 
Особливе значення нападів гострого панкреатиту в патогенезі хронічного 
запалення підшлункової залози знайшло відображення в роботах Whitcomb 
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строго панкреатиту на фоні вживання алкоголю, мають ключове значення у 
розвитку тканинних змін у алкоголіків.

3.2.2. Патогенетичні особливості хронічного біліарного панкреатиту.
У основі патогенезу цього етіологічного варіанту ХП лежить гіпотеза «за-

гальної протоки», запропонована E.Opie (1901). Внаслідок обструкції про-
токи або ампули дуоденального сосочка розвивається гіпертензія в панкре-
атичній протоці з подальшим розривом дрібних панкреатичних проток. Це 
приводить до виділення секрету в міжклітинно, активації травних ферментів 
та  деструкції ПЗ. 

На початкових стадіях розвитку ХП біліарної етіології паталогічні зміни 
в ПЗ розвиваються внаслідок повторних нападів панкреатиту, які є результа-
том спазму, набряку великого дуодентального соска при проходженні мікро-
літів через сфінктер Одді, супроводжуючись больовим синдромом та(або) 
виникненням жовтяниці. Такі порушення мають інтермітуючий характер (мі-
крохолелітіаз, балотуючі конкрементами в загальній жовчній протоці). При 
цьому, необхідно відмітити, що епізоди жовчної та панкреатичної гіпертензії 
можуть бути настільки короткотривалі, що зафіксувати лабораторними мето-
дами підвищення білірубіну та гіперферментію (діастаза сечі, амілаза кро-
ві) не завжди вдається. Короткочасність блоку та відновлення відтоку через 
сфінктер Одді сприяють швидкому(на протязі 3 − 4 діб) регресу запальних 
явищ в ПЗ. Однак, часте повторення таких нападів призводить до морфоло-
гічних змін в у вигляді ущільнення паренхіми ПЗ при нормальному діаметрі 
або незначному розширенні внутрішньо- та позапечінкових жовчних проток. 
При ендоскопічному огляді, в таких випадках, можна виявити залишкові 
явища папіліту. В подальшому, можливий розвиток неповного стабільного 
порушенням відтоку жовчі та панкреатичного соку на рівні сфінктеру Одді 
та дистального відділу холєдоху(органічний стеноз ВДС, подовжений стеноз 
дистального відділу холєдоху). Виникнення панкреатобіліарної гіпертензії 
при даному варіанті є результатом значного зниження дренажних можливос-
тей сфінктеру Одді та дистальних відділів жовчновивідних шляхів. При цьо-
му перебіг ХП може мати постійно рецидивуючий характер.

Хронічні зміни в ПЗ, можуть бути обумовлені патологією великого дуо-
денального соска(аденома Фатерового соска, парафатеральний дивертикул і 

Зважаючи на спільність патотоморфологічних ознак при різних формах ХП, 
слід зазначити, що окремі з них мають характерні патогенетичні особливості.

3.2.1. Патогенетичні особливості хронічного алкогольного панкреатиту
Механізми розвитку ХП алкогольної єтіології достатньо детально ви-

вчені. Хронічне зловживання алкоголем викликає преципітацію білків в 
дрібних, а потім і в більш крупних протоках з утворенням білкових гра-
нул. В подальшому відбувається відкладення в гранулах солей кальцію, 
головним чином кальцію карбонату, що пов’язане з пригніченням синтезу 
літостатину(pancreatic stone protein — PSP). Формування каменів в сис-
темі панкретичних проток при алкогольному ХП є загальновизнаним фак-
том. Блокада дрібних проток внаслідок підвищення внутрішньопротокового 
тиску призводить до пошкодження тканини ПЗ, в подальшому заміщення її 
сполучною тканиною з утворенням стенозів в протоковій системі і форму-
вання кіст. Крім того, в патогенезі алкогольного панкреатиту має значення 
пряма токсична дія алкоголю і його метаболітів на тканину залози. Алкоголь 
і продукти його метаболізму знижують активність ферменту оксидази, вна-
слідок чого утворюються вільні радикали, які сприяють розвитку запально 
- некротичних змін із подальшим фіброзним переродженням тканини ПЗ. Та-
кож важливо, що при зловживанні алкоголем знижується активність фермен-
ту, який інактивує оцтовий альдегід (первинний метаболіт етанолу, що має 
значно більший токсичний вплив, ніж сам етанол). Викликаючи порушення 
функції мембранних ліпідів та білків, змінюючи синтез білку та впливаючи 
на внутрішньоклітинний гомеостаз кальцію відбувається передчасна актива-
ція проферментів та aльтерація клітинних мембран, зменшується співвідно-
шення трипсиноген/інгібітор трипсину, підвищення судинної проникності, 
зростання тиску в протоці ПЗ через стимуляцію панкреатичної секреції. Це 
відбувається при інтенсифікації дії гастрину і холецистокиніну-панкреазі-
міну на ацинарні клітини органу. Алкоголь викликає порушення моторики 
дванадцятипалої кишки, дисфункцію сфінктера Одді, що утруднює відтік 
панкреатичного секрету. Пригнічення етанолом біоенергетичних процесів в 
клітинах зменшує їх стійкість до пошкоджувальних впливів та неадекватна 
регенераторна реакція після повторних запально-некротичних епізодів го-
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3.2.3. Патогенетичні особливості спадкового хронічного панкреатиту. 
В даний час відомо, що в основі патогенезу спадкового панкреатиту ле-

жать мутації гена катіонного трипсиногена та гена панкреатичного секре-
торного інгібітора трипсину. Трипсиноген є попередником трипсину, який 
відіграє ключову роль в гідролізі харчових білків, а також в активації решти 
травних ферментів, що синтезуються в неактивній формі. Передчасна акти-
вація трипсину в ПЗ запускає каскад активації інших ферментів і призводить 
до самоперетравлювання тканини ПЗ власними ферментами. Рецидивуючі 
атаки панкреатиту з часом призводять до розвитку хронічних змін. Існують 
два основних фізіологічних механізма, що запобігають передчасній актива-
ції трипсину: автоліз та інактівация секреторним панкреатичним інгібітором 
трипсину. Внаслідок різноманітних мутацій гену трипсиногену активний 
центр трипсину та інших трипсиноподібних ферментів нездатний розпізна-
вати певні амінокислоти в складі трипсиногену, наслідком чого є резистент-
ність до аутолізу і втрата контролю над активацією ферментів. У розвитку 
ХП доведено значення і інших мутацій. Зокрема, мутації CFTR - гена транс-
мембранного регулятора кістозного фіброзу. За наявності у пацієнта мутації 
CFTR розвивається муковісцидоз або генетично детермінований гіпофер-
ментний панкреатит.

Панкреатичний секреторний інгібітор трипсину (уніфікована назва - 
serine protease inhibitor, Kazal type 1; Spink1) - це пептид, що має специфічну 
здатність інгібірувати трипсин шляхом блокування його активного центру. 
Він секретується ацинарними клітинами разом з трипсиногеном і є першою 
лінією захисту проти передчасної активації трипсиногену в ацинарних клі-
тинах. Spink1 в змозі інгібірувати близько 20% всієї кількості трипсину. Ві-
рогідно, мутації Spink1 індукуюють неапоптотичну (аутофагальную) клітин-
ну загибель та є свого роду модифікаторами, що знижують поріг чутливості 
до дії інших генетичних або зовнішніх чинників. 

3.2.4. Патогенетичні особливості медикаментозного хронічного пан-
креатиту (тобто панкреатиту, що індукується лікарськими препаратами).

По варіанту патогенезу захворювання розділяють на 4 групи: власне пан-
креотоксичні засоби; препарати, що провокують панкреатит по механізму 
ідіосинкразії, унаслідок алергічних реакцій або з-за формування при звичай-

ін.). Поглиблюють наявні порушення захворювання дванадцятипалої кишки 
з явищами дуодеостазу і уповільненням евакуації.

Враховуючи взаємозв’язок секреторної діяльності шлунка і гепатопан-
креатодуоденальної системи, первинна патологія шлунка (аденокарцинома, 
виразка і лімфома, пілородуоденальний стеноз і ін.) спочатку приводить до 
виражених порушень функції гепатопанкреатодуоденальної системи, які піс-
ля оперативних втручань можуть наростати і приводити до дисфункції трав-
ної системи в цілому.

У основі розвитку екзокринної недостатності ПЗ після об’ємних втру-
чань на шлунку(резекція, гастректомія) лежить декілька механізмів. Зміна 
топографоанатомічних звязків після операції(відсутність пасажу по ДПК, 
швидкий транзит та ін.), порушення адекватного перемішування хімусу 
з панкреатичним соком і жовчю призводять до асинхронної моторики, яка 
полягає в порушенні швидкості просування хімуса і екзокринного секрету 
по кишці. Зниження або повна відсутність ацидіфікациї ДПК, недостатність 
шлункового та антибактеріального бар’єру в ДПК надмірне бактерійне зрос-
тання в тонкій кишці та в подальшому розвиток запально-атрофічних змін 
слизової оболонки в комплексі з гальмуючою дією ваготомії на функцію 
ацинарного апарату зі зниженням реакції ПЗ на подразники призводять до 
зниження секреції кишкових ферментів та вироблення холецистокиніну і 
секретину, порушення циклу ентерогепатичної циркуляції жовчних кислот. 
Все перераховане потенціює прогресування ХП . Дефіцит секретину тягне 
за собою зниження вироблення бікарбонатів, утворення густого і в’язкого 
панкреатичного секрету та зниження його загального об’єму, що в свою чер-
гу ініціює розвиток інтрапанкреатичної гіпертензії. Поглибленню порушень 
відтоку панкреатичного соку сприяють підвищення інтрадуоденального тис-
ку при синдромі привідної петлі. Недостатні стимулюючі впливи при дефі-
циті експресії холецистокиніна приводять до недостатнього вмісту фермен-
тів в панкреатичному соці і зменшення стимулюючих впливів на моторику 
біліарного тракту. Дані порушення у поєднанні з наслідками ваготомії під-
силюють порушення моторики біліарного тракту, посилюючи ураження ПЗ 
по біліарному механізму. 
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механізм може брати участь в хронізациі запального процесу за наявності 
визначених специфічностей HLA, при цьому внутрішньопанкреатична акти-
вація трипсину, може бути обумовлена саме імунопатологічними реакціями. 
Антигени системи HLA детермінують імунологічне і біохімічне реагуван-
ня на ушкоджувальний чинник. Okazaki і співавт.(2000) припускають, що 
основою патогенезу при аутоімунному панкреатиті є аутоіммунна реакція 
проти карбоангидрази II і лактоферину. Водночас, аутоіммунний панкреа-
тит може бути і складовою мультиорганного аутоіммунного захворювання, 
пов’язаного з імуноглобуліном G4, а перебіг ХП залежить від етіології за-
хворювання. 

3.2.6. Особливості патогенезу хронічного панкреатиту при метабо-
лічних порушеннях.

Встановлено деякі дисметаболічні стани, які асоціюються з ХП. Зокрема, 
патогенез ХП при гіперкальціємії пояснюється теорією некрозу та фіброзу 
з внаслідок каменеутворення та обструкції проток білковими пробками та 
кальцинатами. При спадковій гіперліпідемії (I і V тип Фредеріксона) симп-
томи ХП виявляються вже в дитячому і юнацькому віці. Патогенетичним 
механізмом є жирова інфільтрація ацинарних клітин, мікроемболія судин 
ПЗ жировими частинками. Патогенез ХП внаслідок хронічної ниркової не-
достатності включає пошкоджувальну дію токсинів, зменшення об’єму цир-
кулюючої крові внаслідок гемодіалізу(зниження об’єму секреції, згущення 
панкреатичного соку). 

При різкому обмеженні білка в раціоні продукція панкреатичних фермен-
тів забезпечується за рахунок використання білкових елементів ацинарних 
клітин, що поступово приводить до атрофії екзокринної паренхіми ПЗ. Де-
фіцит білка також може бути джерелом порушення синтезу інгібіторів пан-
креатичних ферментів, що сприяє прогресуванню ХП.

3.2.7. Особливості патогенезу хронічного панкреатиту при інфекцій-
них та паразитарних інвазіях.

При розвитку запальної патології ПЗ в якості одного з етіологічних чинни-
ків розглядається і вірусна інфекція(вірус гепатиту, особливо В, інфекційно-
го паротиту, ECHO, Коксаки; інфекційного мононуклеозу, цитомегаловірус, 
ВІЛ- інфекція). При цьому ocновою патогенезу є цитолітична дія вірусу на 

ному метаболізмі препарату проміжних продуктів, що сприяють розвитку 
панкреатиту. Власне панкреотоксичні препарати мають дозозалежну дію. 
При цьому можливе експериментальне відтворення панкреатиту у тварин. 
Прикладом може служити антибіотик еритроміцин, при передозуванні якого 
розвивається панкреатит. Проте в патогенезі панкреатиту, викликаного пе-
редозуванням еритроміцину, окрім панкреотоксичності препарату, має зна-
чення його прокінетична активність з можливістю розвитку спазму сфінк-
тера Одді і внутрішньопротоковій панкреатичній гіпертензії. Ідіосинкразія, 
тобто спадково детермінована зміна типової дії ліків. У основі ідіосинкразії 
до ліків, в т.ч. при лікарському панкреатиті, лежить спадково обумовлений 
недолік певних ферментів (ензімопатія), що беруть участь в метаболізмі 
лікарських речовин. При ідіосинкразії панкреатит є наслідком накопичен-
ня панкреотоксичних метаболітов препарату при порушенні їх інактівації, 
елімінації у конкретного хворого. Якщо панкреатит пов’язаний з гіперчут-
ливістю, тобто має специфічний іммунопатологічний (алергічний) механізм 
розвитку, то при кожному подальшому прийомі препарату латентний період 
стає коротшим, а вираженість панкреатичної атаки - важче. Алергічний ме-
дикаментозний панкреатит може супроводжуватися кропивницею, лімфоа-
денопатією, болем в суглобах, еозінофілією. Приклади антибактеріальних 
препаратів, що викликають алергічний панкреатит або панкреатит унаслідок 
інших типів реакцій гіперчутливості: сульфаніламіди, 5-аміносаліцилати, 
тетрациклін, метронідазол. Четвертий варіант патогенезу медикаментозного 
панкреатиту - його розвиток унаслідок формування при нормальному мета-
болізмі препарату (ідіосинкразія відсутня) проміжних продуктів, «небезпеч-
них» для ПЗ. Наприклад, при лікуванні цефтриаксоном формується біліар-
ний сладж, який, у свою чергу, може спровокувати панкреатит. Враховуючи 
труднощі підтвердження медикаментозної етіології захворювання, у літера-
турі описано лише близько трьохсот спостережень абсолютно доведеного 
медикаментозного панкреатиту.

3.2.5. Особливості патогенезу при аутоімунному хронічному панкреатиті.
За даними Д.І Трухан. (2001) імунологічні реакції при слід відносити 

до патогенетичних механізмів при аутоімунному варіанті ХП, враховуючи 
їх спрямованість проти структурних і секреторних компонентів ПЗ. Даний 



114 115

фікують за клінічними ознаками. Рецидивуюча форма - найчастіший варіант 
перебігу ХП, характеризується періодичністю виникнення основних проявів 
захворювання, що відповідає черговому загостренню панкреатиту. Латент-
на форма характеризується відсутністю типової симптоматики ХП, зокрема 
больового синдрому. Однак, в окремих випадках, при детальному опитувані, 
хворі можуть відмічати нерегулярні епізоди дискомфорту в верхній половині 
живота, як правило не пов’язуючи це з конкретним захворюванням. При бо-
льовій формі ХП, біль носить постійний виснажливий характер, важко під-
дається медикаментозній корекції. Псевдотуморозна форма, проявляється 
симптомами, що характерні для пухлинного ураження ПЗ(жовтяниця вна-
слідок стиснення загальної жовчної протоки, виражений больовий синдром, 
порушення евакуаторної функції верхніх відділів ШКТ як наслідок компресії 
шлунку та дванадцятипалої кишки збільшеною головкою ПЗ, наявність пух-
линного утворення в проекції ПЗ). Слід зазначити, що схожа симптоматика 
може спостерігатись і при відповідній локалізації індуративних змін та при 
кістах ПЗ. Достатньо часто симптоми можуть поєднуватись, зокрема больо-
вий синдром може бути присутнім при різних клінічних формах ХП.

На пізніх стадіях ХП, при втраті 80 – 90%% на перший план виступає 
синдром функціональної недостатності ПЗ, що клінічно проявляється яви-
щами диспепсії(відрижка, нудота,блювота, здуття живота, діарея), мальди-
гестії та мальабсорбції(зниження маси, дегідратація, кахексія). Таким чином, 
в залежності від функціонального стану ПЗ ХП може супроводжуватись її 
екзокринною та ендокринною недостатністю.

В клінічному перебігу захворювання виділяють: період ремісії,  період 
загострення.

В залежності від стану протокової системи ПЗ виділяють:
ХП з порушенням прохідності протокової системи
ХП без порушення прохідності протокової системи
З практичної точки зору, а саме для вирішення питання тактики лікування 

ХП, при побудові класифікації ХП вважаємо за доцільне розмежування форм 
захворювання, що потребують суто консервативної терапії та оперативного 
лікування. В зв’язку з цим, в своїй практичній роботі ми користуємось ро-
бочою класифікацією, в якій окрім відомих паренхіматозної та протокової 

панкреатоцити з стимуляцією аутоімунної відповіді проти цих клітин. Пере-
біг ХП у таких хворих може супроводжуватись відносним супрессорним ва-
ріантом імунодефіциту, підвищенням рівня фактору некрозу пухлини (TNF-) 
і С-реактивного білка, активацією вільнонорадікальних процесів. Хронічні 
зміни ПЗ з порушенням інкреторної і екскреторної функції виявляються у 
1/3 хворих опісторхозом. Основу патогенезу складають механічний, токсич-
ний, рефлекторний і алергічний вплив гельмінтів продуктів їх метаболізму, 
а також порушення відтоку панкреатичного соку. Скупчення в протоках ПЗ 
паразитів, слизу, злущеного епітелію створює механічну перешкоду для про-
ходження секрету. В результаті порушень моторики жовчовивідних шляхів 
і нормального жовчевиділення спостерігається розвиток холангіту і навіть 
холелітіазу, з подальшим залученням ПЗ по механізму розвитку біліарного 
ХП. Важливий і той факт, що час життя гельмінтів в організмі людини може 
перевищувати 20 років. Описані пошкодження ПЗ аскаридами, анкілостома-
ми, стронгілоїдами, бичачим ціп’яком, печінковою двохусткою і ін.

3.3. КЛАСИФІКАЦІЯ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ.
На сьогоднішній день, відома значна кількість класифікаційних схем ХП, 

які побудовані за етіологічним, патогенетичним, клінічним, морфологічним 
та змішаним принципами. Однак, й до тепер загально прийнятої класифі-
кації ХП, яка б задовольняла і хірургів, і терапевтів не існує. Головна мета 
класифікацій ХП полягає в забезпеченні принципів підходу до клінічних до-
сліджень і розробки оптимальної лікувальної тактики. 

Резюмуючи дані численних класифікацій, за етіопатогенетичним прин-
ципом ХП можна розділити на первинний, тобто такий при якому запальний 
процес з самого початку виникає в ПЗ та вторинний, що розвивається вна-
слідок патології інших органів та систем. Прикладами первинного панкреа-
титу можуть бути алкогольний, посттравматичний, спадковий та ін. Вторин-
ні форми представлені хронічними панкреатитами, що виникли внаслідок 
жовчнокам’яної, виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, на тлі гіперпа-
ратіреозу, при гіперліпідемічних станах і т.д. В тих випадках, коли етіологію 
захворювання встановити не вдається говорять про ідіопатичний ХП. 

В залежності від превалювання певного синдрому(синдромів) ХП класи-
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клітинні структури залози, потім на протокову систему на різних її рівнях. 
Прикладом даної форми є алкогольний панкреатит. При цьому, хронічні змі-
ни є наслідком порушень метаболізму панкреатоцитів, що розвиваються в 
результаті прямої токсичної дії етанолу та його метаболітів, з утворенням 
білкових пробок, конкрементів в протоковій системі, що обумовлює в по-
дальшому, розвиток протокової гіпертензії та ферментний автоліз паренхі-
ми залози. Слід зазначити, що на певному етапі розвитку і паренхіматозна 
форма ХП може перейти у змішану. Так наприклад, на тлі порушення обміну 
кальцію - кальцифікація паренхіми ПЗ може супроводжуватись утворенням 
кальцинатів в протоковій системі з порушенням її прохідності та протоковою 
гіпертензією. 

3.3.1. Класифікація кіст підшлункової залози.
Кіста ПЗ — це заповнена рідиною (панкреатичний сік, ексудат, гній, може 

містити тканинний детрит) та обмежена капсулою порожнина, яка інтимно 
спаяна з головкою, тілом або хвостом органу. Кісти при ХП є наслідком де-
струкції ПЗ, парапанкреатичної клітковини (постнекротичні), а також мо-
жуть розвиватись в результаті тривалої стійкої протокової гіпертензії (ретен-
ційні розширення проток). В залежності від взаємовідношення з протоковою 
системою ПЗ розрізняють кісти зв’язані або незв’язані з панкреатичними 
протоками.

Псевдокіста (несправжня кіста, як правило постнекротична) — це по-
рожнина, сформована навколишніми органами, має капсулу без епітеліаль-
ного вистелення на внутрішній її поверхні.

Істинна(справжня кіста) — порожнина, заповнена прозорою рідиною, 
яка має на внутрішній поверхні капсули епітеліальне вистелення.

За наявністю ускладнень: неускладненні, ускладненні (нагноєння, пер-
форація, кровотеча, фістулоутворення, компресія навколишніх органів, зло-
якісне переродження та ін.).

Класифікація нориць підшлункової залози
Панкреатичні нориці - патологічні сполучення між протоковою системою 

ПЗ, постнекротичною порожниною в ПЗ чи в парапанкреатичній клітковині 
та іншими органами, порожнинами чи зовнішньою поверхнею тіла. 

Внутрішні нориці є результатом некрозу, при деструктивних панкреа-

форм, виділяємо змішану або поєднану форму ХП. В основі патогенезу па-
ренхіматозної форми лежать різні за походженням дисметаболічні проце-
си в ПЗ, які є результатом порушення обміну речовин(гіперпаратиреоідизм, 
гіперліпідемія, хронічний дефіцит білка в харчовому раціоні), дії токсичних 
речовин, медикаментів та інших факторів. Загибель секреторних клітин, при 
цьому, відбувається по типу апоптозу з розвитком поступової атрофії залози. 
Це може обумовлювати досить тривалий латентний перебіг захворювання 
до розвитку клінічно значимих екзо- і ендокринних порушень. Невиразність 
гіперпластичних процесів(фіброзу) при даній формі ХП, відсутність прото-
кової гіпертензії та локальних ускладнень (кісти, нориці, компресія сусідніх 
органів) визначає консервативний напрямок її лікування через відсутність 
субстрату для хірургічної корекції. При протоковій формі безпосередньою 
причиною розвитку та прогресування ХП є протокова гіпертензія в резуль-
таті порушення вільного відтоку панкреатичного соку. Загибель паренхіми 
ПЗ відбувається внаслідок запально-некротичних процесів, обумовлених 
ферментним автолізом секреторних клітин залози, і може супроводжуватись 
загальною системною запальною реакцією різної виразності. Окрім цього, 
тривала інтрапанкреатична гіпертензія призводить до порушення метабо-
лізму, трофіки, інкреторної та секреторної функції панкреатоцитів. Періо-
дичність виникнення гіпертензії чи її стабільних характер обумовлює реци-
дивуючий або постійний больовий варіант перебігу ХП. Хронічна «подраз-
нююча» дія активних панкреатичних ферментів стимулює гіперпластичні 
процеси, призводячи до розростання фіброзної тканини в паренхімі залози. 
Морфологічна картина при протоковій формі характеризується збільшенням 
органу за рахунок фіброзу, явищами склерозу, розширенням панкреатичних 
проток, а також локальними ускладненнями у вигляді кіст, нориць, компресії 
суміжних органів(загальної жовчної протоки, шлунка, дванадцятипалої киш-
ки), в тому числі збільшеною головкою ПЗ при псевдотуморозному ХП. В 
залежності від локалізації обструкції при протоковій формі розрізняють: ХП 
з порушенням прохідності дистального відділу загальної жовчної протоки, 
сфінктеру Одді, Вірсунгової та Санторінієвої проток. Змішана(поєднана) 
форма ХП поєднує особливості паренхіматозної та протокової форм. В 
основі патогенезу - негативний вплив етіологічного фактору первинно на 
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правому підребір’ї, приймати оперізуючий характер, іррадіювати в спину, в 
ділянку серця, лівого надпліччя, лівої лопатки, рідше в клубові або пахові 
області, в ліве стегно, в область куприка або промежину. Як правило, вони 
виникають через 1,5-2 год після прийому алкоголю, жирної або гострої їжі, 
жовчогінних препаратів. Проте біль може з’являтися і через більш тривалий 
період. Болі можуть носити рецидивуючий або постійний характер. При цьо-
му, деякі хворі обмежують хачовий раціон, щоб уникнути больового нападу. 
Локалізація болю певною мірою залежить від місця розташування запально-
го процесу. Якщо запалена головка підшлункової залози, болі локалізуються 
в правому підребер’ї, якщо тіло - в епігастральній області, хвіст - в ліво-
му підребір’ї. Основними його причинами є: інтрапанкреатична гіпертензія 
як результат обструкції протокової системи ПЗ, запалення з розвитком на-
бряку, деструкції паренхіми органу, морфо-функциональні зміни нервових 
сплетень (периневральне запалення), які іннервують залозу, компрессія су-
міжних органів новоутвореннями ПЗ(кісти, псевдотуморозний панкреатит), 
гіпертензія в жовчовивідних протоках, дискінетичні стани ШКТ внаслідок 
порушень травлення при екзокринній недостатності ПЗ та ін.

Механізм виникнення болю при ХП на молекулярному рівні пов’язаний 
з виділенням прозапальних цитокінів, які негативно діють на мікроциркуля-
цію в ПЗ, функціональну активність нервових сплетень. Існують дані про те, 
що концентрація прозапальних цитокінів (фракталкіну) корелює з вираже-
ністю болю і запаленням нервових гангліїв в ПЗ.

Часто важкість перебігу ХП обумовлена не тільки больовим синдромом, 
а й порушеням екзо- та ендокринної функції ПЗ. При цьому, за даними різ-
них авторів синдром зовнішньосекреторної недостатності реєструється- у 
15-70% хворих, синдром внутрішньосекреторної недостатносі - від 3 до 30% 
випадків в залежності від стадії, форми ХП. Так, частота та вираженність 
симптомів панкреатичної недостатності, як правило, збільшується серед 
хворих з тривалим анамнезом ХП та серед пацієнтів, які втратили значну 
частину функціонуючої паренхіми в результаті раніше перенесеного де-
структивного панкреатиту.

Екзокринна недостатність може бути пов’язана або з недостатньою секре-
цією панкреатичних ферментів при втраті значної частини ацинарних клітин 

титах, стінок органів , що розташовані парапанкреатичній зоні. Такі нориці 
можуть відкриватись у прилягаючі до ПЗ відділи кишківника, шлунок, іноді 
в плевральну порожнину .

Зовнішні нориці такі, що сполучають з навколишнім середовищем, як 
правило штучно створені, розвиваються після зовнішнього дренування па-
рапанкреатичної зони під час оперативних втручань на ПЗ , а також після 
зовнішнього дренування кіст ПЗ.

За клінічним перебігом:
1. Тимчасові, закриваються після стихання гострих явищ в ПЗ, очищен-

ня гнійної порожнини, яку дренують, відновлення відтоку панкреатичного 
соку чи атрофії ділянки ПЗ, що несе норицю.

2. Постійні, тривало існуючі норицеві ходи, як правило, з високим де-
бітом виділень, через які відбувається дренування протокової системи ПЗ за 
наявності блоку в проксимальних її відділах.

3. Рецидивуючі, повторна їх поява пов’язана з активізацією запального 
процесу в норицевому ході.

В залежності від взаємовідношення з протоковою системою ПЗ розріз-
няють: нориці, зв’язані з панкреатичними протоками( з головною про-
токою, з додатковою протокою), нориці, не зв’язані з панкреатичними 
протоками(парапанкреатична, що закінчується гнійною порожниною). Но-
риці, через які відбувається відтік всього панкреатичного соку, що проду-
кується називають повними. У випадках часткового дренування ПЗ через 
норицю, останню називають неповною. За кількістю ходів бувають одно-
канальні та багатоканальні нориці. По зв’язку з іншими органами: ізольо-
вані, поєднані(наприклад - жовчно-панкреатична нориця).

3.4. КЛІНІКА ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ
Симптоматологія ХП є достатньо варіабельною, вона різна в період ремі-

сії і загострення захворювання, залежить від клінічної форми, стадії захво-
рювання, наявності ускладнень, реактивності організму. 

Типовою та найчастішою скаргою хворих на ХП є біль. Больовий син-
дром є домінуючим в клінічній картині захворювання в 80-90% випадків. 
Больові відчуття можуть локалізуватись в надчеревній області, в лівому або 
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ції, порушенням сну, нав’язливим страхом, неспокоєм, тривогою, депресією 
зниженням працездатності та ін.

Клінічні особливості можуть бути у хворих, в яких ХП викликаний па-
разитарною інвазією. Вони пов’язані з поєднаними ураженнями багатьох 
органів травної системи (жовчних шляхів, дванадцятипалої кишки, кишеч-
ника), алергічними реакціями, інтоксикацією. Зокрема, при опісторхозному 
панкреатиті можуть спостерігатись яскрава гіперемія вік, ін’єкція судин, на-
бряк. Язик у 89-93% хворих опісторхозом збільшений в об’ємі, малинового 
кольору, з тріщинами.

Необхідно відмітити, що в деяких випадках перебіг ХП може бути ла-
тентним зі стертою кінічною симптоматикою. В першу чергу це стосується 
больового синдрому, який в такий випадках відсутній, помірно виражений 
або є атиповий характер, симулюючи захворювання інших органів(невралгії, 
стенокардія, виразкова хвороба шлунку і т.д). З часом, на перше місце, за-
звичай, виступають симптоми, пов’язані з функціональною недостатністю 
ПЗ(як екзо- , так і ендокринною). 

 3.5. ДІАГНОСТИКА ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ
Діагностика ХП базується на аналізі скарг, анамнезу та результатів комп-

лексного обстеження, яке включає: фізикальне обстеження, лабораторні та 
інструментальні, гістологічні методи дослідження. 

Слід зазначити, що встановлення діагнозу ХП часто є досить складним 
завданням. Аналіз клінічних проявів ХП вказує на поліморфізм симптомати-
ки при ХП та на низький рівень виявлення його ускладнених форм, особливо 
на до госпітальному етапі. Через неспецифічність симптомів ХП іноді важко 
віддиференціювати його від проявів захворювань інших органів, анатомічно 
і функціонально пов’язаних з ПЗ. З іншого боку, нерідко загострення захво-
рювань суміжних органів призводить до або провокує загострення ХП. 

При ХП достатньо часто спостерігається невідповідність між морфоло-
гічними змінами ПЗ і клінічною симптоматологією. Інтенсивність больових 
відчуттів не завжди пропорційна тяжкості ураження ПЗ. Функціональні 
розлади (спазм сфінктера Одді при проходженні конкрементів, значні по-
рушення моторики тонкого кишківника) майже завжди характеризуються 

або недостатнім виділенням ферментів в дванадцятипалу кишку унаслідок 
закупорки або стиснення вивідної протоки залози. В обох випадках відбува-
ється зменшення аж до повної відсутності панкреатичних ензимів в дуоде-
нальному вмісті. Порушення зовнішньосекреторной функції ПЗ приводять 
до мальдигестії, мальабсорбції та важких метаболічних розладів Синдром 
екзокринної недостатності клінічно проявляється головним чином порушен-
нями процесу травлення та втратою маси тіла. Періодичні здуття, бурчання в 
животі після прийому їжі відмічаються у 50-80% хворих на ХП, порушення 
стільця(чергування запорів та проносів, схильність до послаблення стільця) 
− у 30-50%, втрата маси тіла− у 15 - 25% пацієнтів. При цьому, більш стійкий 
та виражений характер вказані симптоми носять при ХП з локалізацєю по-
рушень відтоку панкреатичного соку на рівні панкреатичних проток.

Приблизно у третини хворих на ХП внаслідок ураження островково-
го апарату ПЗ розвиваються розлади вуглеводного обміну. При цьому, по-
рушення толерантності до глюкози відмічаються у 2/3 пацієнтів, цукровий 
діабет - у 30% хворих. У частини пацієнтів, в період загострення можуть 
реєструватись транзиторні підвищення рівнів глюкози в крові. 

Слід зазначити, що внаслідок дефіциту не тільки інсуліну, але й глюкаго-
ну особливість перебігу панкреатогенного діабету полягає в схильності до 
гіпоглікемій, потребі в низьких дозах інсуліну, рідко супроводжується по-
явою кетоацидозу та судинними порушеннями.

У частини хворих на ХП може розвинутись синдром жовтяниці в наслі-
док порушеннь відтоку на рівні сфінктеру Одді та дистального відділу холє-
доху головкою ПЗ або кістою даної локалізації. У деяких випадках, виникає 
дуоденальна непрохідність. Іноді - спленомегалія, варикозне розширення вен 
стравоходу і панкреатичний асцит як результат стиснення або тромбозу се-
лезінкової вени.

При тривалому перебігу ХП і при важких формах захворювання розвива-
ються прояви білкової і вітамінної недостатності: анемія, зниження тургора, 
сухість шкіри, ангулярний стоматит, гінгівіт. Стійкий та виснажливий біль 
у хворих на ХП може призводити до розвитку астено-депресивного та іпо-
хондричного симптомокомплексу, що проявляється різноманітними симпто-
мами: загальною слабкістю, дратівливістю, порушенням соціальної адапта-
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Анатомічне розташування ПЗ обумовлює недостатню доступність орга-
ну для фізикального дослідження. Лише у людей зниженого харчування та 
при розвитку в її паренхімі об’ємних утворень вдається одержати певні дані 
при пальпації. У більшості випадків можливості пальпації обмежуються ви-
значенням болісності в проекції тих чи інших відділів ПЗ. В літературних 
джерелах описані певні больові точки та симптоми, наявність яких дозво-
ляє запідозрити ХП. Це, зокрема: болючість при пальпації в точці Мейо-
Робсона(межа зовнішньої і середньої третини лінії, що з’єднує пупок з се-
рединою лівої реберної дуги), в точці Малле-Гі (місце перетину зовніш-
нього краю лівого прямого м’язу живота з реберною дугою). Симптомами, 
що можуть свідчити про ХП є: симптом Тужиліна (поява на шкірі живота, 
грудей і спини червоних плямок круглої форми, що не зникають при натис-
куванні і є судинними аневризмами, але не судинними зірочками, що вияв-
ляються при цирозі печінки); cимптом Мейо-Робсона (напруга м’язів і бо-
лючість при натисканні в області лівого реберно-хребетного кута); симптом 
Гротта( атрофія підшкірної клітковини в проекції ПЗ), симптом Георгі-
євського-Мюссі зліва (болючість при натискуванні між ніжками грудинно-
ключично-сосцевидного м’яза); симптом Кача (гіперестезія шкіри в зоні 
іннервації Т-VIII зліва), а також синдром Едельмана(кахексія, фолікулярний 
гіперкератоз, витонченість шкіри, її дифузна сірувата пігментація, параліч 
очних м’язів, вестибулярні розлади, поліневрити, зміна психіки, що розвива-
ються при вираженій недостатності секреторної функції ПЗ). Патологічний 
процес в головці ПЗ нерідко супроводжується болючістю при пальпації в 
зоні Шофара-Ріве(ділянка живота, обмежена серединною лінією тіла, лі-
нією, проведеною від пупка управо вгору під кутом 45°, і горизонтальною 
лінією, проведеною на 6 см вище за пупок), а для локалізації в тілі і хвості 
характерна пальпаторна болючість в зоні Губергріца-Скульського, які утво-
рюються середньою і лінією, яку проводять від пупка до вершин підм’язевих 
впадин з обидвох сторін. На такій лінії на 5-6 см вище пупка справа знахо-
диться точка Дежардена, а зліва, симетрично – точка Губергріца. 

Завдяки значним компенсаторним можливостям органів ШКТ симптоми 
порушення травлення виявляються, як правило, при важкому уражені ПЗ. 
Стеаторея і креаторея у дорослих розвиваються в тих випадках, коли секре-

вираженими суб’єктивними проявами. Тоді як анатомічні пошкодження ПЗ 
викликають клінічні симптоми в тому випадку, коли вони призводять до під-
вищення внутрішньопротокового тиску, компресії навколишніх органів, ви-
раженної ферментативної недостатності. Розлади діяльності ПЗ, особливо, 
на початкових стадія ХП та в період ремісії, клінічно мало виражені, їх не за-
вжди легко вдається виявити і лабораторно. Однак, детальний аналіз клініч-
них проявів та анамнестичних даних може бути достатнім для цілеспрямова-
ної скринінгової діагностичної програми, що відкриває шлях до своєчасного 
розпізнавання захворювання. 

Наявність в анамнезі нападів гострого панкреатиту є важливою ознакою, 
яка виявляється у 30 - 60%% хворих на ХП. Серед пацієнтів з псевдокістами 
ПЗ анамнестичні дані про гострий панкреатит реєструються в більш як 70% 
випадків. Цей показник досягає 100% при зовнішніх норицях ПЗ. У таких хво-
рих важливо отримати дані про раніше перенесені оперативні втручання на 
ПЗ, та інших органах панкреатобіліарної зони(операції на жовчних шляхах, 
резекція шлунку, спленектомія і т.д.). Пацієнти з ХП біліарного генезу вказу-
ють на наявність жовчнокам’яної хвороби з нападами жовчних кольок, в окре-
мих випадках з епізодами короткотривалих жовтяниць. Частина хворих може 
відмічати обтяжену спадковість відносно патології підшлункової залози, орга-
нів панкреатобіліарної зони. Важливе діагностичне значення має встановлен-
ня характеру харчування пацієнтів, особливо виявлення анамнестичних даних 
про зловживання алкоголем. При цьому, характерним є зв’язок з порушеннями 
дієти та виникненням загострення захворювання. Зазвичай, черговий напад 
провокується вживанням жирної, гострої їжі, прийомом алкоголю. 

Загальний огляд більшості хворих, не виявляє якихось специфічних для 
ХП ознак. Однак, пацієнти з тривалим анамнезом захворювання, стійким бо-
льовим синдромом, тяжкими розладами травлення, як правило, зниженого 
харчування, можуть мати виснажливий вигляд. 

В частині випадків може спостерігатись пожовтіння шкіри. При цьо-
му, слід зазначити, що синдром жовтяниці може з’являтись зненацька 
після больового нападу, що характерно для біліарного панкреатиту так 
і розвиватись поступово при стисненні жовчних проток збільшеною 
головкою(псевдотуморозний ХП) або кістою ПЗ.
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Гдаль і співавторів(2001) чутливість еластазного тесту, складає 95,2%. При 
цьому слід зазначити, що діагностична цінність методів визначення панкреа-
тичної секреції недостатньо висока на початкових стадіях ХП, а також, вста-
новлення дійсного стану зовнішьосекреторної функції ПЗ зустрічає значні 
труднощі за наявності обструктивного компоненту при ХП, коли поступлен-
ня панкреатичного соку в травний канал значною мірою обмежене або навіть 
повністю відсутнє. 

Дослідження вмісту ферментів ПЗ в дуоденальному секреті (базальна, 
при стимуляції секретином (1 од/кг); 0,5% розчином соляною кислотою, 
панкреозіміном (1 од/кг)) дозволяє визначити типи секреторної відповіді на 
подразники. Нормосекреторна відповідь характеризується підвищенням ак-
тивності ферментів, об’єму секрету і рівня бікарбонатів. При гіперсекретор-
ному типі секреції відмічається значне підвищення концентрації ферментів 
при нормальному або підвищеному об’ємі секрету і рівня бікарбонатів, що 
характерно для неважких запально-дистрофічних змін ПЗ. Про якісну не-
достатність панкреатичної секреції, свідчить гіпосекреторний тип секреції , 
характеристаками якої є нормальний або знижений об’єм соку і рівня бікар-
бонатів при пониженій активності ферментів. Ознаками обтураційного типу 
секреції (спостерігається при протоковій формі) є зниження об’єму соку при 
нормальному вмісті ферментів і бікарбонатів. В якості діагностичного кри-
терію, також може бути використане визначення активності хімотрипсину в 
дуоденальному аспіраті в поєднанні з дослідженням пікової продукції бікар-
бонатів при стимуляції панкреозиміном і секретином.

Для оцінки внутрішньосекреторної функції ПЗ визначають рівні глюкози 
в крові та сечі, рівні інсуліну, С-пептиду, панкреатичного поліпептиду, глю-
кагону у крові. Стандартом діагностики інсулярної недостатності ПЗ є визна-
чення рівня глікемії натщесерце та при проведенні перорального глюкозото-
лерантного тесту. Згідно критеріїв діагностики цукрового діабету і порушен-
ня толерантності до глюкози за даними комітету експертів ВООЗ з цукрового 
діабету (1999 р.) при вмісті глюкози в крові натщесерце до 6,1 ммоль на літр 
та підвищенні її вмісту через 120 хвилин після прийому глюкози від 7,8 до 
11,1 ммоль на літр констатують порушення толерантності до глюкози. У ви-
падках коли вміст глюкози в капілярній крові натщесерце становить більш 

ція панкреатичної ліпази і трипсину знижується більш ніж на 90 %. Проте, у 
частини хворих поява клінічних симптомів можлива і при значно меншому 
рівні зниження секреції ліпази ( на 15-20% від норми), що в значній мірі 
залежить від складу їжі, його об’єму і інших чинників, у тому числі і від 
лікування деякими медикаментозними препаратами, а також від наявності у 
деяких хворих «позапанкреатичного» захворювання. Ознаками зовнішньо-
секреторної недостатності ПЗ є: поліфекалія (понад 400 г на добу), стеаторея 
(більш 9% при вмісті в добовому раціоні 100 г жирів), що супроводжують-
ся порушеннями процесу травлення(здуття, бурчання). Дещо пізніше стеа-
тореї виявляється креаторея - наявність більше 10 м’язових волокон в полі 
зору при мікроскопії калу. Ще одним з симптомів екзокринної недостатності 
вважається втрата маси тіла. Помірно вираженій зовнішньосекреторній не-
достатності відповідає втрата маси тіла від 10 до 20%%, при знижені ваги 
більш ніж на 20 % екзокринна недостатність вважається вираженою.

На сьогоднішній день, для оцінки зовнішньосекреторної функції ПЗ ви-
користовуються декілька груп лабораторних тестів. Сред них методи, що 
передбачають забір дуоденального вмісту або панкреатичного соку безпо-
середньо з панкреатичних проток як в стані спокою, так і під впливом сти-
муляції гастроінтестінальними гормонами і гормоноподібними пептидами 
(Лунд-тест, секретин-панкреазиміновий(церулеїновий) тест); методи, що 
базуються на визначені продуктів розщеплення органічних речовин панкре-
атичними ферментами (дослідження переварюючої здатності секрету ПЗ - 
ПАБК-тест (бентираміновий)); визначення рівнів панкреатичних ензимів в 
біологічних рідинах. Так, базальний рівень трипсину, у здорових осіб, ко-
ливається від 10 до 32 од/мл, при легкій формі ХП знижується до 5-8 од/мл, 
а ще нижчий рівень трипсину є свідченням виражених розладів екскреції 
ПЗ. «Золотим стандартом» в діагностиці екзокринної недостатності ПЗ на-
зивають визначення еластази-1 в калі. В нормі активність еластази-1 складає 
більше 200 мкг/г калу. Коливання активності еластази-1 від 100 до 200 мкг/г 
калу свідчать про помірний ступінь екзокринної недостатності ПЗ. Зниження 
показника активності еластази-1 менше 100 мкг/г калу є свідченням важкої 
панкреатичної недостатності. Вважається, що показники фекальної еластази 
позв’язані з тяжкістю перебігу і швидкістю прогресування ХП. За даними В. 
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пригніченням екзокринної функції ПЗ. При вираженому загостренні ХП, що 
супроводжується деструкцією клітинного апарату ПЗ зростання активності 
амілази може бути зареєстровано як в крові, так і в сечі. Однак, основним 
недоліком дослідження даного фермента є його неспецифічність. Достатньо 
часто спостерігається підвищення амілазної активності при захворюваннях 
і інших органів шлунково-кишкового тракту, при патології легень, маткових 
труб, яєчників, простати, слинних та слізних залоз, а також при травмі жи-
вота і як наслідок переривання вагітності. Низькі рівні амілази крові при 
ХП можуть спостерігатись на тлі хронічного гепатиту, токсикозу вагітних. 
При супутній нирковій недостатності у хворих на ХП рекомендується до-
сліджувати амілазокреатиніновий коефіцієнт, який виводиться по формулі: 
кліренс амілази / кліренс креатініну в % та в період загострення панкреатиту 
становить більше 5,5%. 

Ліпаза (тріацилгліцерол-ліпаза) визначається іммуноферментним, а та-
кож титрометричним методом( норма ліпази крові 0–470 ммоль/(с.л). Слід 
зазначити, що чутливість тестів на визначення ліпази сироватки при ХП є 
меншою ніж при гострому панкреатиті. Окрім цього, результати визначення, 
зокрема, трипсину(норма трипсину в крові: 1–4 мкмоль/(мл х хв)) не завжди 
можуть бути точними, що пов’язано з його нейтралізацією сиворотковими 
інгібіторами. В зв’язку з наведеним, пропонується визначати і рівень інгібі-
тору трипсину. Так, свідченням загострення панкреатиту може бути підви-
щення концентрації трипсину в сироватці крові, зниження його інгібітору і 
зменшення співвідношення інгібітор/трипсин. Діагностична цінність трип-
синового тесту може бути підвищена при використанні радіоімунологічного 
або іммуноферментного методу, які визначають масу білка, а не фермента-
тивну активність. Таким чином усуваються артефакти, що вносяться анти-
протеазами сироватки крові.

Заслуговує уваги імуноферментний експрес-метод визначення трипсино-
гену−2 у сечі, що застосовується для визначення підвищення концентрації 
проферменту у сечі. Трипсиноген-1 і трипсиноген-2 основні ізоформи трип-
синогену. За літературними даними трипсиноген-2 при запаленні ПЗ підви-
щується в концентрації у сечі значно більше ніж трипсиноген-1. На основі 
цього розроблено метод якісного визначення трипсиногену-2 у сечі. Тест яв-

ніж 6,1 ммоль на літр та через 120 хвилин після прийому глюкози більш за 
11.1 ммоль на літр встановлюють діагноз цукрового діабету. Проба на вияв-
лення порушення толерантності до глюкози проводиться наступним чином: 
вранці, натщесерце виконують перший забір капілярної крові для встанов-
лення початкового рівня глюкози, після чого хворий випиває склянку води 
з розчиненими в ній 75 грамами глюкози(саме така кількість глюкози реко-
мендована ВООЗ для дорослих людей без вираженого ожиріння). А через 
120 хвилин, за умови утримання від їжі та прийому лікарських засобів, що 
можуть впливати на рівень глікемії, перевіряють повторно рівень глюкози в 
капілярній крові.

Результати загальноклінічних лабораторних методів (аналіз крові, аналіз 
сечі, визначення рівня глюкози в крові, біохімічне дослідження крові, ко-
агулограма) не є специфічними для ХП. Однак, вони можуть бути корисні 
для встановлення порушень вуглеводного обміну, диференціації жовтяниць, 
а також показниками гнійно-септичних станів. При прогресуванні будь-якої 
форми ХП може розвинутися гіпо- або нормохромна анемія, рідше лейко-
пенія. Загострення захворювання може супроводжуватись лейкоцитозом, 
як правило менш вираженим, ніж при гострому панкреатиті. Особливістю 
гемограми при гельмінтозному ураженні ПЗ є еозінофілія (і абсолютна, і 
відносна), що реєструється постійно. Цей показник виявляється частіше і є 
вищим при опісторхозі, ніж при інших глистних інвазіях. Для підтверджен-
ня діагнозу досліджують кал і жовч (дуоденальний вміст) на наявність яєць 
гельмінтів, проводять специфічні серологічні в т.ч. іммуноферментні тести.

Для встановлення активності патологічного процесу в ПЗ використовують-
ся дослідження, що базуються на визначенні рівнів основних панкреатичних 
ферментів, які відхиляються в кров та сечу при порушенні цілісності клітин-
ного апарату ПЗ(амілазний, ліпазний, трипсиновий тести ). Важливо відміти-
ти, що їх інформативність залежить від часу забору досліджуваного матеріалу 
по відношенню до загострення процесу, а також функціонального стану ПЗ. 

Найбільш часто використовується визначення амілази в крові(норма: 3,3-
8,9 мг/(с-л)) та сечі(норма до 44 мг/(с.л)). В період ремісії або при помірно-
му загостренні ХП визначення ферменту в крові і в сечі зазвичай дає нор-
мальний результат або його кількість дещо є зниженою, що можна пояснити 
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З метою оцінки структури ПЗ, виявлення вогнищевих уражень її парен-
хіми, ознак протокової гіпертензії, а також патології оточуючих ПЗ органів 
використовується комплекс інструментальних методів. Серед яких найчас-
тіше застосовується УЗД. Безперечними його перевагами є неінвазивність, 
можливість отримання зображення досліджуваного органу в різних ракурсах 
та проведення дослідження в динаміці. Ознаками хронічного запалення ПЗ 
вважаються зміна контура (нерівність, нечіткість) та розмірів залози, нео-
днорідність ехоструктури за рахунок ущільнення тканини, виявлення кіст, 
розширення протокової системи (рис. 3.2.), ехоструктури високої щільності, 
розташовані в протоці і такі, що дають феномен «ультразвукової доріжки», є 
ознакою внутрішньопротокових конкрементів. 

Рис. 3.2. Ультрасонограма. Неоднорідність структури підшлункової за-
лози, розширення головної панкреатичної протоки(позначено стрілкою).

Практично в 100% випадків за допомогою УЗД візуалізуються кісти ПЗ. Ці 
рідинні утворення виглядають на ехограмі як анехогенні або значно зниженої 
ехогенності округлі ділянки з більш менш чіткими контурами і дорсальним 
посиленням. Вміст кіст і абсцесів може бути неоднорідним через наявність в 
них, окрім рідини, тканинних секвестрів. Сформовані псевдокісти, як правило 
мають гомогенний вміст і оточені чітко вираженою капсулою. Метод дозволяє 
визначити їх кількість, локалізацію, взаємовідношення з паренхімою ПЗ та на-
вколишніми органами, змінюючи кут сканування (рис.3.3.). 

ляє собою індикаторну смужку базується на використанні 2-х груп монокло-
нальних антитіл до людського трипсиногену-2, виділенних шляхом іммуні-
зації людським трипсиногеном-2 та відноситься до іммунохроматографічних 
методів. Перша група моноклональних антитрипсиноген-2 антитіл зв`язана 
з індикаторними часточками (мітками). Друга група іммобілізована на на-
півпроникливій мембрані та призначена для захоплення мічених комплексів 
антитілотрипсиноген-2 і індикації позитивного результату. Тест простий у 
використанні і не потребує додаткових засобів. Методика проведення дослі-
дження полягає у наступному: у зразок сечі занурюється індикаторна смуж-
ка до вказаного на ній рівня на 20 секунд, після чого тест встановлюють у 
горизонтальне положення. Оцінка результату можлива вже після 3-5 хвилин. 
В разі позитивного результату з`являються дві блакитні риски на індикатор-
ному полі. Якщо з`являється тільки одна риска - це свідчить про негативний 
результат та є контролем правильності виконання дослідження (рис.3.1). 

Рис.3.1. Тестові смужки. На верхній смужці індикація негативного 
результату. На нижній смужці індикація позитивного результату.

Індикація позитивного результату відбувається, якщо концентрація трип-
синогену-2 у сечі вище порогової величини для тесту, котрий складає 50 
нг/мл. Коли у зразку сечі вміст трипсиногену-2 вищий порогової, останній 
зв`язується антитілами з мітками. Зв`язані комплекси проводяться з плином 
рідини і захоплюються другою групою антитіл, що відповідає позитивному 
результату тесту За дослідженнями Esko A. Kemppainen та співавторів(1997), 
чутливість стрип-тесту у діагностиці гострого запалення ПЗ складає 94 %, 
специфічність 95%. 
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Традиційна оглядова рентгеноскопія (-графія) органів черевної порожнини 
є мало інформативним дослідженням при ХП. Виключенням можуть бути ви-
падки кальцифікації ПЗ коли на гентгенограмах достатньо чітко вдається візу-
алізувати патологічні тіні в проекції органу. Більшу діагностичну цінність має 
рентген-контрастне дослідження верхніх відділів шлунково-кишкового в умо-
вах медикаментозної гіпотонії дванадцятипалої кишки, яка досягається вжи-
ванням бускопану або ін’єкцією атропіну. При цьому, непрямими ознаками па-
тологічних змін ПЗ є зміна положення і конфігурації шлунка та дванадцятипа-
лої кишки. Зокрема, при уражені головки ПЗ при ХП може визначатись симп-
том Фростберга(Frostberg): деформація увігнутого контуру низхідного відділу 
12-палої кишки у вигляді оберненої цифри три, що утворюється в результаті 
втяжіння папілярної і парапапілярної частини 12-палої кишки (рис. 3.5.). При 
кістах ПЗ може спостерігатись симптом Гуссенбауера(Gussenbauer), який ха-
рактеризується зміщення шлунка вверх, а поперечно-ободової кишки донизу.

Рис. 3.5. Симптом Фростберга(Frostberg): деформація увігнутого 
контуру низхідного відділу 12-палої кишки у вигляді оберненої цифри 
«3»(за Forbes et all, 2005). 

Рентгенконтрасне дослідження зовнішніх панкреатичних нориць (фістуло-
графія) при ХП надає інформацію про їх протяжність, розгалуження, затіки в 
парапанкреатичну клітковину, а за наявності зв’язку з Вірсунговою протокою 
можна оцінити стан та визначити рівень блоку в протоковій системі ПЗ.

Рис.3.3. Ультрасонограма. Дві кісти в проекції підшлункової залози, 
(позначені стрілками).

З метою підвищення якості зображення широко застосовується ендоско-
пічне ультразвукове дослідження, яке подолало багато обмежень (черевний 
газ і жир) при обстеженні хворих з підозрою на можливі захворювання ПЗ 
та інших органів гепатопанкреатобіліарної зони. Ендоскопічна ультрасоно-
графія дає можливість виявити навіть не виражені зміни при ХП, які склад-
но верифікувати іншими інструментальними методами або функціональною 
перевіркою, але можуть підтверджуватися гістологічним дослідженням. Діа-
гностична ефективність ендоскопічної ультрасонографії у виявленні ХП до-
сягає 87,3%, у виявленні холедохолітіазу як можливої причини хронічного 
біліарного панкреатиту становить 97,2% -98,3% і не залежить від форми, діа-
метрів загальної жовчної протоки та конкремента (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Ендоскопічна ультрасонографія. Розширена Вірсунгова про-
тока при хронічному панкреатиті(позначено стрілкою) 
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уточнення даних УЗД та при підозрі на пухлинний ріст в ПЗ, і особливо при 
ожирінні хворого, наявності метеоризму, переважній локалізації змін в об-
ласті хвоста залози. Метод дозволяє об’єктивно візуалізувати ПЗ, навіть за 
наявності вмісту і газів в розширених петлях кишечнику, що обмежує ін-
формативність інших методів дослідження. КТ ознаками ХП є: дифузні або 
локальні зміни структури ПЗ, деформація, розширення протокової системи, 
внутрішньопротокові конкременти, кістозні утворення (рис. 3.7; 3.8).

Рис. 3.7. Комп’ютерна томограмма підшлункової залози у хворого хро-
нічним панкреатитом. Значна ділятація головної панкреатичної протоки 
(показано стрілкою), навколо атрофована паренхіма підшлункової залози. 
(за А.Н. Казюліним та співавт., 2005) 

Рис. 3.8.  Комп’ютерна томограма. Псевдокіста підшлункової залози( 
за О.В. Молчановою та співавт., 2004)

Непрямі ознаки ХП виявляються під час проведення фіброгастродуоде-
носкопії (ФГДС), зокрема при об’ємних утвореннях ПЗ(кісти, псевдотумо-
розний панкреатит). При цьому, характерним є випанання задньої стінки 
шлунка, медіальної стінки дванадцятипалої кишки. Про порушення віддтоку 
на рівні сфінктеру Одді можуть свідчити явища папіліту, випинання сосочка 
в просвіт кишки.

До теперішнього часу одним з найбільш інформативних методів в діа-
гностиці патології ПЗ та позапечінкових жовчних проток залишається ендос-
копічна ретроградна холангіопанкреатографія (ЕРХПГ). Метод дозволяє ви-
явити причини протокової гіпертензії та рівень порушення відтоку панкре-
атичного соку, уточнити локалізацію, характер паталогічних змін жовчних 
проток та великого дуоденального соска (рис. 3.6.). 

 

Рис. 3.6. Ендоскопічна ретрогадна холангіопанкреатографія(за 
Ревякиным В. И.,2008). 

Ознаками ХП є стриктури, деформація головної панкреатичної про-
токи, нерівномірність її просвіту з чергуванням розширених та звужених 
ділянок(«ланцюг озер»), кістозне розширення протоки. При біліарному пан-
креатиті виявляються порушення прохідності спільного жовчно-панкреатич-
ного каналу внаслідок обтурації цієї ділянки конкрементами, стенозу ВДС. 
При цьому, виявляють розширення жовчних проток, іноді, вдається контр-
астувати рівноміно розширену головну панкреатичну протоку.

Комп’ютерну томографію(КТ) у пацієнтів з ХП використовують для 
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Тонкоголкова аспіраційна біопсія використовується, головним чином, 
для диференційної діагностики псевдотуморозної форми ХП, кістозних 
утворень ПЗ з онкологічними захворюваннями органу. Вона здійснюється 
черезшкірно під постійним контролем УЗД або комп’ютерної томографії, 
а в останній час під контролем ендоскопічної ультрасонографії через стін-
ку ДПК. Діагностична цінність методу підвищується при поліпозиційному 
взятті досліджуваного матеріалу.

РОЗДІЛ 3.6. ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ
3.6.1. Консервативне лікування ХП
Консерватина терапія є основним методом лікування паренхіматозної 

форми ХП і може бути застосована у хворих з порушеннями відтоку панкре-
атичного соку(протокова, змішана форма) з метою усунення гострих явищ, 
в якості передопераційної підготовки, а також в післяопераційному періоді. 

Проведення ефективного лікування ХП часто є досить складним завдан-
ням, зважаючи на необхідність комплексного підходу до вибору тактики в 
залежності від фази захворювання, вираженності наявних клінічних синдро-
мів. Основними його напрямками є: припинення дії етіологічного чинника, 
усунення больового синдрому, факторів, що стимулюють панкреатичну се-
крецію з забезпеченням функціонального спокою ПЗ, корекція екзокринної 
та ендокринної недостатності органу.

З метою ліквідації больового синдрому використовують різні лікувальні 
методи, що включають дієтичні заходи, застосування лікарських засобів, дія 
яких направлена на зниження панкреатичної секреції, спазмолітіки і аналь-
гетики, ферментні препарати.

Однією важливих складових терапії при ХП є дієта. Вона не повинна іс-
тотно впливати на продукцію панкреатичного соку, оскільки стимуляція зо-
внішньої секреції ПЗ, пов’язана з можливістю підвищення внутрішньопро-
токового тиску, що є основном чинником виникнення больового синдрому 
при ХП. Таким чином, при призначені дієти необхідно дотримуватись де-
кількох принципів: виключення або різке обмеження споживання стимуля-
торів панкреатичної секреції (жири, екстрактивні речовини, пряності та ін.), 
механічно і хімічно щадна їжа та кількаразове її(5-6 разів на день) вживання 

Значних успіхів в розпізнаванні уражень ПЗ досягла спіральна комп’ютерна 
томографія, що поєднується з внутрішньовенним контрастним посиленням, 
при необхідності з динамічною комп’ютерною томографією та побудовою 
тривимірної реконструкції зображення, проведенням доопераційної тонкогол-
кової черезшкірної аспіраційної біопсії під візуальним контролем. Одержані 
при спіральній комп’ютерній томографії дані дозволяють диференціювати 
ознаки та деталі, уточнювати характер патологічних змін, а також скласти пе-
редопераційну концепцію про об’єм і вірогідні небезпеки майбутньої операції.

За даними зарубіжних авторів, оптимальним для діагностики ХП визнано 
комбінацію магнітної холангіопанкреатографії і поперечної магнітно-резо-
нансної томографії. При цьому, ступінь точності магнітної холангіопанкре-
атографії у встановленні локалізації панкреатобіліарної обструкції досягає 
100 %, а у визначені її природи - 87.8%. 

Певні дані при ХП можна отримати за допомогою селективної ангіогра-
фії черевного стовбура. При цьому, діагностичне значеня мають підсилення 
або збіднення судинного малюнка, збільшення розмірів ПЗ зі зсувом судин 
у ділянку її тіла та хвоста, розмитість та негомогенність структури органу. 
Крім цього, при контрастній черевній аортографії може бути виявлений сте-
ноз проксимальних відділів черевних та брижових артерій, які зумовлюють 
ішемізацію ПЗ (рис. 3.9.).

Рис. 3.9.  Ангіограма. Посилена судинна мережа підшлункової залози в 
області тіла-хвоста за рахунок гілок селезінкової артерії. Безсудинна зона в 
області хвоста підшлункової залози ( за О.В. Молчановою та співавт., 2004).
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За даними окремих авторів, як засіб для зняття болю добре зарекомендував 
себе парацетамол. Однак, максимальна добова доза препарату не повинна пере-
вищувати 4 г, а у осіб з хронічною алкогольною інтоксикацією його доза повинна 
бути зменшена принаймні на 1/3. У випадках особливо при інтенсивного болю, 
що не усувається традиційними анальгетичними засобами на етапі передопера-
ційної підготовки допустимим є призначення наркотичних анальгетиків: 1 мл 
1-2% розчину промедола підшкірно або в/м 1-3 рази на добу,. З цією ж метою 
застосовують трамадол по 1-2 ампули (по 50 міліграм) в/м або внутрішньовенно 
(поволі) або по 1-2 капсули (по 50 міліграм) всередину 1-3 разу на добу.

Особливе місце в комплексній програмі лікування ХП займають ферментні 
препарати. Основними напрямками їх використання є: зменшення панкреа-
тичної секреції, що відповідно призводить до зменшення больового синдрому 
в період загострення та корекція зовнішньосекреторної недостатності ПЗ.

Антисекреторний ефект ферментних препаратів досягається за рахунок 
принципу зворотного звязку. Відомо, що в нормі, ферменти ПЗ, які в достат-
ній кількості виділяються в просвіт дванадцятипалої кишки інактивують хо-
лецистокінін-рилізинг-пептид, що продукується її слизовою оболонкою. В 
свою чергу, це блокує продукцію холецистокініну, і як наслідок зменшується 
секреторна активність ПЗ. Таким чином, реалізується зворотній зв’язок в ре-
гуляції панкреатичної секреції. При потраплянні в просвіт дванадцятипалої 
кишки ферментів, що містяться в препараті, останні взаємодіють з холецис-
токінін-рилізінг-пептидом, блокують його дію, в результаті зменшуючи сти-
мулюючий вплив холецистокиніну на синтез ферментів ПЗ, забезпечують 
функціональний спокій органу.

При цьому, обгрунтовується, зокрема, точка зору, згідно якої таблетовані 
безоболонкові ферментні препарати (Котазим, Кузим, Виоказе-16) та одно-
оболонкові (Мезим Форте 10 000, Пангрол 20000) мають певні переваги над 
ентеросолюбідними (інкапсульовані)  в усунені больового синдрому, оскіль-
ки ензими, що містяться в них, безпосередньо вивільняються в початкових 
відділах дванадцятипалої кишки. Для зменшення больового синдрому, як 
правило, призначаються високі дози ферментних препаратів.

З метою корекції зовнішньосекреторної недостатності ПЗ проводять за-
місну терапію. З цією метою призначаються як таблетовані (Мезим форте 

малими порціями. У випадках виражених атак панкреатиту рекомендується 
кількаденний голод. В період ремісії, показане включення в раціон підвище-
ної кількості білків, які необхідні для відновлення клітинних структур пан-
креатоцитів та синтезу ферментів. Загалом, дієта хворих на ХП відповідає 
столу №5 за Певзнером.

Оскільки гладком’язовий спазм є однією з причин виникнення болю при 
ХП, то для зниження скоротливої активності гладких м’язів, усунення спаз-
му і відновлення нормального транзиту панкреатичного соку виправдано 
призначення спазмолітиків. Спосіб їх введення (перорально, парентерально) 
та дози, кратність, тривалість терапії залежать від інтенсивності больового 
синдрому та досягнутого клінічного єфекту. З цією метою використовуються 
дротаверін (неселективний міотропний спазмолітік), мебеверін (селектив-
ний міотропний спазмолітік, блокатор натрієвих каналів), пінаверія бромід 
(селективний блокатор кальцієвих каналів) і гіосцин бутілбромід (нейро-
тропний спазмолітик). Останнім часом активно використовують селектив-
ний міолитик, що відноситься до групи четвертинних амонієвих з’єднань, 
блокатор кальціевихєвих каналів – Спазмомен (отилонію бромід). Механізм 
дії препарату пов’язаний як з перешкоджанням входу Са++ з позаклітинного 
простору, так і блокадою мобілізації Са++ з депо, що забезпечує вплив як 
на тонічні, так і фазові скорочення. Спазмомен зменшує як амплітуду, так і 
частоту кишкових скорочень, на відміну від папаверину, який більшою мі-
рою зменшує амплітуду скорочень кишки. Отілонія бромід Спазмомен) на 
відміну від всіх інших спазмолітичних засобів є високоселективним агентом 
завдяки особливостям фармакокінетики, практично не абсорбується після 
прийому всередину (3%), причому 97% поглинутого препарату в незмінному 
вигляді екскретуєся через жовчовивідні шляхи у ШКТ. Було встановлено, що 
Спазмомен також знижує інтенсивність больового синдрому (блокує) тахікі-
нінові рецептори  аферентних нервових клітин, внаслідок чого знижується 
вісцеральна чутливість та купує диспепсичний синдром (блокада препара-
том мускаринових рецепторів). 

Достатньо часто застосовують комбіновані спазмоанальгетичні засоби (спаз-
малгін, баралгін, реналган), що мають універсальні властивості при усуненні 
болю, в тому числі у випадках набряку, ішемії ПЗ, периневрального запалення. 
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по 20 000 ОД в 200-500 мл ізотонічного розчину натрію хлориду (курс ліку-
вання 7-10 днів), гордокс (апротінін) в дозі 100 000 ОД.

У хворим на ХП, у яких в результаті виснажливого больового синдрому, 
мальабсорбції, гіповітамонозних станів розвиваються нервово-психічні роз-
лади, останні можуть бути кореговані адекватним знеболенням, застосуван-
ням заспокійливих засобів, ферментних препаратів та вітамінів.

Антибіотитерапію при ХП зазвичай застосовують як елемент комплек-
сного лікування при розвитку гнійно-запальних станів (нагноєння кіст ПЗ, 
гнійно-панкреатичні нориці) та для профілактики інфекційних складнень 
післяопераційного періоду.

У тих випадках, коли за допомогою інших методів лікування не вдається 
ліквідувати набряк ПЗ і болі, можна проводити близькофокусну променеву 
терапію (4-6 сеансів опромінювання по 30-40 радій), яку більшість пацієн-
тів добре переносять. За кордоном, в цих випадках, використовують також 
черезшкірну блокаду стероїдами черевних нервових вузлів. З цією ж метою 
застосовується імпульсна радіочастотна терапія з метою направленої нейро-
деструкції в області черевного сплетення.

3.6.2. Покази та оперативні втручання при ХП.
Головна мета хірургічного втручання при ХП полягає в ліквідації стій-

кого больового синдрому, що виник внаслідок обструкції в протоковій сис-
темі ПЗ, відновлені панкреатоентерального пасажу панкреатичного соку, а 
також в усунені ускладнень, які не можуть бути кореговані консервативними 
методами(нагноєння, розрив кісти, стійка зовнішня панкреатична нориця, 
компресії навколишніх органів та ін.) та в створенні умов для максимального 
збереження зовнішньосекреторної та ендокринної функції ПЗ. 

Морфологічним субстратом для хірургічної корекції можуть бути:
1. Порушення відтоку панкреатичного соку на рівні сфінктеру Одді та 

дистального відділу загальної жовчної протоки: холєдохолітіаз, стеноз 
сфінктеру Одді та  подовжений стеноз дистального відділу холєдоха, кіста 
холєдоха, мікрохолєлітіаз на фоні калькульозного холециститу, хронічна ду-
оденальна непрохідність.

2. Порушення відтоку панкреатичного соку на рівні панкреатичних про-
ток: органічні зміни основного та додаткових панкреатичних проток з пору-

10000, Пангрол 20000), так і мікротаблетовані (Пангрол 10000, Пангрол 
25000) ферментні препарати, які приймаються під час їжі 3-5 разів на день. 
Дози препарату визначаються індивідуально та залежать від тяжкості проявів 
екзокринної недостатності, характеру харчування пацієнта. Однак, мінімаль-
на ліполітична активність препарату, яка необхідна для ліквідації стеатореї, 
складає 30000 МО. Для більшості хворих достатньо 20000-40000 ЕД ліпази 
на прийом. При особливо важких формах хвороби з вираженою стеатореєю 
добова доза препарату може бути збільшена до 10000 одиниць ліпази на кг 
маси тіла. Критерієм ефективності ферментної терапії є зменшення диспеп-
тичного синдрому, включаючи припинення проносів і стабілізація маси тіла. 
При цьому, бажаним є досягнення повного усунення стеатореї. 

Зниження інтрапанкреатичного тиску, а відтак і зменшення больових від-
чуттів може бути досягнуте і опосередковано, через пригнічення синтезу со-
ляної кислоти за допомогою застосування Н2-блокаторів (ранітидин, рантак) 
і інгібіторів протонного насосу(омепразол). За рахунок пригнічення кислото-
продукції Н2-блокаторами відбувається зменшення продукції холецистоки-
ніну і секретину, внаслідок чого інгибіруєтся панкреатична секреція. Також 
група Н2-блокаторів за рахунок пригнічення активності гистамінзалежної 
аденілатциклази панкреоцитів знижує синтез панкреатичних ферментів. 
Окрім цього, підвищення рН в просвіті дванадцятипалої кишки під впливом 
, Н2-блокаторів і інгібіторів протонного насосу сприяє більш ранній актива-
ції компонентів ферментних препаратів.

При загостренях панкреатиту, що супроводжуються вираженим больо-
вим синдромом, відхиленням панкреатичних ферментів у кров виправданим 
є використання фармакотерапевтичних можливостей соматостатиту і його 
аналогів. Зниження внутрішньопротокового тиску соматостатином є резуль-
татом зниження секреторної активності ПЗ та синтезу соляної кислоти і га-
стрину. Протизапальна дія соматостатіну пов’язана також із стабілізацією 
клітинних мембран ПЗ, блокадою цитокіногенезу, і продукції простагланді-
нів. Призначається Октреотид (сандостатин) по 100 мкг підшкірно, 2-3р на 
день, 3-5 днів. Також в лікуванні ХП з застосовують даларгін - синтетичний 
аналог лейенкефаліна. Він знижує як шлункову, так і панкреатичну секре-
цію, має анальгезуючі та антидепресивні властивості.

При загостреннях ХП вдаються до антиферментної терапії. Препарати 
цієї групи вводять краплинно внутрішньовенно: контрікал 1-2 рази на добу 
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трішнього дренування загальної жовчної протоки(холедоходуоденостомії, 
холєдохоєюностомії) та (або) втручанням на ВДС. 

На сьогоднішній день малоінвазивні технології дозволяють видалити 
жовчний міхур і провести корекцію відтоку при холедохолітіазі, папілосте-
нозі використовуючи лапароскопічні(лапароскопічні холецистектомія, літо-
екстракція) та ендоскопічні методи лікування(ендоскопічні папілосфінкте-
ротомія, літоекстракція). Підвищити ефективність ендоскопічної літоекстра-
ції при холєдохолітіазі дозволяє ударно-хвильова літотрипсія.

Вважається, що при хронічному біліарному панкреатиті, що супроводжу-
ється папілостенозом чи незначною подовженістю звуження загальної жов-
чної протоки(до 10 мм) операцією вибору є папілосфінктеротомія(трансдуо
денальна чи ендоскопічна). У хворих з тривалим перебігом ХП, із рецидив-
ним холедохолітіазом і розширенням загальної жовчної протоки більше ніж 
на 20 мм, перевага надається виконанню внутрішнього дренування жовчних 
шляхів(холєдохоентеростомії).

Основним оперативним втручанням при ХП з розширенням головної 
панкреатичної протоки є поздовжня панкреатоєюностомія(рис. 3.10.). 

Рис. 3.10. Поздовжня панкреатоєюностомія 

шенням їх евакуаторної функції та протоковою гіпертензією (вірсунголітіаз, 
рубцеві стиктури)

3. Ускладнені форми ХП: кісти ПЗ, зовнішні панкреатичні нориці, пору-
шення функцій сусідніх органів(холєдоха, шлунка, дванадцятипалої кишки) 
в результаті їх компресії кістою, збільшеною головкою ПЗ.

Важливим моментом успішності хірургічного втручання є адекватна 
передопераційна  підготовка, яка включає крім дотримання суворої дієти, 
застосування замісної терапії (Пангрол 10000, Пангрол 25000), вживання 
селективних спазмолітинів (Спазмомен), пригнічення шлункової секреції.  
Комплексне консервативне лікування веде до значного зниження больового 
синдрому і диспепсичних явищ у більшості хворих (92,7%). Дія панкреа-
тичних ферментів сприяє зменшенню явищ мальдигестии і мальабсорбції 
при екзокринній недостатності, зниженню секреторного навантаження на 
функціонуючу паренхіму ПЗ. Проте при включенні в харчовий раціон кало-
рійніших компонентів їжі у частини хворих (15%) больовий і диспепсичний 
синдроми з’явилися знову, що вимагало збільшення дози ферментного пре-
парату.  

Оперативні методи лікування ХП включають прямі оперативні втручання 
на ПЗ та операції на суміжних з ПЗ органах, судинах та нервах.

У хворих на ХП з інтермітуючими порушенням відтоку панкреатично-
го соку на рівні сфінктеру Одді(мікрохолєлітіаз) без органічного ураження 
останнього та за відсутності конкрементів в загальній жовчній протоці до-
статнім за об’ємом втручанням є холецистектомія з пріоритетом виконання 
останньої лапароскопічним способом. Операція проводиться з метою попе-
редження виникнення повторних порушень прохідності панкреатобіліарної 
системи в результаті міграції конкрементів з жовчного міхура. 

При ХП з неповним стабільним порушенням відтоку на рівні сфінктеру 
Одді та дистального відділу холедоху (стеноз ВДС, тубулярний стеноз холе-
доху, хронічна дуоденальна непрохідність) хірургічні втручання включають 
відновні та реконструктивні втручання на жовчних шляхах з ліквідацією дже-
рела жовчних конкрементів – жовчного міхура та операції на дванадцятипа-
лій кишці. Наявні порушення можуть бути ліквідовані шляхом холецистек-
томії, холєдохолітотомії, доповненої одним з варіантів зовнішнього чи вну-
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Рис. 3.12. Дистальна резекція підшлункової залози із спленектомією
При цьому, за наявності гіпертензії в проксимальних відділах протокової сис-

теми ПЗ, втручання повинно бути доповнене панкреатоєюностомією(рис. 3.13.). 

Рис. 3.13. Дистальна резекція підшлункової залози з панкреатоею-
ностомією

У випадках ураження тіла ПЗ, після висічення зміненого сегменту, з ме-
тою забезпечення відтоку панкреатичного соку з дистальної частини залози 
з нею формують панкреатодигестивний анастомоз, а куксу Вірсунгової про-
токи проксимальної частини ПЗ перев’язують. 

Дискусійним питанням є вибір способу хірургічного втручання при пере-
важному ураженні голівки ПЗ(пседотуморозний панкреатит). Для лікування 
даної патології запропоновані варіації резекцій ПЗ за Фреєм та Бегером.

Суть операції полягає в наступному. Під час лапаротомії , доступ до ПЗ 
здійснюється шляхом широкого розтину шлунково-ободової зв’язки. На пере-
дній поверхні залози ідентифікують головну панкреатичну протоку за допомо-
гою пункції, а у випадках значного її розширення – пальпаторно та розкрива-
ють на всьому протязі. При множинних стриктурах, калькульозі адекватність 
операції забезпечується видаленням конкрементів, висіченням рубцево зміне-
них стінок протоки з вивільненням устів долькових проток. В подальшому, 
з виключеною із травлення петлею тонкої кишки формуються панкреатоди-
гестивне співустя. Таким чином здійснюється декомпресія протокової системи 
ПЗ та відновлення пасажу панкреатичного соку в травний канал.

При стенозі устя Вірсунгової протоки можуть бути використані малоінва-
зивні дренуючі втручання, серед яких: ендоскопічна вірсунготомія, балонна 
ділятація або стентування протоки(рис 3.11.). 

Рис. 3.11. Стентування протоки
За наявності вірсунголітіазу, втручання поєднують з экстракорпоральною 

літотрипсією та ендоскопічною екстракцією конкрементів з панкреатичних 
проток. При цьому, необхідно зазначити, що ефективність методики у випад-
ках блокади дрібних проток ПЗ та множинних стенозів головної панкреатич-
ної протоки є сумнівною, оскільки екстракція конкрементів у такий спосіб, 
пов’язана з певними технічними труднощами, а радикальність методу коре-
лює із здатністю досягти повного видалення каміння.

Резекційні методи в лікуванні ХП використовуються при сегментарному 
типі ураження ПЗ. Так, при ХП з переважним ураження хвоста ПЗ викону-
ють дистальну резекцію залози із спленектомією(рис.3.12.), в окремих ви-
падках зі збереженням селезінки.
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Рис. 3.15. Операція Бегера. Реконструктивний етап(за Бегером H.G, 1999).
Існує думка, що обструкція додаткової панкреатичної протоки є патомор-

фологічною основою розвитку панкреатиту головки. Враховуючи наведене, 
ми виконуємо клиновидне висічення гіперпластичних фіброзних розростань 
в головці ПЗ(в проекції Санторінієвої протоки), вивільняючи устя дрібних 
проток, і таким чином усуваємо інтрапанкреатичну гіпертензію. Це сприяє 
включенню в акт травлення функціонально активних клітин, що збереглись 
в цій зоні (рис. 3.16.). 

Рис. 3.16. Клиновидне висічення гіперпластичних фіброзних розрос-
тань в проекціїї Санторінієвої протоки та розтин Вірсунгової протоки.

Спосіб Фрея передбачає видалення центральної частини голівки ПЗ, 
включаючи Санторінієву протоку. В результаті залишається перифе-
рійна стрічка тканини ПЗ між дванадцятипалою кишкою та утвореним 
кратером(рис. 3.14.).

 
Рис 3.14. Операція Фрея. (За Фреєм, 2005)
У випадках розширення Вірсунгової протоки, остання розсікається як 

при поздовжній панкреатоєюностомії. Із сформованою порожниною в голів-
ці, розкритою головною протокою ПЗ та виключеною з травлення петлею 
тонкої кишки формується панкреатодигестивний анастомоз. При тотально-
му кальцинозі ПЗ пропонується доповнювати операцію Фрея площинною 
резекцією тіла та хвоста до задньої стінки Вірсунгової протоки з подальшим 
виконанням панкреатоєюностомії. За відсутності розширення Вірсунгової 
протоки в області хвоста-тіла та локальному ураженні голівки ПЗ оптималь-
ним вважається резекція голівки з формуванням панкреатодигестивного 
анастомозу по периметру висіченої частини залози.

Операція Бегера відрізняється резекцією більшого об’єму голівки ніж 
при операції Фрея, а саме видаленням ділянки ПЗ між тілом та сегментом 
голівки(товщиною 5-8мм), що прилягає до дванадцятипалої кишки(рис 
3.15.). Реконструкція відтоку панкреатичного соку виконується за допомо-
гою петлі тонкої кишки, виключеної за Ру, яка анастомозується кінець в бік з 
тілом ПЗ та бік у бік з частиною голівки, що залишилась. 
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бом. Незважаючи на відносну простоту виконання, такі операції мають ряд 
недоліків: проникнення харчових мас та контакт «агресивного» шлункового 
вмісту з тканиною ПЗ сприяє персистенції запальних явищ в порожнині кіс-
ти, підвищення кислотопродуючої функції шлунку у відповідь на потраплян-
ня лужного панкреатичного соку в шлунок може бути причиною виразкоут-
ворення і арозивних кровотеч.

Тривалий період операцією вибору при кістах ПЗ, що мають зв’язок з 
протоковою системою ПЗ вважалась цистоєюностомія. Суть операції поля-
гає у формуванні співустя між передньою стінкою кісти та виключеною з 
травлення петлею тонкої кишки. Як свідчать дослідження відділених резуль-
татів, основним недоліком даної операції є можливість облітерації з часом 
цистодигестивного анастомозу та рецидиву кісти. Окрім цього, у випадках 
множинних перепон в протоковій системі ПЗ цистоєюностомія неповною 
мірою забезпечує декомпресію всіх відділів залози. Тому, в таких випадках, 
необхідно проведення панкреато- або панкреатоцистоєюностомії(формуван
ня анастомозу між кістою, додатково розсіченою панкреатичною протокою 
та петлею тонкої кишки). У хворих з калькульозним панкреатитом з метою 
вивільнення устів долькових панкреатичних проток висікаються фіброзні 
стінки кісти та звуженні ділянки головної панкреатичної протоки(рис. 3.17.).

А                                                                       Б
Рис. 3.17. Етапи панкреатоєюностомії: А – розтин кісти та Вірсунго-

вої протоки, блоковані устя дольових проток, Б – висічені фіброзні стін-
ки кісти та Вірсунгової протоки, звільнені устя дольових проток.

Цистоєюностомія, як спосіб внутрішнього дренування може бути застосо-
вана у випадках відсутності умов для формування пакреатоєюностомії(кіста 

Методики денервації ПЗ, серед яких торакоскопічна спланхніксимпатек-
томія на рівні Th9 – Th12, пересічення черевних нервів, маргінальна невро-
томія ПЗ, а також різні варіанти ваготомій, які були запропоновані з метою 
зменшення больового синдрому резистентного до медикаментозної терапії(в 
тому числі у хворих після оперативного лікування ХП) виявились недостат-
ньо ефективними і в даний час практично не використовуються. 

Практично не використовуються в теперішній час і методи пломбування 
проток ПЗ як спосіб усунення больового синдрому при ХП шляхом виклю-
чення екскреторної діяльності ПЗ.

Особливості хірургічної тактики при кістах ПЗ
Основними факторами, що визначають вибір способу лікування кіст ПЗ 

є наявність або відсутність комунікації кісти з панкреатичними протоками, 
ступінь сформованості стінки кісти. 

При відсутності зв’язку між протоками ПЗ і кістою та у випадках її на-
гноєння виконується зовнішнє дренування кісти. Такі втручання можуть бути 
проведені шляхом лапаротомії або ж з використанням видеолапароскопіч-
них технологій та пункцій під контролем УЗД, КТ. За відсутності секвестрів 
в порожнині кісти та гнійних затіків в заочеревинній клітковині черезшкірне 
пункційне зовнішнє дренування є достатньо радикальним способом усунення 
кістозного утворення. При цьому, ефективність маніпуляції може бути підви-
щена за рахунок додаткового введення склерозуючих речовин в порожнину 
кісти(найчастіше використовується етиловий спирт). За наявності значних де-
структивних змін в ПЗ та в парапанкреатичній зоні адекватність дренування та 
зменшення строків післяопераційного періоду досягається шляхом розкриття, 
санації додаткових гнійних порожнин та некрсеквестректомії, що доцільніше 
виконати з використанням лапаротомного доступу. В частині випадків, при від-
сутності зрощень кісти з оточуючими органами вдається провести її висічення.

За наявності зв’язку кісти з протоковою системою ПЗ перевага надається опе-
раціям внутрішнього дренування (панкреато- чи цистодигестивні анастомози). 

Одними з варіантів внутрішнього дренування кіст ПЗ є цистогастро- та 
цистодуоденостомії. Враховуючи анатомічну близькість шлунку та дванад-
цятипалої кишки втручання можуть бути проведені ендоскопічним спосо-
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А                                                                          Б
Рис. 3.21. Панкреатоєюностомія: А – розсічена передня стінка кісти; 

Б – сформовано панкреатодигестивний анастомоз. 
При неможливості проведення панкратоєюностомії у хворих з несформо-

ваною стінкою кісти в зв’язку з порушенням загального стану та наявністю 
значних деструктивних змін в ПЗ першим етапом проводиться пункційне зо-
внішнє дренування кісти для усунення протокової гіпертензії в тій частині 
ПЗ, що дренувалась в порожнину кісти. Другим етапом, після стихання го-
стрих явищ, формується панкреатодигестивний анастомоз. 

Резекційні методи при кістах застосовуються при ураженні певного від-
ділу залози. При ураженні хвостової частини виконують її резекцію з кіс-
тою. У випадках кістозної трансформації тіла після резекції зміненої ділянки 
операція доповнюється формуванням панкреатодигестивного співустя з дис-
тальною частиною залози(рис. 3.6.11.).

А                                                                  Б
Рис. 3.22. Етап резекції тіла ПЗ: А – кістозна трансформація тіла ПЗ,  

Б – кінцевий етап-сформовано панкреатоєюноанастомоз.

при практично зруйнованій, «муміфікованій» ПЗ), а також при широкому спі-
вусті між кістою та протокою за відсутності множинних перепон в останній. 
З метою профілактики облітерації цистодигестивного анастомозу виконують 
інвагінаційну цистоєюностомію або(та) створюють «каркасне» співустя, що 
запобігає облітерації анастомозу (рис. 3.20.).

А                                                                         Б
Рис. 3.20. Етапи цистоєюностомії: А. – висічена передня стінка кісти, 

утворено каркас на бокових стінках кісти; Б – сформована інвагінаційна 
цистоєюностомія

Існує думка, що об’єм оперативного втручання при кістах ПЗ з несфор-
мованою стінкою через ненадійність формування цистодигестивного анас-
томозу, не повинен виходити за межі об’єму зовнішнього її дренування. З 
метою якнайшвидшої ліквідації протокової гіпертензії при кістах, зв’язаних 
з протоковою системою ПЗ, доцільним вважаємо виконувати операції вну-
трішнього дренування не чекаючи сформованості кісти. При цьому, після 
часткового висічення передньої стінки кісти, через устя фістули розкрива-
ється розширена Вірсунгова протока в дистальному та проксимальному на-
прямках і формується панкреатоеюноанастомоз (рис. 3.21. ).
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після стабілізації загального стану. Зволікання з проведенням операції при 
стійких норицях призводить прогресування фіброзно-атрофічних процесів 
в ПЗ. Це пов’язано зі збереженням протокової гіпертензії та виснаженням 
функціональних резервів органу внаслідок надмірної стимуляції секреції за 
відсутності достатнього потрапляння панкреатичних ферментів в травний 
тракт. Ще одним з показів до хірургічного лікування може бути наявність 
стійкої гнійно-панкреатичної нориці з затіками в парапанкреатичну клітко-
вину, що недостатньо дренуються через норицю. 

Спектр оперативних втручань при норицях достатньо широкий та вклю-
чає резекційні методи, а також різні варіанти фістуло- та панкреатодигестив-
них анастомозів. Радикальним способом усунення нориці вважається резек-
ція ПЗ, що несе фістулу. Однак, розглядаючи наявність стійкої панкреатичної 
нориці як ознаку блоку в протоковій системі ПЗ, найбільш доцільним та об-
грунтованим з точки зору збереження функції органу, є висічення норицево-
го ходу з формуванням панкреатодигестивного анастомозу. 

Історичне значення, мають такі способи внутрішнього дренування як фіс-
тулогастростомія, фістулоєюностомія(створення штучного сполучення між 
норицею та шлунком або тонкою кишкою). Низька ефективність цих опера-
цій обумовлена частою облітерацією сформованих співусть.

В окремих випадках, ефективним в лікуванні зовнішніх нориць є комплекс 
ендоскопічних втручань, який включає: ЕПСТ, розсічення устя Вірсунгової 
протоки, стентування та назопанкреатичне дренування. При цьому, завдяки 
усуненню інтрапанкреатичної гіпертензії та відновленню відтоку панкреатич-
ного відбувається закриття нориці. Однак, наявність множинних стенозів в 
протоковій системі ПЗ обмежує широке застосування таких втручань.

Однак у частини хворих після операції явища екзокринної недостатності 
ПЗ зберігалися і навіть прогресували. На нашу думку, причиною цього мо-
жуть бути як продовження дії етіологічних чинників (алкоголь, недотриман-
ня дієти), так і виснаження функціональних резервів ПЗ і зрив адаптивних 
процесів, до яких веде секреторна стимуляція на фоні вже втраченій частині 
паренхіми ПЗ. Відомо, що рівень продукції ферментів ПЖ залежить не тільки 
від об’єму паренхіми (10-20% залишеної паренхіми залози може забезпечи-
ти її нормальне функціонування), але і від її функціональних можливостей. 

Особливості хірургічної тактики при норицях ПЗ
Лікування зовнішніх панкреатичних нориць залишається актуальною 

проблемою панкреатології, про що свідчать різні тактичні підходи в ліку-
ванні: від активного використання терапевтичних методів до радикальних 
хірургічних втручань на ПЗ. 

В більшості випадків, зовнішні панкреатичні нориці, що виникли після 
оперативних втручань з приводу деструктивних форм панкреатиту закри-
ваються самостійно під впливом консервативної терапії по мірі стихання 
гострих явищ в ПЗ. При цьому, одним з напрямків лікування є догляд за 
норицевим ходом, що включає комплекс місцевих заходів, спрямованих на 
зменшення запальних явищ, в тому числі мацерації шкіри. Серед них: адек-
ватне дренування норицевого ходу та аплікаційні методи захисту шкіри від 
мацерації. Наступним напрямком лікування є зменшення виділень панкреа-
тичного соку через норицю. Важливе значення, при цьому, має забезпечення 
функціонального спокою ПЗ, що досягається шляхом призначення дієти, що 
не стимулює екскреторної функції органу, терапія панкреатичними фермен-
тами, антисекреторний ефект яких реалізується за принципом зворотного 
зв’язку. Частині пацієнтів, особливо за наявності ферментемії, призначають 
інгібітори секреції ПЗ, серед яких аналоги соматостатину(сандостатин) та 
цитостатики(5-фторурацил). Як додатковий метод пригнічення секреторної 
активності ПЗ застосовують рентгено- та магнітотерапію на область ПЗ. 
Вагомим недоліком використання даного методу є атрофії функціонуючої 
паренхіми ПЗ. Іноді, за відсутністі гнійних ускладнень та парапанкреатич-
них порожнин з секвестрами проводять оклюзію зовнішньої панкреатичної 
нориці, яка сполучена з протоками дистального відділу ПЗ. На наш погляд, 
тривалість консервативної терапії повинна визначатись з урахуванням про-
хідності протокової системи ПЗ. В частині випадків, питання перспектив-
ності консервативного лікування та необхідності хірургічного втручання 
може бути вирішене вже на ранніх строках існування нориць. Основною 
ознакою таких нориць є значний добовий дебіт панкреатичного соку, що є 
проявом порушення евакуації соку ПЗ в дванадцятипалу кишку. Тому, хво-
рим з стійкими зовнішніми норицями та органічними змінами панкреатич-
них проток(вірсунголітіаз, рубцеві стиктури) показане хірургічне лікування 
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певтичний ефект, і симптоми хвороби незабаром поновлюються. У хворих з 
біліарним панкреатитом із збереженою паренхімою залози,  після ліквідації 
холелітіазу і корекції порушень відтоку через сфінктер Одді рекомендується 
застосування ферментних препаратів у помірних дозах (Пангрол 10000 або 
Мезім форте 10000 (1-2 пігулки 3-4 рази в день під час їжі)) в межах адапта-
ційного  періоду (3-6 міс.). Надалі, використання ферментних препаратів є 
бажаним у випадках харчових навантажень.

Проведення ферментозаместительной терапії позитивно впливає і на ен-
докринну функцію ПЗ. Розвиток цукрового діабету протягом одного року 
після операції, згідно нашим даним, зареєстровано у 3,6% хворих, які отри-
мували пролонговану ферментну терапію, і у 22,7% хворих, які взагалі не 
приймали подібних препаратів. Згідно дослідженням В.Г.Владімірова та 
В.І.Сергиєнка (1986)  порушення вуглеводного обміну при хронічному за-
паленні ПЗ є результатом не тільки склерозу органу, але і ураження склад-
них гормональних ланцюгів, в яких беруть участь кишкові гормони. Дані 
процеси відбуваються внаслідок масивної дегенерації ацинусів з подальшим 
випаданням таких чинників регуляції, як рівні ферментів в крові. Секретин, 
панкреозимін і інші кишкові гормони, які з’являються в надлишку при екс-
креторній недостатності, стимулюють синтез інсуліну, який приводить пер-
винно до гіпертрофії, а потім до атрофії β-клітин острівцевої частини ПЗ. 
При вживанні панкреатичних ферментів цей процес гальмується. Таким чи-
ном, гормональна функція ПЗ пов’язана із станом її зовнішньосекреторної 
діяльності.

3.7. ПРОФІЛАКТИКА ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ.
Оперативне лікування в більшості випадків дозволяє ліквідувати больо-

вий синдром, обструктивний компонент при екскреторній недостатності 
ПЗ. Однак, поволі прогресуючі атрофічні зміни екзокринних і ендокринних 
панкреатичних клітин, зі зниженням або втратою їх функції, які неминуче 
відбуваються в післяопераційному періоді потребують проведення лікуваль-
но-профілактичних заходів навіть за відсутності симптомів, що турбували 
хворого до операції, і особливо при значній втраті паренхіми ПЗ. Метою про-
філактичних заходів після оперативного лікування ХП та його ускладнень 

При цьому слід зазначити, що під час одного секреторного циклу екзокрино-
цити витрачають близько 50% власних білкових субстанцій і сухої маси. Для 
відновлення структури і їх функціональної здатності, зокрема їх білкових 
компонентів необхідно 5-6 годин. При нормальному об’ємі паренхіми ПЗ в 
її функціонуванні простежується принцип «мозаїчності», тобто секреторні 
цикли здійснюються в основному групами кліток, що повністю відновили 
свою структуру. І хоча в клітинах ПЗ відновлення білкових структур може 
відбуватися паралельно з секрецією ферментів, в умовах білкового дефіциту 
ці процеси сповільнюються, і надалі наростають явища дегенерації і атрофії 
ПЗ. Для повноцінної роботи органу і здійснення повного секреторного циклу 
частина залози, що залишилася, повинна працювати з підвищеним наван-
таженням і частотою. Це веде до поступового виснаження панкреатоцитов, 
розвитку екскреторної недостатності ПЗ. Ось чому навіть звичайний харчо-
вий раціон після операції, на певному етапі може стати надмірним наванта-
женням для функціонуючої паренхіми залози і сприяти її атрофії.  У зв’язку 
з цим, необхідним умовам відновлення і збереження паренхіми ПЗ, що за-
лишилася, є забезпечення функціонального спокою для органу і усунення 
стимулюючих секреторну активність чинників, що у свою чергу може бути 
досягнуте дотриманням дієти і замісною  ферментною терапією. 

Поглиблений аналіз фізіології панкреатичної секреції, а також результати  
пролонгованої ферментної терапії дозволили розробити тактику лікування і 
профілактики екзокринной недостатності ПХ хворих на ХП згідно якої, хво-
рим з протоковою формою, з як правило втраченим значним об’ємом залози 
в результаті  раніше перенесеного панкреонекрозу і (або) тривалого рециди-
вуючого перебігу ХП, після формування панкреатодигестивных анастомо-
зів або резекцій ПЗ необхідне тривале застосування ензимних препаратів з 
метою профілактики виснаження ПЗ в пізньому післяопераційному періоді, 
з періодичною корекцією дози залежно від ступеня порушення екскретор-
ної функції залози і характеру харчування. Уявлення про можливе знижен-
ня функціональної активності ПЗ при тривалому прийомі ферментних пре-
паратів є помилковими. Ні у вітчизняній, ні в зарубіжній літературі немає 
даних, підтверджуючих шкоду замісної терапії. У той же час встановлено, 
що передчасне припинення прийому препарату нівелює досягнутий тера-



154 155

тичного соку в тонку кишку, недостатнє потрапляння або відсутність панкре-
атичних ферментів в ДПК є стимулюючим фактором для ацинарних клітин 
ПЗ. Тому, в таких випадках, ферментні препарати призначаються довічно. 
Дози їх можуть знижуватися при дотриманні строгої дієти з обмеженням 
жиру і білка і збільшуватися при її розширенні. Замісна ферментна терапія - 
один з шляхів профілактики прогресування атрофічних змін в паренхімі ПЗ, 
оскільки постійна стимуляція в умовах суттєво знижених функціональних 
можливостей панкреатоцитів веде до виснаження резервів ПЗ. Уявлення про 
можливе зниження функціональної активності ПЗ при тривалому прийомі 
ферментних препаратів не підтверджені додатковими дослідженнями ні у ві-
тчизняній, ні в зарубіжній практиці. Встановлено, що передчасне припинен-
ня прийому препарату усуває досягнутий терапевтичний ефект, і симптоми 
хвороби незабаром можуть поновлюватися.

є максимальне відновлення функції ПЗ, попередження прогресування хро-
нічного запального процесу в ПЗ. Основними напрямками профілактичних 
заходів в післяопераційному періоді є: 

1. Усунення дії етіологічних факторів в післяопераційному періоді. А 
саме відмова від вживання будь-яких алкогольних напоїв, корекція патології 
жовчновивідних шляхів при біліарному ХП, а також встановлення та ліку-
вання інших захворюваннь, що можуть бути етіологічними чинниками ХП.

2. Забезпечення функціонального спокою ПЗ в ранньому післяоперацій-
ному періоді та обмеження надмірних функціональних навантажень у відда-
леному післяопераційному періоді шляхом дотримання дієти, що не стиму-
лює секреторної функції ПЗ та проведення замісної терапії панкреатичними 
ферментами. Один з найважливіших компонентів профілактики – дієта, яка 
повинна дотримуватися хворими якомога довше. Рекомендується приймати 
їжу часто, невеликими порціями. Необхідно виключити з харчового раціону 
продукти та інші харчові добавки, що можуть підвищувати секреторне на-
вантаження на ПЗ. Призначення ферментних препаратів переслідує дві мети 
– покращення процесу травлення(замісна терапія) у пацієнтів, в яких втраче-
на значна частина функціонально активної паренхіми ПЗ та усунення гіпер-
стимулюючих впливів на секреторну діяльність ПЗ, зменшуючи секреторне 
навантаження на ПЗ за принципом зворотнього зв’язку. Тривалість фермен-
тозамісної терапії та дози препаратів можуть бути різними. Вони залежать 
від тяжкості панкреатичної недостатності. Адекватна оперативна корекція 
порушень відтоку панкреатичного соку на ранніх стадіях ХП з забезпечен-
ням потрапляння його в ДПК(оперативні втручання на сфінктері Одді) при 
збереженості значної частини функціонуючої паренхіми залози – дозволяє 
зменшити дозу ферментного препарату відповідно з покращенням процесу 
травлення (використовують так звану ступінчасту ферментну терапію: пан-
грол 25000 → пангрол 10000 (мезим форте 10000) → мезим форте). Склад-
ніша ситуація виникає коли екзокринна недостатність є результатом втрати 
значного об’єму функціонуючої паренхіми ПЗ, що спостерігається у хворих 
з довготривалим анамнезом, вираженими фіброзно-склеротичними морфо-
логічними змінами ПЗ та після використання резекцій ПЗ. В цих випадках і 
після формування панкреатодигестивних анастомозів при відведені панкреа-
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ІІІ Глибоке пошкодження панкреатичної паренхіми з 
порушенням цілісності ГПП в області головки ПЗ

ІV
Глибоке пошкодження панкреатичної паренхіми з 
порушенням цілісності ГПП в області головки ПЗ з 
пошкодженням дванадцятипалої кишки і/або холедоха

Також наводимо класифікацію травматичних пошкоджень ПЗ американ-
ської асоціації хірургії, згідно якій виділяють 5 ступенів травматичних по-
шкоджень ПЗ.

Таблиця 4.2    
Класифікація травматичних пошкоджень підшлункової залози аме-

риканської асоціації хірургії 
Ступінь Характер ураження 

I Невелика контузія або поверхневе пошкодження паренхіми ПЗ 
без порушення цілісності ГПП 

II Велика контузія або поверхневе пошкодження паренхіми ПЗ 
без порушення цілісності ГПП   

III  Периферичний поперечний розрив або пошкодження 
паренхіми ПЗ з порушенням цілісності ГПП   

IV  Проксимальний*  поперечний розрив ПЗ або пошкодження 
паренхіми ПЗ з втягуванням у процес ВДС

V Масивний розрив в області головки ПЗ  
*Правіше  v. mesentericа superior

 Ми виділяємо наступну класифікацію травм ПЗ: 
 забій органу з утворенням крововиливів або невеликих гематом, 
пошкодження паренхіми ПЗ без ушкодження панкреатичних проток (над-
рив, розрив, розріз тощо), 

розрив паренхіми ПЗ з ушкодженням головної або додаткової панкреатич-
них проток, 

розчавлення ділянки ПЗ, 
пошкодження, які супроводжуються порушенням прохідності устя ГПП 
ятрогенного генезу (під час виконання ендоскопічної ПСТ). 
Відкриті травми ПЗ трапляються в середньому в 2,6% випадків, а тупі 

поранення – в 16,5%. Згідно даним О.О.Шалімова та співав. (1997), збільшу-
ється частка ятрогенних (операційних) пошкоджень ПЗ. Згідно наших даних, 
з 34 хворих з травмою живота ізольовану травму ПЗ діагностовано у 20 хво-
рих (59%), поєднану травму органів черевної порожнини (з ушкодженням 

РОЗДІЛ 4. ТРАВМА ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
Внаслідок ретроперитонеального розташування ПЗ відносно добре за-

хищена хребтом, м’язами спини і органами черевної порожнини. Панкреа-
тичні пошкодження в результаті тупої або проникаючої черевної травми є 
рідкісними і складають 1-12% усіх пошкоджень органів черевної порожнини 
та заочеревинного простору.  При наявності такої травми можуть розвива-
тись тяжкі ускладнення (панкреатичні нориці, псевдокісти, абсцеси в зоні 
підшлункової залози), які потребують повторного втручання і призводять до 
значного збільшення термінів та вартості лікування. 

Типовим є сценарій розвитку такої травми – ушкодження живота виникає 
внаслідок удару кермом (при ДТП в автомобілі, нещасні випадки на мото-
циклах та велосипедах у дітей). Для виникнення травми ПЗ потрібна дія зна-
чної сили, яка спричинює пошкодження не тільки ПЗ, а й печінки, селезінки, 
дванадцятипалої кишки тощо. Проникаючі пошкодження, окрім ПЗ, можуть 
ушкоджувати ворітну вену або нижню порожнисту вену. Приблизно 90% се-
ред усіх постраждалих з панкреатичною травмою мають одне або більше 
поєднаних пошкоджень. 

Тяжкі панкреатичні пошкодження, як частина поєднаної травми, мають 
поганий прогноз, Високою залишається летальність при даній патології, 
особливо при важких для діагностики тупих травматичних пошкодження 
підшлункової залози (50-66%). Смертність при панкреатичній травмі визна-
чається, перш за все, наявністю поєднаних пошкоджень, у той же час смерт-
ність від власне травми ПЗ складає 6–10%. 

4.1.КЛАСИФІКАЦІЯ ТРАВМ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
Відома європейська класифікація панкреатичної травми, яку поділяють 

на 4 ступеня. 
Таблиця 4.1

Класифікація ступеня тяжкості панкреатичної травми 
за M. W.Buchler, W.Uhl, P.Malfertheiner, M.G.Sarr (2004)

Ступінь Характер ураження

І Гематома, панкреатична контузія і/або розрив панкреатичної 
капсули

ІІ Глибоке пошкодження панкреатичної паренхіми з 
порушенням цілісності ГПП в області тіла або хвоста ПЗ
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Комп’ютерна томографія 
Лабораторні аналізи (вміст амілази крові, стрип-тест на трипсино-
ген-2 у сечі)

Лапароцентез
Лапароскопія 

Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини і заочеревинного 
простору виконується для виявлення поєднаних уражень внутрішніх органів  
(можливість виявити газ у ретроперитонеальному просторі внаслідок поєд-
наного пошкодження ПЗ і ДПК).

Враховуючи поступове прогресування клініки ГП, у діагностиці тупих 
травм ПЗ використовують УЗД або КТ як власне ПЗ, так і органів черевної 
порожнини у динаміці. 

При УЗД звертають увагу на разміри залози, структуру, контури, а також 
на наявність рідини в сальниковій сумці, черевній порожнині, на інфільтра-
цію парапанкреатичної клітковини. 

КT демонструє збільшення підшлункової залози, накопичення рідини на-
вколо ПЗ (Рис.4.1; 4.2). Найкращим методом діагностики є КТ з підсиленням. 

Рис. 4.1.  КT сканограма пошкодженням ПЗ при тупій травмі живота.

шлунка, печінки, селезінки) – у 14 (41%). Відкриту травму ПЗ виявлено у 6 
хворих (18%), закриту – у 28 (82%). 

Основні механізми травми ПЗ (власні дані):
дорожньо-транспортна пригода (65%),
  побутова травма (26%),
  ятрогенні (9%). 

Інтраопераційні пошкодження паренхіми ПЗ виникли в одному випадку 
при виділенні розповсюдженої пухлини шлунка, яка була спаяна с органом, у 
другому – під час спленектомії. У одного хворого під час проведення ендос-
копічної папілотомії був пошкоджений проксимальний відділ 

4.2. КЛІНІКА ТРАВМ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
Клінічними проявами травми ПЗ у  хворих є 

больовий шок (30%), 
внутрішня кровотеча (35%), 
ГП з виходом у перитоніт (45%). 

У значної частини хворих одразу після травми больовий синдром прохо-
дить, стан їх в цілому залишається задовільним (стадія уявного благополуччя). 

Однак через 6-8 год. починають з’являтися 
ознаки тяжкої інтоксикації (сухість слизових, блідість, акроцианоз, гіпо-
тензія, тахікардія, психічна неадекватність хворого, 

патологічні зміни з боку лабораторних показників крові), 
 виражений парез кишечника (здуття живота, тимпаніт, відсутність або по-
слаблення кишкових шумів при аускультації), що свідчить про розвиток ГП. 
Спочатку з’являється больовой синдром, який у переважної більшості 

хворих (85%) є інтенсивним, іррадіюючим у поперек. Швидко наростають 
та прогресують явища перитоніту. 

4.3. ДІАГНОСТИКА ТРАВМ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
Анамнез (механізм травми), скарги, клініка 
Фізикальне обстеження хворого
Ультразвукове дослідження 
Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини 
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Визначення рівня амілази крові є одним з специфічних методів, який вка-
зує на патологічний процес у ПЗ. Ці зміни проявляються досить рано після 
травми (1-2 доба) та збільшуються по мірі прогресування панкреатиту. Рі-
вень амілази крові підвищений приблизно в 70% випадків; однак нормальні 
величини рівня амілази не виключають наявність панкреатичного пошко-
дження. У той же час підвищення рівня амілази не є достовірним критерієм, 
що він спричинений травмою ПЗ. 

При наявності рідини у черевній порожнині доцільно застосовувати 
лапароцентез з наступним дослідженням вмісту на активність панкреатич-
них ферментів або їх проферментних форм (експрес-методом). Враховуючи 
складності клінічної та інструментальної діагностики закритих пошкоджень 
органів заочеревинного простору, клініцисти удосконалюють методи верифі-
кації даної патології. Так, для диференційної діагностики внутрішньочерев-
ної кровотечі і проникнення рідкої частини крові із заочеревинного простору 
через неушкоджену очеревину М.П.Павловський та співав. (2004) порівню-
вали гематокрит крові з периферичної вени і рідини з черевної порожнини 
– істотна різниця між показниками гематокриту свідчить на користь заочере-
винної гематоми. Однак, на нашу думку, достовірність цього методу досить 
сумнівна, так як при неушкодженій очеревині у черевну порожнину пропоті-
ває в основному рідка частина крові і тільки мізерна кількість еритроцитів за 
рахунок діапедезу, тому показник гематокриту у даному випадку визначити 
не представляється можливим.

У хворих з поєднаними пошкодженнями, у яких клінічні, рентгеноло-
гічні та лабораторні дані не дозволяють встановити причину важкого стану, 
важливі додаткові відомості вдається отримати за допомогою лапароскопії. 
Не менш важливою перевагою даного методу дослідження є скорочення 
часу для остаточного встановлення діагнозу. На відміну від лапароцентезу, 
лапароскопія є більш складним, але і більш точним методом дослідження. 
Основні складності цього методу пов’язані не в технічному його виконанні, 
а у грамотній оцінці лапароскопічної картини. При лапароскопії визначають 
геморагічний випіт у черевній порожнині, набряк та гематоми брижі попере-
чно-ободової кишки та кореня брижі тонкої кишки, бляшки стеатонекрозів. 
Протипоказанням до виконання даного методу є тяжка поєднана травма – 

Рис. 4.2. Комп’ютерна томограма. Пошкодження перешийка ПЗ вна-
слідок тупої травми. ПЗ оточена рідиною.

РПХГ до операції може бути виконана гемодинамічно стабільним пацієн-
там з підозрою на розрив ГПП (рис.4.3).

Рис. 4.3. РПХГ: пошкодження ГПП з обструкцією в області перешийка ПЗ.
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секреції (препарати соматостатину, блокатори протонної помпи або Н2-
гістамінорецепторів, інгібітори протеаз, антибіотики тощо). Враховуючи, що 
при важкій травмі ПЗ виникає та розвивається посттравматичний імунодефі-
цит, перспективною бачиться імунотерапія з використання рекомбінантного 
інтерлейкіну-2 – одного з основних регуляторних цитокінів імунної системи. 

Патогенетичне консервативне лікування забоїв ПЗ з використанням су-
часних медикаментозних засобів під контролем клініко-інструментального 
та лабораторного моніторингу дозволило отримати позитивні результати та 
уникнути виконання важких та травматичних операцій в екстреному поряд-
ку у 18 хворих (90%). У цій групі у віддалені строки було прооперовано двох 
пацієнтів (10%): одного хворого через 2 місяці після травми з приводу псев-
докісти ПЗ (виконано панкреатоцистоєюностомію), а другого через 2 тижні з 
приводу абсцесу ПЗ (виконано розкриття та дренування абсцесу).

Показання до хірургічного лікування при травмах ПЗ:
Екстрене втручання

ознаки внутрішньочеревної кровотечі, 
перитоніт на тлі прогресуючого панкреонекрозу або ферментативного генезу, 
ушкодження ГПП при закритій травмі живота,
проникаюче поранення залози.

Відстрочене втручання
посттравматична кіста, 
 абсцес залози, 
панкреатична нориця, яка сформувалась після ургентного хірургічного 
втручання.
Характер ураження ПЗ може бути визначений тільки під час ретельної її 

ревізії, яка вимагає виконання декількох хірургічних маніпуляцій. По-перше, 
це мобілізація ДПК за Kocher (рис.4.4). 

підвищення внутрішньочеревного тиску обмежує дихальну екскурсію ле-
гень, суттєво погіршує стан хворих з черепно-мозковою травмою, виникає 
небезпека напруженого пневмотораксу при дефектах діафрагми, газової ем-
болії при ушкодженні вен. Крім того, наркоз негативно впливає на перебіг 
травматичного ГП.

Пов’язані з травмою ПЗ ускладнення:
панкреатична або дуоденальна (при поєднаному пошкодженні з ДПК) нориця, 
псевдокіста, 
панкреатичний абсцес, 
посттравматичний панкреатит або панкреонекроз, 
крововилив, 
 сепсис, який розвивається вторинно на фоні ГП, панкреатичного абсцесу 
або інфікованої псевдокісти.

3.4. ЛІКУВАННЯ ТРАВМ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
Інтенсивна терапія гострого панкреатиту при забоях підшлункової залози 

включає застосування:
блокаторів секреції (препарати соматостатину, блокатори протонної помпи 
або Н2-гістамінорецепторів), 

 інгібіторів протеаз, 
 антибіотиків,
 імунотерапії,
 антиоксидантів,
перидуральної блокади. 

Лікувальна тактика залежить від виду пошкодження органу та вираже-
ності ГП. При забоях ПЗ з крововиливами ряд авторів виконує лапаротомію 
з наступною парапанкреатичною новокаїновою блокадою, канюляцією круг-
лої зв’язки печінки та панкреатобурсооментопексією. Однак в останній час, 
згідно даним літератури, розширяються показання до консервативного лі-
кування хворих з забоями ПЗ. Динамічний нагляд за хворими здійснюють 
шляхом виконання спіральної КТ, УЗД, а також за допомогою лапароцентезу. 

При стабільно задовільному стані хворого та його лабораторних по-
казників проводять інтенсивну терапію ГП з застосуванням блокаторів 
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Рис. 4.6. Мобілізація ПЗ по нижньому контуру.  
Якщо є підозра на пошкодження холедоха або ГПП виконується холецис-

тохолангіографія. Якщо пошкоджена ДПК, можливо зробити трансдуоде-
нальну панкреатодуктографію через ВДС.   Найбільш ефективною є інтрао-
пераційна РПХГ (рис.4.7).

Рис. 4.7. Інтраопераційна РПХГ демонструє розрив ГПП.  
Обережна ревізія пошкодженої  панкреатичної тканини, особливо, з вико-

ристанням оптики, часто дозволяє виявити пошкоджену ГПП. Поява у цьому 
місці прозорої рідини дозволяє запідозрити травму ГПП.  Внутрішньовенне 
введення секретину (1 Од/кг) збільшує панкреатичну секрецію, тим самим 
покращуючи візуалізацію ГПП. 

Рис. 4.4. Широка мобілізація ДПК за Kocher.  
Ревізія тіла і хвоста ПЗ вимагає доступу до сальникової сумки. Зазвичай 

розділення зрощень між шлунком та попередньою поверхнею ПЗ потрібне 
для повноцінної її ревізії з метою виявлення гематом (рис. 4.5). 

Рис. 4.5. Гематома, виявлена у ПЗ при розсіченні lig. gastrocolicа.  
ПЗ  зазвичай травмується над хребтом, ліворуч від верхніх брижових 

судин. Для діагностики такого ушкодження виконують розріз очеревини по 
нижньому контуру ПЗ у місці імовірного пошкодження, яке визначається по 
локалізації гематоми та інфільтрації клітковини біля ПЗ (рис.4.6).
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При забої ПЗ з утворенням гематоми оптимальним є дотримання наступ-
ної тактики: виконують розсічення гематоми з видаленням її вмісту, а при 
необхідності – прошивання кривавлячих судин з подальшим підведенням ру-
кавично-трубчастих дренажів. У випадках пошкодження паренхіми ПЗ при 
збереженні цілісності її протокової системи виконують зупинку кровотечі. 
До місця пошкодження тканин підводять рукавично-трубчасті дренажі, а по 
показанням – тампони. 

При тяжких пошкодженнях тіла і хвоста ПЗ (> ІІ ступеня) з порушенням 
цілісності ГПП виконують дистальну резекцію ПЗ, як з видаленням селезінки, 
так і з її збереженням. При виконанні першого способу мобілізацію селезінки 
і хвоста ПЗ виконують зліва направо, починаючи з виділення селезінки. Мобі-
лізовані селезінка і хвіст підшлункової залози відводяться вправо (мобілізація 
за Aird) для кращої візуалізації селезінкової артерії  і вени (рис. 4.10). 

Рис. 4.10. Мобілізації селезінки і хвоста підшлункової залози за Aird.  
Після ушивання ГПП лігатурою з шовного матеріалу, що не розсмокту-

ється, закривають кінець розрізу шляхом накладеннями горизонтального 
матрацного шва або апаратного шва (рис.4.11). До місця резекції підводять 
дренажі.

Остаточне хірургічне лікування залежить як від характеру поєднаних по-
шкоджень органів черевної порожнини, так і від тяжкості панкреатичного 
пошкодження. 

Незначні поверхневі ушкодження ПЗ (маленькі розриви або контузії па-
ренхіми) вимагають тільки дренування сальникової сумки (Рис.4.8). 

Рис. 4.8. Просте дренування ложа ПЗ.  
Деякі хірурги при поверхневих пошкодженнях паренхіми ПЗ рекомен-

дують ушивання капсули залози з використанням монофіламентної нитки з 
широким перипанкреатичним дренуванням (рис. 4.9). При виявленні гемато-
ми і вогнищ некрозу ПЗ останні видаляли. 

Рис. 4.9.  Ступінь І панкреатичної травми. Ушивання паренхіми за-
лози та широке парапанкреатичне  дренування.
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Рис. 4.13. Дистальна резекція підшлункової залози із збереженням 
селезінки

Показанням до каудальної резекції ПЗ з спленектомією є поєднання трав-
ми хвоста ПЗ з ушкодженням селезінки IV-V ступенів (рис.4.14). 

Рис. 4.14. Дистальна резекція підшлункової залози із спленектомією
При формуванні кукси ПЗ після зупинки кровотечі слід ушивати тільки 

ГПП. Шви на паренхіму не накладаються. Наш досвід у хірургії ПЗ показав, 
що основною причиною розвитку ускладнень після її резекції є травматиза-
ція органу при накладанні швів на паренхіму з розвитком панкреонекрозу у 
прошитій ділянці. Герметизацію кукси ПЗ сальником, а тим більше брижею 
поперечно-ободової кишки, вважаємо недоцільною, так як між тканиною за-
лози та сальником залишається порожнина, що не дренується, а підтікан-

Рис. 4.11. Дистальна панкреатектомія з спленектомією.  
Спленектомія, яка є частиною дистальної резекції ПЗ, може спричинити 

розвиток постспленектомічного синдрому. Ось чому оптимальним є збере-
ження селезінки в ході операції (рис.3.12).  Для цього хірург повинен мати 
досвід виділення селезінкової вени, так як вона легко травмується, виклика-
ючи інтенсивну кровотечу.   

Рис. 4.12. Дистальна панкреатектомія з збереженням селезінки .  
При травмах ПЗ з порушенням цілісності панкреатичних проток вибір 

способу хірургічного втручання залежить від локалізації пошкодження. При 
поперечному розриві ПЗ в області хвоста слід виконувати резекцію каудаль-
ної частини залози без спленектомії з ретельною перев’язкою венозних та 
артеріальних судин та ушивання ГПП (рис. 4.13). 
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При травмі головки ПЗ, коли не можливо визначити межі пошкоджен-
ня необхідним є широке парапанкреатичне дренування. Мета дренування – 
формування зовнішньої фістули. Для зменшення екзокринної секреції реко-
мендується призначення аналогів соматостатину. 

Згідно літературним даним, при поперечних розривах в зоні головки ПЗ з 
ушкодженням ГПП деякі автори виконували зшивання кінців залози з одно-
часним відновленням цілісності протоки. Навіть після успішного виконання 
даної операції хірург стикається з рядом проблем: 

 Внаслідок постійної та регулярної роботи сфінктера Одді, яка 
пов’язана з фазами травлення, при його зімкненні відбувається підвищення 
внутрішньопротокового тиску до 200 мм вод. ст., що веде до неминучого про-
сочування панкреатичного соку між швами анастомозу, якими б герметичними 
вони не були. При цьому збільшується набряк в зоні анастомозу, що небезпеч-
но розвитком вторинної неспроможності швів, формуванням нориці. 

 Дренування протокової системи навіть за відсутності її морфологіч-
них змін не знайшло широкого застосування, так як  використання дренажів, 
стентів вже саме по собі веде до травмування протокової системи. 

3. Навіть при відновленні цілісності ГПП при поперечному розриві зало-
зи ушкодженими залишаються мілкі (глобулярні) панкреатичні протоки, що 
небезпечно аутолізом залози. 

4. Накладання великої кількості швів на ПЗ небезпечно розвитком трав-
матичного панкреатиту (рис. 4.17). 

Рис.  4.17. Відновлення цілісності головної панкреатичної протоки
Ось чому виконання даного втручання при травмах ПЗ вважається недо-

цільним як і застосовування панкреатодуоденальної резекції внаслідок її ви-

ня панкреатичних ферментів сприяє розвитку та прогресуванню ГП. Пасмо 
сальника використовували для прикриття селезінкових судин при каудальній 
резекції перед підведенням рукавично-трубчастих дренажів (іноді – марле-
вого тампону) до місця травми. Це необхідно для ізоляції судин від агре-
сивної дії панкреатичного соку, який поступає з зрізу залози, що небезпечно 
розвитком арозивної кровотечі (рис.4.15).

Рис. 4.15.  Дистальна резекція підшлункової залози із збереженням 
селезінки (модифікована).

При локалізації розриву у ділянці тіла ПЗ виконання дистальної резек-
ції ПЗ вважаємо недоцільним. У цьому випадку проксимальну частину ГПП 
слід зашити наглухо та дренувати дану ділянку, а її дистальну частину анас-
томозувати з виключеною за О.О.Шалімовим привідною петлею, операція 
доповнюється браунівським співустям (рис.4.16). 

Рис. 4.16. Хірургічна тактика при розривах тіла підшлункової залози
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При дуоденальному пошкодженні на рівні ВДС деякі автори рекоменду-
ють виконання ушивання ДПК з виключенням воротаря з формуванням га-
строєюностоми. Виключення воротаря може виконуватись як зовні, так і з 
середини  (рис. 4.20).

Рис. 4.20. Виключення воротаря: (A) з використанням затискувача 
Babcock, для більш повного охоплення усього воротаря для накладання 
скобок або ушивання його просвіту та (B) єюностома.  

Відновлення пасажу їжі через воротар може відбуватись спонтанно через 
6 тижнів або шляхом зняття швів, скобок ендоскопічним шляхом.  

При травмах головки ПЗ з пошкодженням ДПК (у випадках виключення 
ДПК з  гастроєюностомією) у якості допоміжних заходів виконують гастро-, ду-
одено- або єюностомію для декомпресії та харчування прооперованих хворих . 

  Дуоденостомія здійснюється для декомпресії ДПК після відновлення її 
цілісності після травми. Дренаж може розміщуватись антеградно, ретроград-
но, або  безпосередньо в дванадцятипалій кишці (рис.4.21). Дренаж через 
пошкоджену ділянку кишки виводити не рекомендують, так як збільшується 
ризик виникнення нориці. І дотепер дискутується питання доцільності дуо-
деностомій, так як і вони можуть призводити до формування нориць.

сокої травматичності. При ножовому пораненні головки ПЗ з ушкодженням 
ГПП виконується панкреатодигестивне анастомозування. 

При розчавленнях в зоні головки або тіла ПЗ, а також у випадках виконан-
ня операції на фоні вже явних морфологічних ознак травматичного панкре-
атиту здійснюютьь тільки дренування зони пошкодження залози і парапан-
креатичної клітковини по типу абдомінізації (рис. 4.18). Як правило, після 
такої травми формується панкреатична нориця, яка закривається повторним 
втручанням через 2-3 місяці. 

Рис. 4.18.  Абдомінізація підшлункової залози 
Під час операції доцільно виконати декомпресію шлунка назогастральним 

зондом, інший тонкий поліхлорвініловий зонд, проводиться за зв’язку Трейця 
для ентерального харчування хворого у ранньому післяопераційному періоді. 

При поєднаних з травмою ДПК пошкодженнях ПЗ тактика є диференційо-
ваною: при простому дуоденальному пошкодженні та забої ПЗ виконують уши-
вання ДПК і її декомпресію та дренування місця пошкодження ПЗ  (рис. 4.19). 

Рис. 4.19. Дуоденопластика при простого дуоденальному пошкодженні: 
(A) пошкодженнч, (B) висічення країв, (C) накладання двохрядного шва.  
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Рис. 4.22. Значне пошкодження головки ПЗ з ГПП та ДПК.  
Схема ПДР наведена на рис. 4.23.

Рис. 4.23. Завершальний етап ПДР.  
Найбільш частим ускладненням при травмі ПЗ і/або після хірургічного 

втручання, окрім панкреатичної фістули, є утворення абсцесу черевної по-
рожнини Останнє ускладнення може бути усунене шляхом дренування міні-
інвазивним шляхом. 

До пізніх ускладнень травми ПЗ відносяться стриктури ГПП з подаль-
шим формуванням хронічного обструктивного панкреатиту.

Згідно нашим даним, ускладнення виникли у 4 хворих (12%) на травму 
ПЗ: у двох неоперованих хворих з забоями ПЗ (17%) та у двох прооперова-
них хворих з розчавленням відповідно тіла та головки ПЗ (9%). У хворих з 

Рис. 4.21. Додаткові дренуючі маніпуляції: (A) гастростомія, (B) ре-
троградна дуоденостомія, та (C) єюностома для харчування.  

Серед методик гастростомії автори надають перевагу методу Witzel (фор-
мування тунелю запобігає витіканню вмісту, коли катетер видаляється після 
відновлення живлення пацієнта через рот).  

Єюностома для харчування застосовується у випадках тяжких поєднаних 
пошкоджень, внаслідок яких пацієнт протягом тривалого часу не зможе при-
ймати їжу через рот. Катетер може використовуватись для раннього енте-
рального харчування пацієнта для поповнення дефіциту калоражу. 

Однак використання різного роду стомій, які виводяться через черевну 
порожнину зовні на тривалий час може бути небезпечне розвитком ряду 
ускладнень (формування внутрішньочеревних абсцесів, пролежнів, нориць).  
У зв’язку  з цим більш доцільним є назогастральне та назоєюнальне дрену-
вання ШКТ, останню методику можна використовувати і для ентерального 
харчування хворих. 

При тяжких поєднаних пошкодженнях ДПК та ПЗ (рис.4.22) рекоменду-
ють виконувати ПДР.
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РОЗДІЛ 5. РАК ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ І ВЕЛИКОГО СОСО-
ЧКА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ

5.1. Актуальність проблеми. 
У економічно розвинених країнах зростання захворюваності на рак під-

шлункової залози (ПЗ) є важливою соціальною, медичною і економічною 
проблемою сучасної клінічної хірургії і онкології, оскільки ця локалізація 
раку має найгірший прогноз серед всіх злоякісних пухлин органів травлення. 
З метою її вирішення у США було прийнято національний проект з програ-
мою досліджень рака підшлункової залози, проблема регулярно обговорю-
ється на симпозіумах міжнародної групи по вивченню раку, з’їзди міжна-
родної асоціації панкреатологів регулярно аналізують стан і перспективи лі-
кування подібних хворих, але суттєвих зрушень у підвищенні ефективності 
лікування подібних хворих досягнуто не було.

Рак підшлункової залози (РПЗ) займає 4—5 місце серед причин смерті 
від злоякісних новоутворень у країнах Європи і в США  та 6-е місце в Японії. 
В Україні РПЗ, як причина смертності від злоякісних пухлин, серед чоловіків 
займає 7, а серед жінок - 9-е місце. У СНД захворюваність на РПЗ складає 
серед чоловіків близько 10,0 а жінок - 5,6 на 100000 населення.

Результати хірургічного лікування раку ПЗ не можуть бути визнані задо-
вільними, оскільки частота післяопераційних ускладнень сягає 20%, а піс-
ляопераційна летальність - 12-15 % . Складність вирішення проблеми по-
лягає в тому, що швидке зростання захворюваності поєднується з пізньою 
діагностикою основного захворювання, а тому і низькою питомою вагою 
радикальних операцій (5-20%), частота ускладнень після яких сягає 15 %, 
післяопераційна летальність - 10 % при умові, що п’ятирічна виживаність 
після радикальних втручань становить лише 5-30% .

Ще менш втішними є результати лікування хворих  на розповсюджені 
форми РПЗ, яким можливо виконати лише паліативні хірургічні втручання, 
спрямовані на корекцію ускладнень основного процесу. Післяопераційна ле-
тальність в цій групі осіб складає 15% при частоті післяопераційних усклад-
нень близько 25 % і медіані виживаності 5-6 місяців. Проведення  з метою 

розчавленням частини ПЗ після першої операції (абдомінізація залози з не-
кректомією) сформувалась панкреатична нориця, яку було усунуто повтор-
ним втручанням (панкреатодигестивне анастомозування). Всього померло 
3 хворих (9%), усі вони були прооперовані з приводу поєднаної масивної 
травми сусідніх органів (печінки, дванадцятипалої кишки, селезінки), після-
операційна летальність склала 14%.

Таким чином, використання сучасних методів діагностики травматичних 
пошкоджень ПЗ, а також диференційованого підходу в їх лікуванні з засто-
сування потужних медикаментозних засобів та органозберігаючих опера-
тивних втручань дозволили покращити результати лікування даної патології 
шляхом зменшення загальної та післяопераційної летальності хворих, а та-
кож за рахунок зниження частоти післяопераційних ускладнень.
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Таблиця 5.1.
Головні  і другорядні чинники ризику розвитку панкреатичного раку

Збільшений 
ризик 
захворюваності

Питома вага від 
усіх  випадків 
захворювання на 
панкреатичний 
рак (%)

Головні чинники 
Куріння 2 рази 30
Генетичні чинники 5-10 разів 10
Хронічний панкреатит 10-20 разів 1
Спадковий панкреатит 35-70 разів <1
Вік  >70 років 5 разів 38
Другорядні чинники 
Діабет, 2 тип 1.5–2 рази -
Ожиріння 1,7 рази -
Дієта насичена тваринними жирами 1,7 рази -
Хірургічні втручання на шлунку 1,8 рази -
Склерозуючий холангіт 1,4 рази -
Інфікування Helicobacter pylori 1,8 рази -

Доведено, що канцерогени тютюнового диму вражають ПЗ досягаючи її 
після адсорбції в кров через легені та безпосередньо у випадках релюксу 
дуоденального вмісту до протоки ПЗ .  Встановлено канцерогенний ефект де-
яких хімічних агентів, що застосовуються у промисловому виробництві. До 
них відносяться такі сполучення як холантрен та нітрозаміни, формальдегід, 
пестициди та реагенти що містять хлор. 

В літературі наводяться дані про прямий кореляційний зв’язок між ризи-
ком розвитку рака ПЗ та дієтою з підвищеним вмістом тваринних жирів та 
м’яса.  Публікуються дані стосовно ожиріння та цукрового діабету, як факто-
рів ризику розвитку раку ПЗ.

Приблизно 10% ракових уражень ПЗ пов’язано з генетично обумовлени-
ми захворюваннями. Спадкові причини РПЗ включають спадковий панкре-
атит,  що зустрічається у південній Азії і сімейні форми РПЗ, при яких ге-
нетичні дефекти є спадковими, зокрема мутації гена-супресора пухлинного 
розвитку р16 , а також мутації в гені BRCA2. 

боротьби з метастазуванням після радикального хірургічного лікування хі-
міо- і променевої терапії збільшує тривалість життя на півтора-два місяці 
лише  у 30 % оперованих. Застосування ж хіміо- і променевої терапії після 
паліативних хірургічних втручань взагалі мало ефективне.

Згідно даних С.А. Шалімова та З.П. Федоренка в Україні РПЗ як при-
чина смерті від злоякісних пухлин у чоловіків займає 7-е місце (4,6%) і у 
жінок -9-е місце (4,7%). У 2002 році показник смертності від РПЗ склав 8,9 
на 100000 населення, при цьому для чоловіків - 10,7 і для жінок - 7,3; у 2003 
році зареєстровано 4028 випадків смерті від РПЗ (серед чоловіків - 2243, се-
ред жінок - 1785), показник смертності склав при цьому 8,4 на 100000 насе-
лення (чоловіки - 10,2, жінки - 7,0).

Таким чином, основними причинами, що визначають незадовільні ре-
зультати хірургічного лікування хворих на РПЗ є: пізня діагностика основно-
го захворювання, а тому і низька питома вага радикальних операцій; велика 
частота післяопераційних ускладнень, що визначає високу післяопераційну 
летальність, мала ефективність хіміотерапевтичного лікування та промене-
вої терапії, а тому і незадовільні віддалені результати лікування.

5.2. ЕПІДЕМІОЛОГІЯ  РАКУ ТА ФАКТОРИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ 
ЗЛОЯКІСНИХ УТВОРЕНЬ  ПІДШЛУНКОВОЇ  ЗАЛОЗИ

Рак ПЗ є хворобою, що асоційована з похилим віком пацієнтів (пік захво-
рюваності у 65-75 років), більшою розповсюдженістю серед чоловіків ніж 
серед жінок (1,4:1), частіше вражає населення північної Америки та Євро-
пи (8,4-6,7 на 100000 населення), ніж жителів Африканського та Азійського 
континентів (1,7-2,5 на 100000 населення), що характерно для всіх прожи-
ваючих там рас і національностей, та асоціюється з рядом несприятливих 
факторів зовнішнього середовища. 

Аналізуючи дані сучасної літератури  можна зробити висновок про пев-
не значення для розвитку раку підшлункової залози наступних факторів: вік, 
стать, расові відмінності, цукровий діабет, жовчнокам’яна хвороба, хронічний 
панкреатит, тютюнопаління, дія промислових канцерогенів, надмірне вживан-
ня алкоголю, кави, червоного і спеціально обробленого м’яса та тваринних 
жирів; зменшення фізичної активності та ожиріння, а також генетично детер-
мінована схильність до розвитку пухлин взагалі і пухлин ПЗ зокрема. 
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Таблиця 5.3.
Спадкові хвороби, що асоціюються з раком ПЗ

Захворювання Хромосома Примітка
Сімейний РПЗ ? 5-10 кратний ризик
Сімейний РПЗ (населення 
Сіетлу)

4q 32-34 Високий ризик РПЗ, 
панкреатиту і діабету

Спадковий неполі-позний 
рак товстого кишечнику

2,3 У деяких хворих на РПЗ

Синдром von Hippel-Lin-dau Зр25 Часто нейроендокринні 
пухлини підшлункової залози

Сімейний аденоматоз-ний 
поліпоз

5q12-21 Мутації знайдені у 
підшлунковій залозі і при раку 
ВСДПК

Спадковий панкреатит 7q35 Кумулятивний ризик РПЗ 
близько 30%

Сімейний злоякісний 
меланомний синдром атипії

9p21 У осіб, що мають мутацію р16 
Leiden, кумулятивний ризик 
РПЗ 17%

Синдром BRCA2 13 Більшість загальних спадкових 
мутацій ведуть до РПЗ

Синдром Peutz-Jeghers 19p Мутації можуть 
розповсюджуватися як на 
спорадичні, так і на спадкові 
хвороби

Cystic fi brosis 7q31 Збільшений ризик раку органів 
шлунково-кишкового тракту, 
включаючи РПЗ

Ataxia-telangiectasia 11q Рак молочної залози,  рак ПЗ
Синдром Li-Fraumeni 17pl3.1 Дефект гена р53, підвищений 

ризик РПЗ
Анемія Fanconi Чисельні

хромосоми, 
включаючи 
3р22-26
9pl3, 9q22.3
16q24.3

Деякі хворі молодше 50 років 
на РПЗ переносять гени FANCC 
або FANCG

Виявлені гени і хромосомні аномалії, які є носіями цієї генетично обумов-
леної сприйнятливості, зокрема р16, р53, SMAD4, BRCA2, UDP глюкороно-
зилтрансфераза (UGT1A7), K-ras, CDKN2A і хромосомна нестабільність. 

Ряд генів (р16, ppENK, Cyclin D2, S0CS1, SPARC, TSLC1) піддаються 
аберантному метилуванню під час розвитку РПЗ.

Показано, що мутації генів BRCA2, akaMTS1, p16INK4a, STK11 і ряду 
інших підвищують ризик розвитку спадкового РПЗ. Встановлено, що зарод-
кові мутації у гені CDKN2A (який кодує два супресори пухлини — INK4A 
і ARF), BRCA2, LKB1 і MLH1 також пов’язані з сімейним РПЗ. Описано 
панкреатичний раковий синдром, пов’язаний із хромосомою 4q32-34 і асо-
ційований із цукровим діабетом і екзокринною недостатністю підшлункової 
залози та майже 100% вірогідністю розвитку РПЗ.

У таблицях 5.2 і 5.3 представлені частота мутацій генів, що за думкою 
вчених асоціюються з РПЗ, і ряд спадкових захворювань, які пов’язані з РПЗ.

Таблиця 5.2. 
Частота мутацій генів, що асоціюються з РПЗ

Гени Частота мутацій %

Онкогени

KRAS2 95
LSM1 87
АКТ2 10-20
MYB 10
Гени-супресори пухлини або підтримуючі гени

APRC5 >90
Р53 50-75
SMAD4 55
BRCA2 7-10
STK11 5
МАР2К4 4
TGFBR1 1

TGFBR2 (MSI1 negative) 1
TGFBR2 (MSI1 positive) 3
MLH1 3
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експресія фактора росту нервів (NGF), диспропорції рівнів галектинів, що у 
сукупності і визначають дуже агресивний характер прогресування рака ПЗ.  

С.О. Шалімов наводить наступні спадкові синдроми, які асоціюються із 
підвищеним ризиком розвитку раку ПЗ:
1. Спадковий неполіпозний колоректальний рак (HNPCC), який викликаєть-
ся мутаціями ферментів «mismatch» репарації ДНК;
2. Фамільний синдром рака молочної залози, асоційований з мутаціями BRCA2;
3. Фамільний атиповий меланомный синдром (FAMMM) множинних роди-
мок, який асоціюється з мутаціями гена р16 (CSKN2A);
4. Фамільний аденоматоз товстого кишечника (FAP) з мутаціями гена АРС; 
5. Синдром Peutz-Jeghers з мутаціями гена STK1/LKB1; 
6. Синдром атаксії-телеангіоектазії з мутаціями гена АТМ;
7. Спадковий хронічний панкреатит, викликаний мутаціями катіонного 
трипсиногена (PRSS1) та хронічний панкреатит, асоційований з кістозним 
фіброзом.

5.4. КЛАСИФІКАЦІЯ ПУХЛИН ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

5.4.1. Патологоанатомічна класифікація пухлин підшлункової залози
Локалізація раку підшлункової залози виглядає таким чином: рак голо-

вки зустрічається у 73,1% випадків, тіла - у 14,4%, хвоста - у 6,6%, тотальне 
ураження - у 5,9%. Міжнародна (WHO, 1983, 2000) гістологічна класифіка-
ція пухлин підшлункової залози передбачає виділення наступних різновидів: 

I. Епітеліальні пухлини. 
А. Доброякісні:
1. Аденоми (серозна, мукозна, протокова папілярно-мукозна аденома)
2. Тератоми
Б. Новоутворення з невизначеним злоякісним потенціалом (мукозно-кіс-

тозні та папілярно-мукозні новоутворення з помірною дисплазією, солідні 
псевдопапілярні новоутворення)

В. Злоякісні: 
1. Аденокарцинома 
2. Плоскоклітинний рак
3. Цистаденокарцинома. 

5.3. МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ  РАКУ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
Пухлини ПЗ являють собою різноманітну групу новоутворень, що розви-

ваються з екзокринних ацинарних клітин (синтезують ферменти травлення), 
ендокринних клітин (синтезують інсулін, глюкагон, соматостатин і інші гор-
мони) та клітин протокової системи органу. 

Пухлини, що походять з ендокринних клітин ПЗ, визначаються як нейро-
ендокринні пухлини і класифікуються в залежності від ступені їх диферен-
ціювання і функціонального статусу. Прикладами таких пухлин є інсуліноми 
і гастриноми. 

Екзокринні пухлини, що походять із ацинарних клітин, зустрічаються 
рідко і включають ацинарно-клітинну карциному, ацинарно-клітинну цис-
таденокарциному та ацинарно-ендокринні карциноми змішаного типу. Крім 
того, із екзокринних клітин ПЗ можуть розвиватися кістозні пухлини, сли-
зові кистозні пухлини, внутрішньопротокові папілярно-слизові пухлини, ін-
вазивні папілярно-слизисті пухлини, слизові некистозні карциноми, солідні 
псевдопапілярні карциноми, перстневидно-клітинні карциноми, недиферен-
ційовані (анапластичні) карциноми, змішані протоково-ендокринні карцино-
ми, гігантськоклітинні остеокласто-подібні та панкреатобластоми. 

До пухлин, що розвиваються із протоки ПЗ відносять ацинарно-клітинну 
карциному, ацинарно-клітинну цистаденокарциному і ацинарно-ендокринні 
карциноми змішаного типу.

Із екзокринних пухлин ПЗ у клінічній практиці найчастіше зустрічається 
аденокарцинома протоки ПЗ (до 90% випадків), яка з найбільшою вірогідніс-
тю розвивається із клітин панкреатичних протоків та відображає найбільш 
характерні властивості злоякісних новоутворень органу. Дослідження у га-
лузі молекулярної біології привели до кращого розуміння причин агресивної 
природи цієї форми раку. На різних етапах розвитку пухлини, в тканині ПЗ 
виявлені чисельні хромосомні аномалії (транслокації, точкові розриви, амп-
ліфікації, збільшення числа або втрата частини чи цілих хромосом), мутації 
генів ( р53 (Тр53), р16 (CDKN2A), і Smad4 (MADH4), епігенетичні зміни, 
гіперекспресія епідермального фактора росту (EGF), інсуліноподібних фак-
торів росту (IGF), факторів росту фібробластів (FGF), інгібіція трансформу-
ючого фактора росту β (TGF-β), стійкість до апоптозу, здатність до тканин-
ної інвазії і метастазування (експресія матриксних металопротеїназ (MMPs), 
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В. Інші карциноїди. 
2. Мукокарциноїд. 
3. Малодиференційовані ендокринні раки. 
4. Пухлиноподібні процеси. 
А. Гіперплазія ендокринних клітин. 
Б. Ектопія ендокринної тканини підшлункової залози. 
В цій же класифікації представлена функціональна класифікація ендо-

кринних пухлин  ВOOЗ . 
I. Функціональні порушення. 
А. Гіпофункція. 
Б. Гіперфункція: 
1. Гіперглікемія. 
2. Гіпоглікемія. 
3. Синдром Золлінгера-Еллісона. 
4. Синдром Вернера-Моррісона. 
5. Карциноїдний синдром. 
6. Змішані пухлини. 
7. Інші. 
В. Ектопічна продукція гормону. 
II. Відсутність функціональних порушень. 
III. Невизначений функціональний стан. 

5.4.2. Класифікація (TNM) раку підшлункової залози
При визначенні локалізації раку ПЗ прийнято, що до пухлин головки ПЗ 

відносять новоутворення, що розташовані у головці органа, тобто справа від 
лівого краю верхньої брижової вени з гачкоподібним відростком включно. 
До пухлин тіла ПЗ належать новоутворення, що розвинулись у зоні між лі-
вим краєм верхньої брижової вени і лівим краєм аорти. До пухлин хвоста ПЗ 
відносять новоутворення, що розташовані між лівим краєм аорти і воротами 
селезінки. Можливо тотальне враження раковим процесом всіх відділів ПЗ.

Визначення TNM критеріїв класифікації
Тх - недостатньо даних для оцінки первинної пухлини;
ТО  -   первинна пухлина не визначається;

4. Ацинарноклітинний рак. 
5. Недиференційований рак. 
6. Панкреатобластома
II. Пухлини острівців підшлункової залози. 
III. Неепітеліальні пухлини. 
IV. Інші типи пухлин. 
V. Пухлини, що не класифікуються. 
VI. Пухлини кровотворної і лімфоїдної тканини. 
VII. Метастатичні пухлини. 
VIII. Аномалії епітелію. 
IХ. Пухлиноподібні процеси. 
А. Кістозні  новоутворення: 
1. Природжена кіста. 
2. Ретенційна кіста
3. Псевдокіста. 
4. Паразитарна кіста
Б. Ліпоматозная псевдогіпертрофія (ліпоматоз). 
В. Інші. 
Автори класифікації включили до неї пухлиноподібні процеси оскільки 

клініцистам важливо провести диференціальний діагноз між доброякісними 
і злоякісними пухлинами, а також у зв’язку з відсутністю у деяких випадках 
чіткої межі між новоутворенням і захворюваннями не пухлинної природи. 

ВООЗ у 1983 році були опубліковані дві окремі гістологічні класифікації 
ендокринних пухлин підшлункової залози: одна для пухлин, що походять з 
острівцевих клітин, інша - для пухлин дифузної ендокринної системи. 

I. Пухлини що походять з острівцевих клітин. 
А. Аденома.
Б. Рак. 
II. Пухлини  що походять з клітин дифузної ендокринної системи. 
1. Карциноїди: 
А. Карциноїди що складаються з энтерохромафінних клітин («класичний 

карциноїд», аргентафінома). 
Б. Гастрінома (G-клітинна пухлина, карциноїд із G-клітин). 
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Сучасною класифікацією згідно принципів TNM є класифікація Міжна-
родного протиракового союзу (UICC, 6-е видання, 2002 ) [10]. Вимоги до 
визначення критеріїв T, N, M наступні: 

Тх - недостатньо даних для оцінки первинної пухлини;
Т0  -  первинна пухлина не визначається;
Tis -  carcinoma in situ;
Tl - пухлина обмежена підшлунковою залозою, 2 см або менше у найбіл-

шому вимірюванні;
Т2 - пухлина обмежена підшлунковою залозою, більше 2 см в найбільшо-

му вимірюванні;
Т3 - пухлина розповсюджена за межі підшлункової залози, але без ура-

ження черевного стовбура та верхньої брижової артерії;
Т4 - пухлина розповсюджується на черевний стовбур або верхню брижову 

артерію (нерезектабельна первинна пухлина);
Nx - недостатньо даних для оцінки стану лімфатичних вузлів;
N0 - немає ознак ураження  регіональних лімфатичних вузлів;
N1   - наявність метастазів у регіональних лімфатичних вузлах; 
Мх   -  недостатньо даних для визначення віддалених метастазів; 
М0 - віддалені метастази не визначаються; 
Ml -  наявність віддалених метастазів.
Групування по стадіях

Стадія 0 Tis N0 М0-
Стадія 1А Tl N0 М0--
Стадія IB Т2 N0 М0--
Стадія ПА ТЗ N0 М0--
Стадія ПВ Т1, Т2, ТЗ N1 М0--
Стадія III Т4 будь-яке N М0--
Стадія IV будь-яке Т будь-яке N Ml

Примітка: Tis - carcinoma in situ, включає і виражену протокову диспла-
зію; рТ0 - матеріал для гістологічного дослідження після регіональної лімфа-
денектомії повинен включати не менше 10-ти лімфатичних вузлів.

Т1  -  пухлина обмежена підшлунковою залозою;
Т1а - пухлина до 2 см у найбільшому вимірюванні;
Tib - пухлина більше 2 см в найбільшому вимірюванні;
Т2 - пухлина розповсюджується на будь-яку з наступних структур: 12-

пала кишка , жовчна протока, парапанкреатичні тканини;
ТЗ - пухлина розповсюджується на будь-яку з наступних анатомічних 

структур: шлунок, селезінка, ободова кишка, прилеглі крупні судини;
Nx - недостатньо даних для оцінки стану лімфатичних вузлів;
N0 - немає ознак ураження регіональних лімфатичних вузлів;
N1 - наявність метастазів до регіональних лімфатичних вузлів;
Мх - недостатньо даних для визначення віддалених метастазів;
М0 -  віддалені метастази не визначаються;
М1 -  віддалені метастази визначаються;
Регіональні лімфатичні вузли
Регіональними лімфатичними вузлами для відведення лімфи з підшлун-

кової залози вважаються наступні.
Верхні - зверху від головки і тіла підшлункової залози;
Ніжні - знизу від головки і тіла підшлункової залози;
Передні - передні панкреатодуоденальні, пілоричні (тільки для пухлин 

головки підшлункової залози) і проксимальні мезентеріальні;
Задні - задні панкреатодуоденальні, лімфовузли навколо загальної жов-

чної протоки і проксимальні мезентеріальні;
Селезінкові - ворота селезінки і хвіст підшлункової залози по ходу селе-

зінкової артерії (тільки для пухлин тіла і хвоста підшлункової залози);
Черевні - тільки для пухлин головки підшлункової залози (лімфовузли 

другого етапу лімфовідтоку).
Критерії, які було покладено в основу TNM- класифікації екзокринного 

раку підшлункової залози є: розмір первинної пухлини та взаємовідношен-
ня її із сусідніми анатомічними структурами, метастатичне ураження регіо-
нальних лімфатичних вузлів, наявність віддалених метастазів. Обов’язковим 
є гістологічне підтвердження діагнозу.
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Температура: - нормальна 26,3
                        - субфібрілітет 55,6
                        - лихоманка з ознобом 18,2
Кровотеча з верхніх відділів 
шлунково- кишкового тракту

 4,0

Асцит 13,1
Гепатомегалія 87,9
Спленомегалія 3,0
Симптом Курвуазьє 77,8
Пальпація пухлини в проекції ПЗ 6,1
Збільшення периферичних лімфовузлів 6,2
Набряки нижніх кінцівок 14,1
Термін від перших симптомів до 
встановлення діагнозу (місяців)

5,7±0,9

Тривалість жовтяниці до операції (діб) 19,3±0,2
Білірубін (мкмоль/л) 245,9±12,6
Гемоглобін (г/л) 123,9±2,5
Еритроцити  х 10 12 /л 4,15±1,38
Глюкоза периферичної крові (мкмоль/л) 8,14±1,03

Аналіз представленого матеріалу свідчить, що найбільш частими клініч-
ними проявами захворювання є: механічна жовтяниця, свербіння шкіри, дис-
пепсичні явища, схуднення, біль у правому підребер’ї або в епігастрії, пору-
шення характеру випорожнень, втрата апетиту, депресія. У частини хворих 
виявляють субфебрильну температуру, гепатомегалію із симптомом Курвуа-
зье, асцит, та гіперглікемію, що діагностується вперше .

Больовий синдром у хворих на рак головки ПЗ у 60-70% випадків пере-
дує жовтяниці, а у жовтушному періоді у 90% хворих поєднувався з відчуттям 
тяжкості, тиску в епігастрії і правому підребер’ї. Спочатку біль з’являється 
періодично, частіше після прийому жирної та іншої, що стимулює секрецію 
травних залоз їжі та алкоголю. У подальшому “світлі проміжки” скорочува-
лись, а біль набуває тупого давлючого або роздираючого характеру іноді із ір-
радіацією у спину. В окремих випадках больовий синдром може нагадувати 
печінкову коліку. На пізніх стадіях захворювання біль стає неодмінним супут-
ником хвороби, набуваючи постійного, нестерпного характеру із локалізаці-
єю у епігастрії, поперековій ділянці, правому підребер’ї. Боротьба з больовим 
синдромом вимагає іноді навіть призначення наркотичних препаратів. 

5.5. КЛІНІЧНА КАРТИНА РАКУ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ І ВЕ-
ЛИКОГО СОСОЧКА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ

Клінічна картина РПЗ залежить від локалізації ракового вузла (головка, 
тіло, хвіст, гачкоподібний відросток або дифузне враження органу), залучен-
ня до ракового процесу навколишніх органів і анатомічних структур (жов-
чної і панкреатичної протоки; ДПК; крупних судин - мезентеріальних вен, 
воротної вени, печінкової та мезентеріальної артерій, нервів; лімфатичних 
вузлів), а також наявністю метастазів і ускладнень, обумовлених розпадом 
пухлини. Обструкція пухлиною панкреатичної протоки та руйнація паренхі-
ми залози обумовлюють розвиток екзокринної та ендокринної недостатності 
органу. Частота симптомів раку головки ПЗ, що виявляються при первинно-
му зверненні до лікаря наведено у таблиці 5.4. 

Таблиця 5.4.
Частота клінічних проявів раку головки підшлункової залози, що 

виявляються при госпіталізації хворих 
С и м п т о м и %
Біль: - у правому підребер’ї 58,6
        - у епігастрії 22,2
        - у лівому підребер’ї -
        - у епігастрії та спині 19,2
Втрата апетиту 91,9
Схуднення: - до 5 кг 25,3
                     - до 10 кг 51,5
                     - до 15 кг 23,2
Нудота 39,4
Блювота 4,0
Нестійкий стілець, метеоризм 41,4
Стеаторея 18,2
Жовтяниця 90,0
Свербіння шкіри 90,0
Петехії 37,4
Ахолічний кал 90,0
Депресія, порушення сну 67,7
Слабкість, кволість, млявість 94,4
Діабет 7,1
Тромбофлебіт 6,1



190 191

недостатності печінки і нирок, несе загрозу розвитку гострої печінково-нир-
кової недостатності. Клінічно печінково-клітинна недостатність маніфесту-
ється геморагічним синдромом – на шкірі виявляють петехії, синці, крово-
виливи, при ФГДС діагностують ерозивний гастродуоденіт, у коагулограмі 
виявляють грубі зміни, що вказують на дефіцит факторів згортання крові. 
Поява у таких хворих лихоманки з ознобом, проливними потами вказує на 
ускладнення холестаза холангітом.

Свідченням прогресування печінкової недостатності є поява ознак ге-
патоцеребральної недостатності: порушення нічного сну, сонливість вдень, 
психічна лабільністю, депресія.

Асцит формується на пізніх стадіях ракової хвороби внаслідок ураження 
пухлиною лімфатичних колекторів, а також верхньої брижової і портальної 
вен, розвитку канцероматозу, метастатичного ураження воріт печінки і свід-
чить про нерезектабельність пухлини. Іншим симптомом, що свідчить про 
нерезектабельність пухлини, є спленомегалія, що виникає внаслідок про-
ростання пухлиною портальної або селезінкової вен з подальшим розвитком 
тромбозу або ураженням метастатичним процесом лімфатичних вузлів воріт 
печінки. 

Проростання пухлини із головки ПЗ до дванадцятипалої кишки або до пі-
лороантрального відділу шлунка з їх обструкцією проявляється блюванням, 
водно-електролітними порушеннями, швидко прогресуючою кахексією і вка-
зує на нерезектабельність новоутворення. У таких випадках слід пам’ятати 
про можливість розпаду пухлини з внутрішньокишковою кровотечею. 

Клінічні прояви раку дистальної частини ПЗ маніфестуються пізно і тому 
ця локалізація раку діагностується при значному розповсюдженні ракового 
процесу, коли виконання радикальної операції вже не можливо. 

У випадках ураження пухлиною дистальної частині ПЗ характерними 
клінічними ознаками є: біль у епігастрії, лівому підребер’ї або у спині, ано-
рексія, втрата маси тіла, слабкість, млявість, психічна депресія. У запущених 
випадках до вказаних симптомів додаються: асцит, спленомегалія, пальпація 
пухлини у лівому підребер’ї, гіперглікемія, мігруючий тромбофлебіт. Біль 
найчастіше буває єдиним, обов’язковим і дуже важливим для діагностики 
симптомом хвороби. Найчастіше він локалізується в епігастрії, лівому або, 

Разом із больовим розвивається диспепсичний та інтоксикаційний син-
дроми: втрата життєвого тонусу, зниження, аж до анорексії, апетиту, схуд-
нення, диспепсичні явища. Зниження апетиту на початку захворювання спо-
стерігається у 40-50% хворих і, перш за все, стосується жирної їжі та їжі, 
приготованої на відварах та бульйонах, і супроводжується диспепсичними 
явищами (відрижкою, нудотою), метеоризмом, провокує больовий синдром. 
Із прогресуванням хвороби разом із метеоризмом з’являються порушен-
ня стільця, частіше у вигляді закрепів, на зміну яким приходить стеаторея. 
Відсутність жовчі і панкреатичних ферментів у кишечнику обумовлює про-
цеси гниття і бродіння. Стілець набуває смердючого, нестійкого характеру, 
супроводжується тенезмами і колікоподібними болями у животі. Збільшен-
ня пухлини обумовлює наростання інтоксикації та прогресування розладів 
кишкового травлення.

Найважливішим синдромом рака головки ПЗ є холестатичний синдром 
(синдром механічної жовтяниці), що зустрічався на ранніх стадіях хвороби 
приблизно у третині випадків і завжди присутній на пізніх етапах захворю-
вання. Поява і прогресування жовтяниці пов’язані з локалізацією первинно-
го ракового вузла, відношенням його до загальної жовчної і панкреатичної 
проток, швидкістю і характером збільшення пухлини, а також характером 
метастазування. Як правило, механічна жовтяниця супроводжується бо-
лісним свербінням шкіри. Жовтяниця, як перший симптом захворювання, 
зустрічається у 25% випадків та є важливою ознакою біліарної гіпертен-
зії. Через 6-7 днів після появи жовтяниці розвивається симптом Курвуаз’є 
– пальпаторне виявлення збільшеного, еластичного, безболісного жовчного 
міхура. Позитивний симптом Курвуаз’є при раку головки ПЗ виявляється у 
70% спостережень. Проте слід пам’ятати, що визначення цього симптому 
потрібно проводити як при пальпації (класичним методом), так і при прове-
денні УЗД. У такому разі лікар отримує об’єктивну інформацію про розміри 
і локалізацію жовчного міхура, що потрібно для вибору способу декомпресії 
біліарної системи.

Гепатомегалія (збільшення печінки) спостерігається у 70-80% хворих і 
обумовлюється холестазом та метастатичним ураженням печінки. Тривала 
обструкція біліарної системи супроводжується розвитком функціональної 
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симптом Курвуаз’є та гепатомегалія. Серйозним ускладненням раку ВСДПК 
є розпад пухлини з внутрішньо кишковою кровотечею. В таких випадках у 
пацієнтів з’являється мелена і гіпохромна анемія.

Таблиця 5.5.
Частота клінічних проявів раку великого сосочка дванадцятипалої 

кишки, виявлених при госпіталізації хворих 
С и м п т о м и %
Біль: - у правому підребер’ї 73,7
         - у епігастрії 21,1
         - у епігастрії і спині 5,2
Втрата апетиту 52,6
Схуднення: - до 5 кг 57,9
                 - до 10 кг 21,1
Нудота 78,9
Порушення характеру стільця, метеоризм 21,1
Жовтяниця 95,0
Свербіння шкіри 95,0
Петехії 21,1

Ахолічний кал 95,0
Депресія, порушення сну 31,6
Слабкість, кволість, млявість 78,9
Температура: - нормальна 47,4
                        - субфібрілітет 21,1
                        - лихоманка з ознобом 31,5
Кровотеча з верхніх відділів шлунково-кишкового тракту 18,6

Гепатомегалія 78,9
Симптом Курвуазьє 68,4
Збільшення периферичних лімфовузлів 10,5
Термін від перших симптомів до верифікації діагнозу (місяців) 3,1±0,6
Тривалість жовтяниці до операції (діб) 16,1±0,2
Білірубін (мкмоль/л) 228,9±32,7
Гемоглобін (г/л) 108,6±5,38
Еритроцити  х 10 12 /л 3,66±0,12
Глюкоза периферичної крові 6,44±0,60
Ретроспективний аналіз динаміки клінічних проявів і особливостей 

симптоматики раку підшлункової залози і ВСДПК залежно від локалізації 

як виняток, правому підребер’ях, пізніше біль набуває нестерпного оперізу-
ючого характеру, та погано усувається навіть наркотичними аналгетиками. 
Характерною ознакою болю була відсутність “світлих проміжків”. Одного 
разу з’явившись, інтенсивність болю зростала по мірі збільшення пухлини, 
приводячи пацієнтів до виснаження і астенізації. Пізніше з’являється ірра-
діація болю до хребта, або лівої поперекової ділянки. У хворих прогресує 
анорексія, втрата маси тіла, розвивається кахексія, чому додатково сприяє 
страх перед прийомом їжі, яка провокує посилення болю.

Розлади стільця - стеаторея, креаторея, диспепсичні явища з’являються 
на пізніх стадіях хвороби і не є характерними або домінуючими симптомами 
у клінічній картині захворювання.

Важливими ознаками раку дистальної частини залози була гіперглікемія 
і глюкозурія, які у багатьох випадках виявляється вперше, зокрема у осіб з 
необтяженим діабетом сімейним анамнезом та на тлі таких клінічних про-
явів порушень вуглеводного обміну як спрага, поліурія, слабкість і свербіння 
у анатомічних ділянках переходу слизових оболонок до шкірного покриву.

Характерними для пізніх стадій захворювання є нервово-психічні роз-
лади у вигляді астено-невротического синдрому, депресії, безсоння, страху 
смерті. Подібні явища виявляють у половини хворих на рак дистальної час-
тини залози. 

Клінічні прояви раку ВСДПК наведено у таблиці 5.5. Отже, рецидивую-
ча жовтяниця із симптомами холангіту, диспепсичні явища, біль у правому 
підребер’ї, гепатомегалія із симптомом Курвуаз’є, втрата маси тіла є клініч-
ними проявами, що найчастіше зустрічалися при госпіталізації хворих на 
рак ВСДПК. 

Розвиток клінічних проявів протікає таким чином, що на тлі синдрому 
“малих ознак” (втрата життєвого тонусу, млявість, слабкість, психічна ла-
більність, зниження апетиту) з’являється жовтяниця з клінічними ознаками 
холангіту. Поява жовтяниці у третини хворих може співпадати з больовим 
синдромом, який має характер печінкової кольки, або больового синдрому 
в правому підребер’ї. У випадках коли жовтяниця супроводжується гектич-
ною температурою з ознобами, гепатомегалією, нейтрофільним лейкоцито-
зом - обґрунтовано діагностувати холангіт. Ознаками біліарної гіпертензії є 
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Наявність хоч б одного головного у поєднанні з одним або декількома до-
поміжними симптомами є підставою для цілеспрямованого обстеження па-
цієнтів спеціальними методами дослідження: УЗД, КТ, МРТ, ФГДС, ЕРХПГ 
або черезшкірна черезпечінкова холангіографія, визначення в сироватці кро-
ві пухлинних маркерів рака підшлункової залози (СА 19-9).

Матеріали лабораторних досліджень у хворих на рак ПЗ і періампуляр-
ної зони неспецифічні. Проте, разом із першими клінічними симптомами 
захворювання приблизно у половини хворих у сироватці крові виявляється 
підвищена активність ЛФ (лужної фосфатази), у третини - АЛТ або АСТ, у 
третини - гіпербілірубінемія, а у кожного десятого - анемія. Важливо, що у 
третини хворих на рак дистальної частини залози може бути вперше виявле-
на гіперглікемія. 

5.6. ДІАГНОСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МЕ-
ТОДІВ ОБСТЕЖЕННЯ

Рання діагностика раку підшлункової залози і периампулярної зони до-
зволяє виконати радикальну операцію, доповнення якої ад’ювантною хімі-
отерапією і променевою терапією забезпечує кращі результати хірургічного 
лікування хворих. Оскільки анатомічні утворення панкреатодуоденальної 
зони погано піддаються фізикальному, ендоскопічному і рентгенконтраст-
ному дослідженню, багато уваги приділяють аналізу даних інструменталь-
них методів дослідження (УЗД із дуплексним скануванням та кольоровим 
картографуванням, трансдуоденального УЗД, комп’ютерної, комп’ютерної 
спіральної і магніторезонансної томографії, магніторезонансної холангіо-
панкреатографії, ендоскопічного, лапароскопічного, рентгеноконтрастного 
обстеження), що дозволяє на доопераційному етапі об’єктивізувати лока-
лізацію і розміри пухлини, оцінити розповсюдження ракового процесу на 
сусідні анатомічні структури, виявити регіональні і віддалені метастази та 
обрати оптимальну тактику і об’єм хірургічного втручання у кожного окремо 
взятого пацієнта.

5.6.1. Ультразвукова семіотика раку підшлункової залози.
Ультразвукове дослідження підшлункової залози проводять на сірош-

кальних сканерах, що працюють у режимі реального часу. Для візуалізації 

пухлини наведено у таблиці 5.6. Розглянувши динаміку цих проявів можна 
сформулювати критерії відбору хворих ( таблиця 5.7), що вимагають спе-
ціального клініко-лабораторного та інструментальних методів обстеження з 
метою верифікації онкологічної патології панкреатодуоденальної зони.

Таблиця 5.6.
Частота ранніх симптомів раку підшлункової залози і великого сосо-

чка дванадцятипалої кишки 
Симптоми Рак 

головки 
ПЗ(%)

Рак дис-
тальної час-
тини ПЗ (%)

Рак ВСДПК 
(%)

Больовий синдром у животі 82 100 15
Диспепсичні явища 77 100 27
Схуднення 74 100 16
Загальне нездужання, слабкість, 
кволість, млявість

44 60 11

Втрата апетиту 39 70 15
Жовтяниця 66 - 79
Порушення характеру стільця, 
метеоризм

17 40 15

Мігруючий тромбофлебіт - 20 -
Холангіт - - 20
Таблиця 5.7.
Критерії відбору хворих для обстеження спеціальними методами з 

метою виключення раку панкреатодуоденальної зони
Головні критерії Допоміжні критерії
Рецидивуючий больовий синдром 
у верхній половині живота і 
поперековій ділянці при не 
встановленому клінічному діагнозі.

Синдром “малих ознак”: втрата 
життєвого тонусу, слабкість, 
млявість, кволість, психічна 
лабільність, зниження апетиту.

Прогресуюча втрата маси тіла. Поява нестійкого стільця, 
метеоризму, тенезмів, диспепсичні 
симптоми.

Прогресуюча жовтяниця.

Вперше виявлена гіперглікемія. Гіпербілірубінемія, підвищена 
активність у сироватці крові ЛФ, 
АЛТ або АСТ, анемія.

Пальпація пухлини в проекції 
підшлункової залози.
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Збільшення панкреатичних 
і панкреатодуоденальних 
лімфовузлів.

20

Збільшення парааортальних 
лімфовузлів

20

Асцит 15
Метастатичне ураження  печінки 25
Збільшення площі селезінки. 15

Метастатичне ураження печінки, асцит, стиснення портальної або ниж-
ньої порожнистої вени, збільшення супра- і інфрапанкреатичних, панкреа-
тодуоденальних і парааортальних лімфовузлів є ознаками екстрапанкреатич-
ного розповсюдження процесу, вказує на шляхи метастазування і свідчить 
про нерезектабельність пухлини. Ультразвукове доплерівське сканування ПЗ 
із кольоровим картографуванням дозволяє візуалізувати інфільтрацію стінок 
і компресію крупні судини (воротної вени, мезентеріальних судин), що свід-
чить про екстрапанкреатичне розповсюдження ракового процесу і допомагає 
визначитись з можливістю виконання радикального хірургічного лікування. 
Чутливість методу становить 79%, специфічність - 73%. Ехограму ракової 
пухлини головки ПЗ представлено на рисунку 5.1. 

Рис. 5.1. Ехограма ракової пухлини головки підшлункової  залози.

судинних утворень використовують доплерівське сканування із кольоровим 
картографуванням. При інтерпретації сонограм оцінюють розташування, 
форму і розміри органу; його эхоструктуру, стан контуру; відношення пух-
линного вузла до крупних судин; розташування і розміри головної панкре-
атичної протоки; враховують эхоструктуру і розміри парапанкреатичних та 
регіональних лімфовузлів. Досліджують розміри та эхоструктуру печінки і 
селезінки; розміри внутрішньо- і позапечінкових жовчних проток, жовчного 
міхура, парааортальний простір, визначають площу селезінки, наявність ас-
циту та ознак портальної гіпертензії.

Ультразвукова семіотика раку головки підшлункової залози наведена у 
таблиці 5.8. Прямими ознаками пухлини головки підшлункової залози є: 
локальне збільшення розмірів органу з виявленням об’ємних новоутворень, 
що обумовлюють зміщення або стиснення прилеглих анатомічних структур, 
зміни эхоструктури ураженої частини залози; нечіткість контурів підшлун-
кової залози у зоні ураження. Непрямі ознаки обумовлюються проростанням 
пухлини до навколишніх органів і анатомічних структур. Так, обструкція 
пухлиною дистального відділу загальної жовчної і головної панкреатичної 
протоки візуалізується розширенням внутрішньо- і позапечінкових жовчних 
проток, збільшенням жовчного міхура та розширенням Вірсунгової протоки.

Таблиця 5.8 
Ультразвукова семіотика рака головки підшлункової залози

Прямі ознаки % Непрямі
ознаки

%

Локальне збільшення 
розмірів ПЗ

89 Розширення внутрішньо-  і 
позапечінкових жовчних проток

70

Нечіткість контурів зони 
ураження.

83 Розширення   головної  
панкреатичної протоки

34

Ехогенність пухлини Розширення   селезінкової  вени 22
: - знижена 79
 - мозаїчна  картина 
з ділянок зниженої і   
підвищеної ехогенності .

15 Інфільтрація пухлиною:
- верхньобрижових  судин
- воротної вени
- нижньої порожнистої  вени 

15
12
7- підвищена в центрі, 

понижена на периферії
6
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дванадцятипалої кишки 3% розчином верографіну. При неоднозначній інтер-
претації томограм використовують методику контрастного підсилення, що 
полягає у внутрішньовенному введенні 60,0-100,0 мл 60% верографина, або 
іншого рентгенконтрастного препарату. В результаті незмінена частина ПЗ 
контрастується краще, ніж уражені пухлиною ділянки органу, васкулярізація 
яких знижена. В результаті зростає різниця у денситометричних показни-
ках щільності між нормальними і ураженими пухлиною частинами залози і 
точність діагностики патологічних осередків підвищується. Висновок про їх 
наявність ґрунтується на якісних (розташування, розміри) і кількісних (роз-
міри, площа, денситометрична щільність ПЗ в одиницях “Н” - Honsfi ld’а) 
змінах властивостей тканин органу. Крім підшлункової залози в ході дослі-
дження вивчають стан печінки, внутрішньопечінкових і позапечінкових жов-
чних проток, стан шлунка, дванадцятипалої кишки, колекторів регіонально-
го лімфовідтоку, зачеревного простору, селезінки. Визначають відношення 
пухлини до крупних судин, наявність асциту. КТ-семіотика раку головки під-
шлункової залози наведена у таблиці 5.9.

Таблиця 5.9.
Симптоми раку головки підшлункової залози

Прямі ознаки % Непрямі ознаки %
Локальне збільшення  
розмірів.

90 Розширення внутрішньопечінкових 
і позапечінкових жовчних проток 70

Нерівність і нечіткість контурів 
ПЗ у зоні ураження.

90 Розширення  головної 
панкреатичної протоки

30

Втрата границь парапанкреа-
тичної клітковини і крупних 
судин у ній

70 Розширення селезінкової вени 22
Інфільтрація пухлиною:
 - верхньобрижових судин 20

Гетерогенність щільності на 
ділянці пухлинного росту

75  - воротної вени 20

 - нижньої порожнистої вени 10
 - дванадцятипалої  кишки 20
Збільшення панкреатичних і пан-
креатодуоденальних лімфовузлів

25

Збільшення парааортальних 
лімфовузлів.

25

Асцит 15
Метастатичне ураження печінки 25
Збільшення площі селезінки. 15

Ультразвукова семіотика ураження раковою пухлиною дистальної части-
ни підшлункової залози характеризується прямими і непрямими ознаками. 
Прямими ознаками є: локальне збільшення розмірів органу із деформацією 
контуру залози і зміною ехоструктури ураженої частини. Причому в 75% ви-
падків раковий вузол має знижену ехогенність, а у 20-25% - ехоструктура 
пухлини гетерогенна. 

Непрямі ознаки відображають факт генералізації ракового процесу. Зо-
крема ураження пухлиною селезінкової вени проявляється збільшенням пло-
щі селезінки, а збільшення відповідних регіональних лімфовузлів вказує на 
шляхи метастазування. Проростання пухлиною крупних судин, виявлення 
метастатичного ураження печінки, асциту свідчить про нерезектабельність 
пухлини. Чутливість УЗД при новоутвореннях дистальної частини ПЗ скла-
дає 56%, специфічність - 52 %.

При використанні УЗД слід пам’ятати, що мінімальний розмір пухлинного 
вузла, що достовірно візуалізується сучасними апаратами УЗД складає 1-1,5 см.

УЗД мало ефективне при діагностиці рака ВСДПК, оскільки ця структура 
розташована у порожнині кишки. У подібних випадках цінну інформацію 
можна отримати при пошуку непрямих ознак і ускладнень захворювання. Зо-
крема, якщо при УЗД виявлено розширення загальної жовчної протоки до її 
панкреатичної частини та розширення Вірсунгової протоки, а головка залози 
позбавлена патологічних змін обґрунтовано діагностувати пухлину ВСДПК. 
Вказані ознаки набувають особливого значення у хворих, що страждають 
на інтерміттуючу жовтяницю з ознаками холангіту та гіпохромну анемію. 
При цьому важливе діагностичне значення має виявлення регіонального або 
віддаленого метастазування. У випадках проростанні пухлини ВСДПК до 
головки ПЗ з’являються ультразвукові ознаки, що характерні для ураження 
пухлиною ПЗ. Чутливість методу при діагностиці рака ВСДПК складає  16%, 
специфічність - 14%. У таких випадках трансдуоденальне УЗД демонструє  
більш високі діагностичні можливості, зокрема чутливість методу сягає  
90%, специфічність - 85%.  

5.6.2. Семіотика раку підшлункової залози і великого сосочка дванадця-
типалої кишки при комп’ютерній томографії.

Поліпозиційна КТ проводиться у положенні хворого лежачі на спині, на 
боці, на животі, в умовах штучної гіпотонії ДПК і контрастування шлунка і 
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збільшення розмірів ПЗ, нечіткістю контурів залози у зоні ураження, втратою 
границь парапанкреатичної клітковини і крупних судин у ній, гетерогенніс-
тю щільності на ділянках, що уражені пухлиною. Непрямі ознаки полягають 
у виявленні уражених метастатичним процесом зачеревних лімфовузлів, ін-
фільтрацією або проростанням пухлиною крупних судин у парапанкреатичній 
клітковині, виявленні метастазів у печінці, ознаками портальної гіпертензії та 
асциту. Чутливість методу складає  77 %, специфічність – 70%. 

КТ-семіотика раку ВСДПК ґрунтується на виявленні непрямих ознак за-
хворювання: біліарної гіпертензії, розширення Вірсунгової протоки, збіль-
шення панкреатичних, панкреатодуоденальних, парааортальних лімфовуз-
лів, лімфовузлів воріт печінки та асциту. Для об’єктивізації діагнозу прово-
дять фіброгастродуоденоскопію з біопсією новоутворення. 

Діагностиці раку ВДС допомагає вивчення зображень, отриманих піс-
ля повздовжньої реконструкції томограм, отриманих при скануванні у са-
гітальній площині (рисунок 5.3., 5.4). На представленій томограмі видно, 
що загальна жовчна протока розширена до рівня термінального відділу, де 
і знаходиться причина обструкції. Крім того, на фронтальній томограмі ві-
зуалізується порушення рельєфу слизової оболонки вертикальної частини 
дванадцятипалої кишки у проекції ВДС.

Рис. 5.3. Томограма ракової пухлини головки підшлункової залози.

На рисунку 5.2 представлена томограма ракової пухлини головки під-
шлункової залози.

Непрямі КТ-ознаки обумовлюються компресією раковим вузлом загаль-
ної жовчної і панкреатичної проток та дванадцятипалої кишки. Візуалізу-
ються розширені внутрішньо- і позапечінкові жовчні протоки, та розширена 
головна панкреатична протока. Проростання пухлини до зачеревного про-
стору приводить до втрати диференціації парапанкреатичної клітковини, де-
формації і інфільтрації верхньобрижової і воротної вен, компресії нижньої 
порожнистої вени та аорти. Ураження пухлиною стінки ДПК і проростання 
пухлини до порожнини кишки діагностують на підставі локального звужен-
ня просвіту і змін рельєфу слизової оболонки, наявності супрастенотичного 
розширення кишки і уповільнення евакуації контрасту із шлунка.

Виявлення ознак портальної гіпертензії, асциту, метастатичного уражен-
ня печінки свідчить про генералізацію ракового процесу та вказує на доціль-
ність виконання тільки паліативного хірургічного втручання.

Рис. 5.2. Томограма ракової пухлини головки підшлункової залози.
Чутливість КТ при діагностиці новоутворень головки ПЗ складає 86%, 

специфічність -80 %.
КТ-семіотика ураження пухлиною дистальної частини залози складається 

із прямих і непрямих ознак пухлини. Прямі ознаки представлені: локальним 
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крема, коли рак ВСДПК розвивався з епітелію дистального відділу загальної 
жовчної протоки. У таких випадках спостерігається вибухання сосочка, його 
гіперемія та наявність крововиливів на слизовій. Чутливість методу складає 
близько 95% при специфічності теж 95%.

Менш інформативною є ендоскопічна картина раку головки підшлунко-
вої залози, оскільки можуть бути виявлені лише непрямі ознаки розвитку 
пухлини: вибухання задньовнутрішньої стінки цибулини і медіальної стінки 
вертикальної частини дванадцятипалої кишки, вибухання задньої стінки пі-
лороантрального відділу шлунка, згладженість та відсутність складок сли-
зової оболонки і ригідність стінок ДПК, яка може бути покрита точковими 
крововиливами. При великих розмірах пухлини виявляють стиснення трьох 
відділів дванадцятипалої кишки з деформацією пілоричного жому і стено-
зуванням просвіту кишки. Кільце пілоруса розпластується на деформованій 
задній стінці дванадцятипалої кишки, що створює труднощі для проведення 
фіброскопа. 

Виконання ЕРХПГ вирішує проблему об’єктивізації діагнозу раку голо-
вки підшлункової залози при неоднозначному трактуванні результатів УЗД і 
КТ. Виконання ЕРХПГ візуалізує зміни у жовчних протоках, що полягають 
у зміщенні холедоху у латеральному напрямку, нерівномірному стенозуванні 
або його повній обструкції у вигляді поперечної або скошеної лінії. При цьо-
му зміни головної панкреатичної протоки мають вигляд поперечного обри-
ву при обструктивному типі пухлинного ураження, або локального стенозу 
з нерівними контурами при стенозуючому типі. Дослідження недостатньо 
ефективне при периферичному, по відношенню до панкреатичної протоки, 
розташуванні ракового вузла. Чутливість методу складає 85% при специфіч-
ності 80%.

Методом, що по інформативності не поступається ЕРХПГ є ЧЧХГ. При-
чому дослідження може бути завершено тимчасовою зовнішньою декомпре-
сійною холангіостомою, стентуванням або протезуванням ділянки обструк-
ції жовчних проток. Рентгенологічна картина ураження загальної жовчної 
протоки при ЧЧХГ полягає у виявленні “U”-подібного обриву контрастної 
тіні загальної жовчної протоки в її дистальній частині. Істотно, що вище зони 
обструкції стінка протоки має рівні контури, що є важливою диференціаль-

Рис. 5.4. Реконструкція комп’ютерної томограми. Розширена загальна 
жовчна протока сліпо закінчується на рівні голівки підшлункової залози.

5.6.3. Ендоскопічні, рентгенендоскопічні і рентгенологічні методи до-
слідження в діагностиці раку підшлункової залози і великого сосочка два-
надцятипалої кишки.

Із ендоскопічних методів дослідження найбільш інформативною є фібро-
гастродуоденоскопія із виконанням ендоскопічної ретроградної холангіо-
панкреатографії (ЕРХПГ). У випадках неоднозначного трактування резуль-
татів дослідження, пацієнтам показано виконання трансдуоденального УЗД.

Ендоскопічна картина раку ВСДПК при екзофітній його формі має ви-
гляд горбистого, багрово-червоного пухлинного вузла діаметром 1-3 см, по-
критого виразками і крововиливами, який погано зміщується при контакті 
з торцем ендоскопа. Біопсія вузла з експрес-гістологічним дослідженням 
встановлює гістологічну форму пухлини. У випадках проведення фіброга-
стродуоденоскопії на тлі кровотечі з пухлини ВСДПК, що розпадається, на 
його місці візуалізується пухлина з підритими краями, виразкою у центрі і 
згустком крові, з під якого виділяється кров. Складнішою для верифікації 
діагнозу є ендоскопічна картина у випадках ендофітного росту пухлини, зо-
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Якщо показники діагностичної ефективності УЗД і КТ близькі, то у ви-
значенні ознак, що вказують на розповсюдження ракового процесу, КТ де-
монструє більш широкі можливості у плані виявлення екстрапанкреатично-
го розповсюдження пухлини. При порівнянні даних доопераційного обсте-
ження із результатами інтраопераційної ревізії, встановлено, що чутливість 
КТ (МРТ) для з’ясування резектабельності пухлин ПЗ і періампулярної зони 
складає 70-80%. В сучасних умовах подібні показники чутливості і специ-
фічності демонструє трансдуоденальне УЗД.

Таблиця 5.10.
Діагностичні можливості спеціальних методів при обстеженні хво-

рих на рак підшлункової залози і ВДС
Метод дослідження Чутливість ( %) Специфічність (%)

У хворих на рак головки ПЗ
УЗД 79 73
КТ 86 80
ЕРХПГ 85 80
ЧЧХГ 84 70
Трансдуоденальне УЗД 90 85
Релаксаційна дуоденографія 45 40

У хворих на рак дистальної частини  ПЗ
УЗД 56 52
КТ 77 70
ЕРХПГ 70 70

У хворих на рак ВСДПК 
УЗД 16 14
Трансдуоденальне УЗД 90 85
КТ 37 45
ФГДС 95 95
Релаксаційна дуоденографія 40 35

5.6.4. Морфологічна верифікація раку підшлункової залози і великого 
сосочка дванадцятипалої кишки.

Глибоке розташування підшлункової залози визначає необхідність за-
стосування спеціальних методів, прийомів і доступів для отримання мате-
ріалу, гістологічне дослідження якого дозволяє здійснити морфологічну 
верифікацію діагнозу. Для цього використовується доопераційна й інтрао-

но-діагностичною ознакою від первинної ракової пухлини стінки жовчної 
протоки, коли візуалізується або звуження її дистальної частини, або стрик-
тура з фестончатим краєм, або папілоподібний дефект наповнення. Чутли-
вість методу складає 84%, специфічність - 70%.

Рентгенологічне дослідження шлунка і дванадцятипалої кишки (релак-
саційна дуоденографія) носить поліпозиційний характер і виконується в 
умовах штучної гіпотонії. Верифікація діагнозу здійснюється на підставі 
непрямих ознак ураження головки залози: звуження і деформації верхньої 
горизонтальної і вертикальної гілок ДПК, розширення її підковоподібного 
вигину, виявлення дефекту наповнення (симптом Фортсберга) та ригідності 
внутрішньої стінки кишки, зміщення шлунка вперед. У частини пацієнтів 
виявляють стеноз дванадцятипалої кишки пухлиною з порушенням евакуації 
з шлунка. Чутливість методу складає 45%, специфічність - 40%.. Діагностич-
ні можливості дуоденографії реалізуються тільки у випадках, коли пухлина 
підшлункової залози межує із внутрішньою стінкою вертикальної частини 
ДПК. У решті випадків інформативність методу низька. При релаксаційній 
дуоденографії рак ВСДПК візуалізується у вигляді дефекту наповнення, що 
розташовується по внутрішньому контуру низхідної частини кишки, розміри 
якого пропорційні розміру пухлини. Контури дефекту наповнення нечіткі, 
зазублені, овальної форми, з нішею у центрі. Слизова оболонка навколо де-
фекту згладжена, визначається її сегментарна ригідність. У пацієнтів із за-
пущеними формами пухлини визначається звуження просвіту ДПК і пору-
шення евакуації контрастної речовини із шлунка. Чутливість методу складає 
40%, специфічність - 35%.

У таблиці 5.10. представлено матеріали щодо чутливості спеціальних ме-
тодів обстеження при верифікації діагнозу рака підшлункової залози і рака 
ВСДПК. Слід зауважити, що з високою точністю визначаючи наявність па-
тологічних осередків у паренхімі підшлункової залози і печінці, інструмен-
тальні методи (УЗД, КТ, МРТ) у ряді випадків не дозволяють оцінити харак-
тер змін у протоках органів, позбавлені можливості чітко диференціювати 
причину змін щільності тканин, властивих для рака підшлункової залози від 
подібних змін у осіб, що страждають на хронічний псевдотуморозний пан-
креатит. 
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залози перевагу віддають інтраопераційній біопсії шляхом пункції спеціаль-
ними голками. Причому у одного хворого виконують декілька пункцій під-
озрілих на ракову трансформацію ділянок органа.

У випадках підозри на рак ВСДПК доопераційну морфологічну верифіка-
цію діагнозу здійснюють за результатами ендоскопічної біопсії, або аналізу 
матеріалу новоутворення отриманого інтраопераційно після дуоденотомії.

При виявленні віддалених метастазів у печінці, або ураженні регіональ-
них лімфовузлів виконують їх цитологічне дослідження. Нижче наводиться 
алгоритм діагностики і лікування хворих на рак підшлункової залози

Алгоритм діагностики та лікування хворих на рак підшлункової залози

Клінічні дані за рак підшлункової залози 

Визначення маркера рака ПЗ   СА 19-9 

УЗД, спіральна КТ або МРТ з внутрішньовенним болюсним 
контрастуванням 

Резектабельна пухлина 

Ендоскопічне УЗД для підтвердження 
резектабельності 

Радикальне хірургічне лікування 

Нерезектабельная пухлина, метастази 

Пункцій на біопсія під контролем УЗД 

Паліативне хірургічне лікування,  
хіміопроменева терапія

пераційна цитологічна діагностика біоптатів підшлункової залози і ВСДПК 
з використанням мікрогістохімічних методик дослідження матеріалу. Доопе-
раційна цитологічна діагностика рака підшлункової залози ґрунтується на 
дослідженні матеріалу, отриманого шляхом прицільної пункційної біопсії, 
що виконується під контролем УЗД або КТ. Ці методики використовуються 
у складних для диференціальної діагностики випадках між раком ПЗ і хро-
нічним панкреатитом.

Черезшкірна аспіраційна біопсія під контролем УЗД виконується з ви-
користанням спеціального ультразвукового датчика для проведення пункцій. 
Прицільну черезшкірну біопсію здійснюють тонкостінними голками CHIBA 
із зовнішнім діаметром 0,5-0,7 мм. Дослідження проводиться натщесерце 
після стандартної підготовки хворого. У ході УЗД визначають ділянку зало-
зи, що підлягає біопсії. Потім на екрані монітора розраховують глибину і кут 
нахилу голки. Як правило, використовують доступ через шлунок. Після де-
зинфекції і місцевої анестезії шкіри хворий затримував дихання, а оператор 
під контролем екрану проводив голку до наміченої ділянку залози. Коли кін-
чик голки досягає необхідної ділянки мандрен витягують, а голку просували 
вниз-вгору на 3-4 мм, проводячи аспірацію шприцом. Після витягання голки 
вміст шприца видувають на предметні стекла та виготовляють препарати які 
забарвлюють за Паппенгеймом. Ознаками злоякісного росту є виявлення 
ознак атипії кліток IV-V класів по Папаніколау. 

У випадках проведення пункційної біопсії під контролем КТ підготов-
ка хворого аналогічна при здійсненні біопсії під контролем УЗД. В ході до-
слідження на екрані томографа визначають глибину введення і кут нахилу 
голки. Потім в розраховану ділянку вводять голку, виконують контрольну 
томограму і при необхідності проводили корекцію положення голки. За до-
помогою шприца аспірують матеріал який наносять на предметні стекла. 
Виготовлені препарати досліджує цитолог. Необхідно зазначити, що тільки 
у 25-30% випадків аспіраційної біопсії препарати бувають якісними, що сут-
тєво ускладнює об’єктивізацію діагнозу. 

Іншими шляхами отримання матеріалу є інтраопераційна пункцій на або 
інцизійна біопсія патологічно змінених тканин ПЗ, або гістологічне дослі-
дження матеріалів аутопсії. При розташуванні пухлини у глибині паренхіми 



208 209

Критеріями резектабельності пухлин головки ПЗ вважаються: відсутність 
віддалених метастазів (печінка, легені, головний мозок, по очеревині), відсут-
ність враження крупних судин (мезентеріальних, черевного стовбура, печін-
кової артерії, портальної вени), відсутність проростання пухлини у шлунок, 
поперекободову кишку або у її брижу. Критеріями не резектабельності є: на-
явність віддалених метастазів, проростання пухлиною мезентеріальних су-
дин, печінкової артерії, черевного стовбура, інвазія портальної вени на протязі 
більш ніж 2 см, метастатичне ураження лімфовузлів поза зоною резекції ПЗ, 
інвазія пухлиною навколишніх органів (нижня порожня вена, екстрапанкреа-
тичне нервове сплетення, верхня брижова артерія, ниркові вени, наднирники), 
тяжкі супутні захворювання у фазі декомпенсації і цироз печінки. 

В.А. Кубышкин (2009) наводить наступні протипоказання до резекції ПЗ у 
хворих на рак.

Таблиця 5.11.
Протипоказання до резекції підшлункової залози у хворих на рак 

Абсолютні 
протипоказання

Відносні 
протипоказання

Біологічні чинники, 
що прогнозують 
несприятливий 
результат

Метастатичне ураження 
печінки і метастази по 
очеревині

Проростання пухлиною 
дванадцятипалої кишки, 
шлунка, товстої кишки

ДНК-анеуплодні 
пухлини

Метастатичне ураження 
лімфатичних вузлів поза 
зоною резекції

Метастатичне ураження 
лімфатичних вузлів у 
зоні резекції

Високий рівень СА 
19-9
 (> 1000 Од/мл)

Проростання магістраль-
них венозних судин на 
протязі більше 1,2 см, де-
формація судини за типом 
«пісочного годинника», то-
тальне проростання судини

Тісний контакт із 
стінкою верхньої 
брижової або воротної 
вени або мінімальна 
інвазія стінок судин

Розмір пухлини >4 см

Інвазія  пухлиною 
черевного стовбура, 
верхньої брижової і 
печінкової артерій

Інвазія  пухлиною 
шлунково-дванадцяти
палої артерії

Позитивна 
перітонеальна 
цитологія

Важкі супутні 
захворювання

Літній вік пацієнта Надмірне виділення 
пухлиною росткових 
факторів

5.7. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ПІДШЛУНКОВОЇ 
ЗАЛОЗИ ТА ВЕЛИКОГО СОСОЧКА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ

5.7.1. Радикальне хірургічне лікування хворих на рак підшлункової за-
лози та великого сосочка дванадцятипалої кишки

Покращити результати лікування хворих на рак підшлункової залози та ве-
ликого сосочка дванадцятипалої кишки можна тільки при умові радикального 
видалення первинної пухлини з наступним хіміотерапевтичним, а в деяких ви-
падках і променевим лікуванням. У зв’язку із складністю виявлення раку ПЗ 
на ранніх стадіях, радикальне хірургічне лікування хворих при враженні пух-
линою головки ПЗ або ВСДПК можливе тільки у 20-25% пацієнтів. При цьому 
питома вага післяопераційним ускладнень сягає 15%, а летальність - 7-10% у 
випадках радикальних і 5-7% при паліативних операціях. Радикальною опера-
цією хірургічного лікування пухлин головки підшлункової залози і великого 
сосочка дванадцятипалої кишки є панкреатодуоденальна резекція (ПДР). У 
класичному варіанті втручання передбачає резекцію головки ПЗ із гачкопо-
дібним відростком, резекцію 40-50% шлунку, холецистектомію, резекцію час-
тини загальної жовчної протоки, видалення дванадцятипалої кишки, резекцію 
проксимальної частини тонкої кишки з регіональними лімфатичними вузлами 
в єдиному блоці. Завдяки детальній розробці хірургічної техніки операції та 
для підвищення радикальності втручання в останні роки виконують розши-
рену лімфаденектомію та використовують пілорусзберінаючий варіант ПДР. 

Вперше двохетапну парціальну панкреатодуоденектомію здійснив у 1912 
р. німецький хірург із Берліна W. Kausch, пізніше, у 1935 р. американський 
хірург із Нью-Йорка Allen Oldfather Whipple запропонував також двохетапний 
варіант такого втручання, яке з 1950 р. став виконувати одноетапно. На честь 
A. Whipple ця операція набула назви Whipple-procedure. У 1994 р.  М. Gagner 
вперше повідомив про панкреатодуоденальну резекцію, що була виконана ла-
пароскопічно.

У випадках планування ПДР слід врахувати критерії резектабельності ПЗ 
та протипоказання для виконання операції. При сучасному рівні анестезіоло-
гічного забезпечення та при задовільному стані основних показників життяза-
безпечуючих функцій організму, вік не є протипоказанням для виконання ПДР. 
Одним із суттєвих хірургічних протипоказань до операції є цироз печінки з 
асцитом і портальною гіпертензією. 
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Потім визначають взаємовідношення пухлини з верхніми брижовими су-
динами і портальною веною. Для цього розтинають паріетальну очеревину 
по нижньому краю ПЗ і затискачем або диссектором тунелюють простір у 
жировій клітковині позаду перешийка ПЗ над верхньою брижовою веною. 
До тунелю вводять вказівний палець правої руки і одночасно з пальцями 
лівої руки, введеними до ретродуоденального простору, здійснюють паль-
пацію задньої поверхні головки ПЗ, діагностують наявність або відсутність 
проростання пухлини до верхньобрижової або воротної вени. Оцінка взаємо-
відношення воротної вени і пухлини є останнім етапом визначення резекта-
бельності, коли ще існує можливість відмовитись від радикальної операції. 
У випадку інтактності вищезгаданих анатомічних утворень приступають до 
подальшої мобілізації і видалення операційного препарату. 

Резекційний етап операції починають з холецистектомії. Виділяють і пе-
ретинають загальну жовчну протоку з тимчасовим введенням до її прокси-
мального кінця трубки для зовнішнього відведення жовчі. ДПК видаляють 
повністю. Для цього порожню кишку перетинають на 5-8 см нижче зв’язки 
Трейца з таким розрахунком, щоб її дистальну частину можна було викорис-
товувати для відновного етапу операції. Мобілізують проксимальний кінець 
кишки і виводять кишку з-під мезентеріальних судин вправо, перетинають і 
перев’язують нижню панкреатодуоденальну артерію.

Переходять до мобілізації шлунка. Класичний варіант ПДР передбачає 
резекцію його 1/2 частини. Проте ми вважаємо, що якщо базальна продук-
ція соляної кислоти не перевищує 4 ммоль/л, а максимальна при стимуляції 
пентагастрином - 15 ммоль/л, то за відсутності метастатичного ураження 
лімфовузлів другого етапу ПЗ немає необхідності проводити резекцію шлун-
ка. В такому разі виконують пілорусзберігаючий варіант операції. Анато-
мо-фізіологічним його обґрунтуванням є збереження резервуарної, порці-
онно-евакуаторної, секреторної та інкреторної функції шлунка, зменшення 
травматичності і тривалості операції, а також кращі віддалені функціональні 
результати ПДР. З онкологічної точки зору радикальність операції при цьому 
не страждає, оскільки відомо, що лімфовузли першого етапу лімфовідтоку 
ПЗ, як правило, не сполучаються з лімфовузлами першого етапу лімфовід-
току шлунка. В ході мобілізації шлунка і перетину ДПК слід звертати увагу 

Панкреатодуоденальна резекція (операція Уіппла, Whipple-procedure)
Доступ - верхня серединна лапаротомія, ревізія і мобілізація органів че-

ревної порожнини. Мета ревізії - визначення резектабельності медіальної 
частини ПЗ із пухлиною. Ревізія включає пальпацію, огляд паріетальної 
очеревини і органів черевної порожнини, зокрема, печінки, ПЗ, шлунка, се-
лезінки, товстої і тонкої кишок. Розширення вен великого і малого чіпця із 
збільшення селезінки вказують на портальну гіпертензію і, як правило, свід-
чать про нерезектабельність пухлини із-за враження верхньобрижової, селе-
зінкової або портальної вен. Візуально і пальпаторно оцінюють стан жовчно-
го міхура, холедоху, елементів печінково-дванадцятипалої зв’язки, а також 
розташованих в її товщі лімфовузлів. Оцінюють стан лімфовузлів уздовж 
загальної печінкової і черевної артерій. Оглядають і проводять пальпацію 
кореня мезоколон по ходу середньої-ободової артерії, де можливо пророс-
тання пухлини, або наявність уражених метастатичним процесом лімфовуз-
лів. Розтинають шлунково-ободову зв’язку і ревізують передню поверхню 
ПЗ. Звертають увагу на стан лімфатичних колекторів навколо нижньої пан-
креатодуоденальної артерії і верхніх брижових судин. 

Далі мобілізують ДПК за Кохером. При цьому кишку разом з головкою 
ПЗ відокремлюють від нижньої порожнистої вени і відводять догори, звіль-
няючи зачеревний простір. В процесі мобілізації визначають наявність ме-
тастатичного ураження задніх панкреатодуоденальних лімфовузлів та про-
ростання пухлини до навколишніх судин. Проводять пальпацію пухлини, 
оцінюють її локалізацію, межі розповсюдження, зокрема на елементи печін-
ково-дванадцятипалої зв’язки, в тому числі на печінкову артерію, портальну 
вену, загальну жовчну протоку. Досліджують стан верхніх і нижніх панкре-
атичних, передніх, а також задніх верхніх і нижніх панкреатодуоденальних 
і воротнопечінкових лімфовузлів. Проводять біопсію підозрілих на мета-
статичне ураження лімфовузлів з метою гістологічної верифікації діагнозу. 
Якщо до операції діагноз рака не був веріфікований, а результати цитологіч-
ного дослідження видалених лімфовузлів не підтверджують раковий процес, 
доцільно виконати пункційну біопсію пухлини спеціальними голками. При 
поверхневому розташуванні пухлини здійснюють пряму інцизійну біопсію 
новоутворення.
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В останні роки з метою збільшення радикальності операції об’єм стан-
дартного втручання розширюють шляхом перетинання підшлункової залози 
лівіше верхньої брижової вени, видаленням фасції Герота навколо головки 
підшлункової залози і широкою регіональною лімфаденектомією, яка вклю-
чає скелетизацію загальної і власної печінкових артерій, черевного стовбура з 
лімфаденектомією із аортокавального проміжку, видаляють лімфовузли з лівої 
і правої сторін гепатодуоденальної зв’язки, по ходу верхньої брижової артерії, 
проміжку між аортою і нижньою панкреатикодуоденальной артерією, вузли 
передньобокової поверхні аорти і нижньої порожнистої вени разом із фасцією 
Герота між черевним стовбуром і нижньою брижовою артерією. Спроби по-
дальшої радикалізації ПДР з повним видаленням жирової клітковини із лімфо-
вузлами по передній поверхні аорти від діафрагми до біфуркації аорти не при-
вели до покращання віддалених результатів і тому широко не застосовуються.

Найскладніший етап ПДР - відновний має багато модифікацій, але в 
останні роки був стандартизований. Істотні розбіжності стосуються лише 
кількості петель тонкої кишки, які попередньо ізолюють для  вшивання 
кукси підшлункової залози, жовчної протоки і кукси шлунку або дванадця-
типалої кишки. В сучасних умовах обов’язковим вважається включення в 
травлення кукси ПЗ шляхом формування прямого панкренатодигестивного 
анастомозу. Варіанти ПДР з пломбуванням головної панкреатичної протоки 
компаундами, або формуванням панкреатичного свища використовують за 
вкрай обмеженими показаннями. 

При виконанні реконструктивного етапу ПДР виходять з наступних по-
ложень: при включенні у травлення підшлункової залози, печінки, шлунка 
всі сформовані співустя розглядаються як потенційно небезпечні з точки 
зору можливої неспроможності. Вибір способу формування анастомозів ви-
значють з урахуванням стану паренхіми, протокових систем і особливостей 
васкулярізації органів; протоки яких з’єднуються. Загальну схему відновно-
го етапу ПДР будували з урахуванням забезпечення необхідного фізіологіч-
ного ефекту травлення і впровадження механізмів профілактики можливих 
ускладнень.

При формуванні панкреатодигестивного співустя ми не використовуємо 
методик ізольованого вшивання до кишки головної панкреатичної протоки, 

на збереження повноцінного кровопостачання ДПК і шлунка. З цією метою 
мобілізуємо печінкову артерію, розташовані по її ходу лімфовузли частково 
тупим, частково гострим шляхом зміщуємо донизу і вправо, до ПЗ. Виді-
ляємо, перев’язуємо і перетинаємо спочатку шлунково-дванадцятипалу, а 
потім і праву шлункову артерії у місцях їх відгалуження від загальної пе-
чінкової артерії. По краю верхньої горизонтальної частини ДПК виділяємо, 
перев’язуємо і перетинаємо праву шлунковосальникову артерію. Судини 
слід виділяти і мобілізовувати дуже обережно, щоб виключити пошкоджен-
ня гілочок, що кровопостачають ділянку ДПК і пілорус. ДПК перетинають 
на 2 см нижче воротаря. Ще одним важливим елементом етапу операції є 
збереження нерва Латарже і його гілок, що іннервують пілороантральный 
відділ шлунка, що необхідне для відновлення його повноцінної моторно-ева-
куаторної функції.

Приступають до перетину ПЗ. Місце перетину залежить від розповсю-
дження ракового процесу. При локалізації пухлини в межах головки ПЗ або 
ВСДПК - це перешийок. Перетинають і перев’язують праву шлунковосаль-
никову вену у ділянці злиття її з середньоюободовою. Використовуючи зро-
блений під перешийком залози тунель, пальцем або диссектором відокрем-
люємо брижову і портальну вени від ПЗ. Орієнтиром відділення венозного 
стовбура від прилеглої зверху залози є місце розташування середньої обо-
дової вени. На частину ПЗ що резектується накладають затискувач і зало-
за перетинається. Здійснюють ретельний гемостаз. Обов’язково проводять 
крайову біопсію частини ПЗ, що зберігається, для підтвердження резекції 
органу в межах здорових тканин. Здійснюють мобілізацію комплексу, що ви-
даляється, по нижньому контуру ПЗ до стовбура верхньої брижової вени. 
Перетнуті кінці залози розводять в різні сторони, що дозволяє оглянути 
верхню брижову і портальну вени. Визначають відношення пухлини до цих 
судин. Виділяють і перев’язують тонкостінні судини, що йдуть від ПЗ до ме-
зентеріальної вени. При цьому хірургічна техніка має бути дуже щадною, 
щоб запобігти кровотечі. В результаті стає доступним місце відгалуження 
гачкоподібного відростка і його зв’язки, на яких і тримається мобілізований 
препарат. Гачкоподібний відросток ПЗ видаляють повністю, що дозволяє ви-
далити весь панкреатодуоденальний комплекс.
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ючи тим самим кінець кукси залози до просвіту кишки. Перітонізують сфор-
мований анастомоз підшиваючи вільний край приводної частини кишки до 
парієнтальної очеревини що покриває залозу спереду . Зшивають ділянки 
кишки над верхнім і під нижнім краями кукси залози, закінчуючи таким чи-
ном перітонізацію співустя. 

З метою не допущення накопичення панкреатичного соку в петлі кишки, 
що несе співустя, здійснюють її зовнішнє дренування трубчастим дренажем. 
Показаннями для застосування способу є: панкреатодигестивное анастомо-
зування за умови розширеної панкреатичної протоки (понад 3 мм), і наяв-
ність склеротично-зміненої паренхіми ПЗ.

Суть другого способу панкреатодигестивного співустя передбачає поздо-
вжній розтин головної панкреатичної протоки з подальшим анастомозуван-
ням з тонкою кишкою, як перетнутого кінця ПЗ, так і розсіченої уздовж пан-
креатичної протоки (рис.5.6.), що виключає розвиток гіпертензії у протоко-
вій системі ПЗ після операції.

Рис. 5.6. Формування панкреатоєюноанастомозу з виключеною із па-
сажу кишкового вмісту петлею тонкої кишки

Хірургічна техніка накладання співустя така: розтинають протоку кук-
си підшлункової залози у поздовжньому напрямку. Перетнутий кінець за-
лози мобілізують на протязі 1-1,5 см. До кукси залози ізоперістальтично 
підводять кінець порожньої кишки. Першим рядом вузлових швів зшивають 
кишку з очеревиною по периметру нижнього краю залози та з фасціально-

оскільки недоліками подібних операцій є утворенням замкнутої порожнини 
між куксою залози і стінкою кишки з накопиченням в ній ексудату, набряком, 
компресією головної панкреатичної протоки у ділянці співустя, що порушує 
його дренажну функцію і провокує розвиток панкреатиту, що спричиняє 
розходження анастомозу. Використовуємо два способи панкреатоєюноанас-
томозів, призначених для реконструктивного етапу ПДР. Перший з них ви-
конуємо шляхом накладання інвагінаційного кінцебокового панкреатоєюно-
анастомозу з виключеною із пасажу кишкового вмісту співустям по Брауну 
і зшитою «двостволкою» петлею порожньої кишки, привідне коліно якої ви-
користовується для перитонізації співустя (рис.5.5. ). 

 
Рис. 5.5. Формування інвагінаційного кінцебокового панкреатоєю-

ноанастомозу з виключеною із пасажу кишкового вмісту співустям по 
Брауну петлею тонкої кишки

Хірургічна техніка накладання співустя така: до кукси ПЗ через вікно у 
мезоколон проводять петлю порожньої кишки довжиною до 30-35 см яку 
ізолюють міжпетельним співустям по Брауну. Привідну частину петлі за-
глушають шляхом накладення циркулярної лігатури і перитонизації місця 
обструкції кишки вузловими швами (по О.О. Шалімову). Проксимальний 
кінець ізольованої петлі зшивають «двостволкою» на протязі 8 см. 

Розтинають відвідну частину ізольованої петлі кишки проти кукси зало-
зи. Формують задню губу анастомозу, зшиваючи кишку з фасціально-клітко-
винними утвореннями позаду залози. Формують передню губу анастомозу, 
зшиваючи стінку кишки з очеревиною що покриває залозу спереду, занурю-
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Характер відновного етапу ПДР визначається станом протокової системи, 
паренхіми і розмірами кукси ПЗ. Проте послідовність анастомозів в ланцю-
гу біліо-, панкреато-, гастродигестивних співусть здійснюють таким чином, 
щоб гастроєюноанастомоз був останнім, що є одним із профілактичних фак-
торів рефлюксу шлункового вмісту до протокової системи залози, виключає 
передумови для виникнення стазу кишкового вмісту в зоні біліо- і панкреато-
дигестивного анастомозів. Ми використовуємо три варіанти реконструктив-
ного етапу ПДР. При цьому механізмами захисту співусть від розходження є:
1. Дренування протокових систем печінки і підшлункової залози в роздільно 
ізольовані петлі порожньої кишки.

2. Зовнішнє дренування протокових систем печінки, підшлункової залози, 
шлунка і петель кишок, що несуть сформовані анастомози.

3. Проведення назогастроінтестінального зонду для ентерального харчуван-
ня на 30 см дистальніше гастродигестивного співустя.

4. Використання медикаментозних препаратів з метою пригнічення екскре-
торної функції ПЗ та шлунка протягом першого тижня післяопераційного 
періоду.
Використання цих технічних прийомів забезпечує профілактику післяопе-

раційного парезу кишечнику та шлунку зі швидким відновлення їх моторно-
евакуаторної функції, що є профілактикою холангіту, панкреатиту, гастростазу 
і у сукупності сприяє неускладненому перебігу післяопераційного періоду.

Перший з них (рис. 5.8.) виконуємо при розширеній головній панкреа-
тичній протоці і ущільненій паренхімі кукси залози. У такому разі на про-
ксимальний кінець петлі порожньої кишки, що проведена позаободово, 
накладають розроблений нами антирефлюксний гепатикоєюноанастомоз, 
відступивши на 30 см дистальніше – кінцебоковий інвагінаційний панкреа-
тоєюноанастомоз і, нарешті, на 15-20 см дистальніше міжпетельного співус-
тя - гастро- або дуоденоєюноанастомоз. Силіконовими трубками дренуємо 
назовні загальну печінкову протоку, петлю кишки, що несе панкреатоєюноа-
настомоз, а назогастроінтестінальним зондом - шлунок, причому дистальний 
кінець зонда розташовуємо у порожній кишці. Крім того, у відвідну петлю 
порожньої кишки на 20-30 см дистальніше гастродигестивного анастомозу 
проводимо тонкий ніпельний катетер для проведення з третьої доби після-
операційного періоду ентерального харчування. 

клітковинним утворенням позаду залози по медіальному краю кукси. Кишку 
розтинають у поздовжньому напрямку на протязі відповідному довжині розі-
тнутої панкреатичної протоки. Нижню губу анастомозу завершують другим 
рядом вузлових швів захоплюють всі шари стінки кишки і очеревину над 
краєм розкритої протоки ПЗ. У зворотному порядку формують верхню губу 
панкреатоєюноанастомозу. Далі двома-трьома швами зшивають ділянки ки-
шок над верхнім і під нижнім краєм кукси підшлункової залози. В результа-
ті перетнутий кінець залози виявляється інвагінованим до просвіту кишки і 
оповитим її стінкою.

Показаннями для застосування способу є накладення панкреатодигестив-
ного анастомозу в умовах, коли протокова система ПЗ не розширена (менше 
3 мм), а паренхіма не змінена.

З метою недопущення дигестивно-біліарного рефлюксу і обумовленого 
ним холангіту, використовується розроблена нами методика антирефлюксної 
гепатікоєюностомії (рис. 5.7.), яка передбачає формування , інвагінаційного 
гепатікоєюноанастомозу  із обгортанням задньої поверхні гепатікохоледоху 
протибрижовим краєм порожньої кишки, яку підшивають ізоперістальтично 
від воріт печінки до співустя. 

Рис. 5.7. Формування антирефлюксної гепатикоєюностомії з виклю-
ченою із пасажу кишкового вмісту петлею тонкої кишки
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У результаті роз’єднуються шляхи відтоку жовчі та панкреатичного соку, 
знижується вірогідність стазу кишкового вмісту в зоні біліодигестивного і 
панкреатодигестивного анастомозів, створюються умови для ефективного 
дренування жовчовивідних шляхів і протокової системи підшлункової зало-
зи, забезпечується профілактика «пізнього» холангіту і панкреатиту. 

На 15-20 см дистальніше міжпетельного співустя накладємо кінцебоко-
вий гастродигестивний анастомоз. Жовчну протоку, петлю кишки, що несе 
панкреатодигестивне співустя і шлунок дренуємо назовні. 

При третьому варіанті реконструктивного етапу ПДР (рис. 5.10.) на єдину 
петлю порожньої кишки, що проведена позадободово, послідовно наклада-
ємо інвагінаційний панкреатоєюноанастомоз, потім формовуємо антиреф-
люксне біліодигестивне співустя, а гастродигестивний анастомоз розміщу-
ємо на 25-30 см дистальніше попередніх. 

Рис. 5.10. Реконструктивний етап ПДР
Проводимо зонд для ентерального харчування. Подібний варіант рекон-

структивного етапу ПДР використовуємо при субтотальних резекціях меді-
альної частини ПЗ коли її частина, що зберігається, екскреторно мало актив-
на. Дренування включених у травлення органів здійснюємо за принципами, 
що згадані вище.

Операцію завершуємо ушиванням отвору в мезоколон і дренуванням че-
ревної порожнини двома дренажами назовні . Перший з них через контр-

Рис. 5.8. Реконструктивний етап ПДР.
У разі коли протока кукси залози не розширена, а паренхіма органу не 

змінена, застосовуємо спосіб  панкреатоєюностомії з ізольованою по Ру 
петлею порожньої кишки. У таких випадках із проведеної позадободово 
порожьої кишки мобілізуємо петлю довжиною близько 45-50 см і ізолє-
мо її від пасажу кишкового вмісту співустям по Ру. Потім на один кінець 
створеної «У»- подібної конструкції накладаємо антирефлюксний гепа-
тикоєюноанастомоз, а на другий - панкреатоєюноанастомоз(рис.5.9.). 

Рис. 5.9. Реконструктивний етап ПДР
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раннє (з 3 доби після операції) ентеральне череззондове харчування; елек-
тростимуляція шлунка і кишечника; введення прокінетиків, застосування 
клізм. 

Тяжким ускладненням післяопераційного періоду є післяопераційний 
панкреатит, розвиток якого ускладнюється неспроможністю панкреатоєю-
ноанастомозу. Його клінічні прояви полягають у появі на другу-третю добу 
після операції помірного болю у епігастрії, виділенні по дренажу із черевної 
порожнини ексудату з високою активністю альфа-амілази, що поєднується 
із збільшенням активності цього ферменту в сироватці крові, підвищенням 
температури тіла, стазом шлункового вмісту і затримкою відновлення мо-
торно-евакуаторної функції шлунка і кишечника. Зростання інтоксикації 
проявляється збільшенням лейкоцитарного індексу інтоксикації до 3,0-3,5, 
а вміст у сироватці крові молекул середньої маси сягає 0,40 од. Післяопера-
ційний панкреатит ефективно лікується методами інтенсивної терапії з вико-
ристанням стандартної дезінтоксикації, введенням сандостатину, блокаторів 
шлункової секреції, аспірацією шлункового вмісту. 

Неспроможність біліодигестивного анастомозу проявляється виділен-
ням жовчі по регіонально розташованому дренажу. Це ускладнення може 
бути пов’язаним із дефектами хірургічної техніки виконання анастомозу, не-
ефективним зовнішнім дренуванням міліарної системи та гіпертензією у від-
відній петлі кишки, що несе співустя. Лікувальні заходи у подібній ситуації 
полягають у забезпеченні ефективної дренажної функції як підведених по 
співустя дренажів, так і санації дренажу, що знаходиться у жовчній протоці, 
а також промиванні черевної порожнини розчином метрогілу. Після віднов-
лення ефективної моторно-евакуаторної функції кишечника виділення жовчі 
по дренажу припиняється. 

Печінково-ниркова недостатність, як ускладнення післяопераційного 
періоду, розвивається у пацієнтів, що оперуються на фоні довготривалого 
холестазу з явищами печінкової недостатності. Ми вважаємо, що у випадках, 
коли початковий функціональний стан печінки і нирок вже порушений уна-
слідок тривалого холестазу передопераційна підготовка повинна включати 
тимчасову зовнішню декомпресію біліарної системи (шляхом стентування, 
через холецистостому накладену під контролеи УЗД, шляхом черезшкірної 

апертуру у правому підребер’ї проводимо через підпечінковий простір до 
панкреатоєюноанастомоза. Другий – через параректальний розтин зліва 
проводимо до панкреатидигестивного співустя. В результаті досягається на-
дійне дренування черевної порожнини, зон сформованих анастомозів та за-
очеревинного простору.

Післяопераційні ускладнення. Клініка, діагностика, лікування.
Операція панкреатодуоденалъної резекції залишається операцією з ви-

соким ступенем ризику післяопераційних ускладнень - до 10%. Серед них 
головне значення мають внутрішньочеревні і шлунково-кишкові кровотечі, 
післяопераційний панкреатит, неспроможність панкреато- і біліодигестивно-
го анастомозів, перитоніт. Однак, в умовах адекватного дренування черевної 
порожнини неспроможність цих анастомозів рідко вимагає повторних опе-
ративних втручань. Крім того, доступність черезшкірних пункціонно-дрену-
ючих втручань під ультразвуковим контролем дозволяє в більшості випадків 
ефективно усунути ізольовані скупчення рідини та гнійники. 

Клінічно шлунково-кишкові кровотечі маніфестуються синдромом го-
строї крововтрати, а причинами їх розвитку найчастіше є гостре ерозивне 
стресове ураження слизових стравоходу, шлунку і тонкого кишечника. При 
дослідженні інтенсивності кровотоку і напруги кисню в тканинах шлунка у 
пацієнтів, яким виконували ПДР нами встановлено, що наприкінці операції у 
різних відділах шлунка відбувається зниження на 20-40% інтенсивності кро-
вотоку і на 16-27% напруги кисню. При цьому у післяопераційному періоді 
через назогастральний зонд із шлунка евакуюють до 1,5 л шлункового вмісту 
з pH=2,9±0,5. Ці дані засвідчують факт ішемізації слизової шлунка, при умо-
ві збереженої кислотопродукції та післяопераційного гастростазу, що стає 
чинником утворення гострих ерозивних уражень слизової органа. Лікуван-
ня подібного ускладнення вимагає внутрішньовенного введення блокаторів 
протонної помпи, транексамової кислоти, вікасолу, фібриногену, антигемо-
фільної плазми. Тому важливими компонентами лікування у післяоперацій-
ному періоді мають бути: ефективне дренування шлунка назогастральним 
зондом, парентеральне введення інгібіторів протонної помпи з підтримкою 
рН внутрішньо-шлункового вмісту близько 5,0; застосування з продовженої 
епідуральної блокади; проведення кілька сеансів гіпербаричної оксигенації; 
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5.7. 2. Паліативне хірургічне лікування хворих на рак підшлункової за-
лози на та великого сосочка дванадцятипалої кишки

Не зважаючи на більш ніж півторасторічну історію розробки методів 
хірургічного лікування хворих на рак ПЗ і периампулярної зони з причин 
пізньої діагностики та протипоказань до радикальної операції 80% хворих 
виконують  лише паліативне хірургічне лікування. Паліативні операції при 
раку головки ПЗ і периампулярної зони мають наступні цілі: 

1) ліквідацію жовтяниці і обумовленої нею печінково-ниркової недостат-
ності, геморагічного синдрому, ендогенної інтоксикації, включення жовчі до 
процесів травлення; 

2) усунення дуоденальної непрохідності; 
3) включення до процесів травлення секрету підшлункової залози; 
4) корекцію больового синдрому; 
5) корекцію ускладнень, пов’язаних із збільшенням пухлини і розвитком ме-

тастазів.
Найважливіша роль у вирішенні вказаних завдань належить операціям 

біліодигестивного шунтування, які: а) усувають гіпертензію у жовчних про-
токах і обумовлену нею печінкову недостатність; б) усувають холангіт, в) 
ліквідовують холемію і її клінічні прояви, г) включають жовч у процеси трав-
лення, д). покращують імунобіологічну реактивність макроорганізму, е) лік-
відують геморагічний синдром і знижують ендогенну інтоксикацію. Існують 
3 підходи до відновлення жовчовідведення при механічній жовтяниці, обу-
мовленій пухлинами головки підшлункової залози і периампулярної зони:

1) хірургічне формування обхідних біліодигестивних анастомозів; 
2) антеградне черезшкірне, черезпечінкове ендобіліарне дренування з 

проведенням катетера через ділянку обструкції загальної жовчної протоки 
до ДПК, або черезшкірне, черезпечінкове ендобіліарне стентування;

3) ретроградне ендоскопічне біліарне стентування дистального відділу 
загальної жовчної протоки. 

Першу паліативну холецистоентеростомію при раковій пухлині голо-
вки підшлункової залози, що обтурувала жовчні протоки, успішно виконав 
Н.Д. Монастирський 4 травня 1887 року. Провівши дві операції у хворих, 
що страждали на жовтяницю на ґрунті здавлення загальної жовчної протоки 

черезпечінкової холангіостоми) строком на 10-12 діб, що достатньо для ста-
білізації функціонального стану печінки, системи гомеостазу і нирок. Важ-
ливо розуміти що тяжкість хворого з механічною жовтяницею визначається 
не рівнем гіпербілірубінемії, а ступенем порушення основних функцій пе-
чінки, тобто ступенем печінкової недостатності. У випадках проведення ре-
зекцій мезентеріальної вени необхідно відновлювати портальний кровообіг 
у печінці шляхом судинного шва, накладання заплати із аутовени або аутове-
нозної пластики сегментом великої підшкірної вени стегна.

Медикаментозну профілактику тромбоемболічних ускладнень доціль-
но розпочинати через 8-12 годин після операції шляхом введенням низько-
молекулярних гепаринів у загальноприйнятих дозировках.

Таким чином для профілактики післяопераційних ускладнень вирішального 
значення набуває випереджаюче проведення профілактичної інтенсивної тера-
пії, розпочинати яку слід у передопераційному періоді. У пясляопераційному 
періоді загальноприйнята інтенсивна терапія повинна включати наступне:

1. З метою пригнічення синтезу панкреатичних ферментів:
- введення синтетичного аналога соматостатина - сандостатина по 0,1 

міліграм три рази на день, підшкірно, впродовж 6-7 днів, починаючи з дня 
операції, коли дозу препарату вводять за годину до лапаротомії;

- внутрішньовенне введення інгібіторів протеаз кожні 4 години з дотри-
манням максимальних добових доз (контрикал, трасилол і т.п. );

- внутрішньо м’язове призначенням інгібіторів протонної помпи (нексі-
ум, ланзопразол) з метою пригнічення кислотопродукуючої функції шлунка 
і підтримки рН шлункового вмісту близько 5,0; 

2. З метою знеболення і зменшення ішемізації травмованої ПЗ здійснення 
продовженої регіональної епідуральної блокади, а також 4-5 сеансів гіперба-
ричної оксигенації з першої доби післяопераційного періоду;

3. Інтенсивна терапія повинна передбачати повноцінне парентеральне 
харчування хворих протягом 5-6 діб та запровадження раннього ентерально-
го харчування з 3-ї доби післяопераційного періоду;

4. Для профілактики септичних ускладнень проводять внутрішньовен-
ну антибактеріальну терапію антибактеріальними препаратами резерву: 
Моксіфлоксацин, Ертапенем, цефалоспорини 4-го покоління + метроджил,  
Aзтреонам + Кліндаміцин.
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нізм носить назву „заглушки по О.О. Шалімову”. Холецистоєюноанастомоз 
зазвичай накладають двохрядними швами. Для внутрішніх швів використо-
вують шовний матеріал, що розсмоктується (кетгут, дексон). Діаметр сфор-
мованого співустя має бути 2-3 см. При виконанні такого втручання шляхом 
інтраопераційної холецистохолангіографії необхідно пересвідчитись у про-
хідності протоки жовчного міхура та достатній відстані (2 см) від верхнього 
краю пухлини до місця впадіння протоки жовчного міхура у загально печін-
кову протоку, що необхідно для виключення проростання пухлиною протоки 
і міхура і рецидиву жовтяниці.

У випадках коли протока жовчного міхура обтурована пухлиною, викону-
ють холецистектомію і накладають позадободовий гепатикоєюноанастомоз з 
ізольованою по Ру або по Брауну петлею порожньої кишки. У випадках вели-
ких розмірів пухлини і враженням нею мезоколон, петлю порожньої кишки 
для біліодигестивного співустя розташовують попередободово. 

При неоперабельному раку головки підшлункової залози, що супрово-
джується жовтяницею і звуженням, або обтурацією просвіту дванадцятипа-
лої кишки, одночасно із операціями, що шунтують жовчні протоки викону-
ють втручання, що дренують шлунок - гастроентероанастомози. Звичайно 
біліодигестивний і гастродигестивний анастомози накладають на одній ізо-
льованій петлі тонкої кишки. 

Для усунення непрохідності головної панкреатичної протоки та змен-
шення больового синдрому при розширеній головній панкреатичній протоці 
можливому канцероматозному панкреатиті у хворих на злоякісні новоутво-
рення головки підшлункової залози була запропонована операція вірсунгоє-
юностомії. Вперше у клінічній практиці таку операцію виконав Kettl (I947). 

Окрім хірургічного формування обхідних біліодигестивних анастомозів 
існують малоінвазивні інструментальні процедури, що забезпечують віднов-
лення відтоку жовчі до кишечника. До таких процедур відносять антеградне 
черезшкірне, черезпечінкове ендобіліарне дренування. Перевагами методу 
перед іншими жовчовідвідними втручаннями є можливість виконання опе-
рації найбільш тяжкому контингенту хворих, включаючи пацієнтів із зна-
чними по протяжності ураженнями позапечінкових жовчних проток, а та-
кож за наявності метастатичного ураження воріт печінки. Подібні втручання 

пухлиною підшлункової залози, він виявив, що втручання значно полегши-
ло страждання хворих: зникли жовтяниця, свербіння шкіри, болі, пов’язані 
з розтягуванням жовчних ходів, покращився апетит. Операція Н.Д. Монас-
тирського - холецистоентеростомія – стала класичним прикладом хірургіч-
ної допомоги хворим із обструкцією дистального відділу позапечінкових 
жовчних проток пухлинною.. Подальший розвиток хірургії у створенні об-
хідних анастомозів удосконалювався, залучаючи з боку жовчних шляхів для 
біліодигестивного шунтування жовчний міхур, загальну печінкову протоку, 
внутрішньопечінкові жовчні протоки, загальну жовчну протоку, підкапсульні 
жовчні протоки, а з боку шлунково-кишкового тракту - шлунок, дванадцяти-
палу або порожню кишку. 

В історичному плані еволюціонували наступні види обхідних біліодигес-
тивних анастомозів: холецистогастроанастомоз (Terrier F., 1896), холецисто-
дуоденоанастомоз (Riedel Н., 1888), холецистоентероанастомоз, доповнений 
ентероентероанастомозом (Mikulich L, 1900) або Y-подібним анастомозом 
(Герцен П. А., 1903; Monprofi t А., 1904), холедохогастроанастомоз (Brunner 
F., 1911), холедоходуоденоанастомоз (Riedel, 1888, Terrier F., 1899), холедо-
хоєюноанастомоз [Bakes I., 1906), холангіогепатоєюноанастомоз (Maulard, 
1904, Kehr, 1913, Dogliotti, 1951, Longmire, 1959), холангіоєюноанастомоз 
(Шалимов А.А., 1964) . 

Стандартним варіантом холецистодигестивного анастомозу є накладення 
співустя між жовчним міхуром і проведеною позадободово петлею порож-
ньої кишки. Для цієї мети може бути використана довга (40-50 см) ізольо-
вана петля тонкої кишки, що ізольована від транзиту шлунково-кишкового 
вмісту „Y-подібним” анастомозом по Ру, або не перетнута петля кишки, яка 
ізольована  міжпетельним анастомозом „бік у бік” по Брауну. Щоб надійно 
запобігти рефлюксу кишкового вмісту до жовчного міхура, слід брати до-
вгу кишкову петлю з тим, щоб відстань між біліодигестивним анастомозом і 
міжкишковим співустям складала не менше 20-25 см. Для профілактики піс-
ляопераційного рефлюкс-холангіту привідну, по відношенню до холецисто-
дигестивного анастомозу, петлю кишки доцільно прошити скобовим апара-
том, або перев’язати циркулярною лігатурою з наступною перитонізацією ді-
лянки обструкції кишки вузловими швами. Подібний антирефлюксний меха-
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токи. Якщо пункція не вдалася, слід повторити спробу, відхиливши кінець голки 
на 1-1,5 см у краніальному або у каудальному напрямку. При цьому необхідно 
пам’ятати, що для того щоб уникнути ускладнень, капсула печінки може бути 
пунктирована лише один раз. Після пункції і аспірації як можна більшої кількос-
ті жовчі, у жовчні протоки вводять 50-100 мл 40% розчину йодвмістної контр-
астної речовини (білігност). Після закінчення введення контрастної речовини 
виконують рентгенівські знімки з інтервалом у 4-5 хвилин.

Холангіографія, окрім топічного діагнозу, дає цілий ряд відомостей про 
стан жовчовивідних шляхів, які необхідні для вибору виду операції. Зокре-
ма при раку головки підшлункової залози на знімку відзначають особливості 
розповсюдження пухлини (проростання протоки жовчного міхура, розповсю-
дження по загальній жовчній протоці, метастази у ворота печінки). Цінні відо-
мості отримують при конкрементах жовчних проток: їх кількість, величину, 
локалізацію, а також визначають діаметр жовчних протоків, рівень і характер 
їх обструкції, прохідність і рівень впадіння міхурової протоки, тощо. У випад-
ках виявлення стриктур жовчних шляхів, зокрема обумовлених пухлинами, 
існує можливість реканалізації обтурованої частини жовчної протоки за допо-
могою зондів для ендобіліарної дилатації з наступним протезуванням.

Після вивчення рентгенограм виконують пункцію передньої або задньої 
гілки внутрішньопечінкового сегменту правої печінкової протоки. Після 
пункції через канал голки в протоку вводять гнучкий сталевий провідник 
довжиною 80-120 см, із зовнішнім діаметром 0,5-0,95 мм. Провідник пе-
реміщають у загальну печінкову потім у загальну жовчну протоку і голка 
видаляється. Проводять реканалізацію стриктури із подальшим проведен-
ням провідника до термінального відділу загальної жовчної протоки або у 
дванадцятипалу кишку. По провіднику через жовчні протоки до дванадця-
типалої кишки проводять поліетиленовий катетер з боковими дренажними 
отворами. Звичайно використовують катетер із зовнішнім діаметром 2,7 мм і 
внутрішнім діаметром 1,8 мм. Катетер у дистальному сегменті повинен бути 
забезпечений гумовим балончиком, що роздувається і стабільно фіксує його 
у кишці після видалення провідника. В результаті процедури забезпечується 
жовчовідведення з внутрішньопечінкових жовчних проток до кишечнику.

У подальшому, у випадках наявності протипоказань для проведення бі-
ліодигестивного шунтування прохідність звуженої ділянки жовчної протоки 

супроводжуються меншою кількістю післяопераційних ускладнень (10%) і 
низькою летальністю (5%) у порівнянні з класичними хірургічним методами 
біліодигестивного шунтування (летальність до 10%). Недоліки методу по-
лягають у тому, що виконання черезшкірної, черезпечінкової холангіостомії 
з проведенням ендобіліарного дренажу пов’язане з можливістю кровотечі, 
що в умовах печінкової недостатності та холемії вкрай небезпечно. Якщо 
катетер не вдається провести через ділянку жовчної протоки, що обтурова-
на пухлиною до дванадцятипалої кишки, доводиться обмежитися зовнішнім 
дренуванням внутрішньопечінкових жовчних проток. У таких випадках від-
буваються значні втрати жовчі, які обумовлюють грубі порушення гомеос-
тазу, створюються умови для розвитку холангіту. У літературі описано три 
види доступів до внутрішньопечінкових жовчних проток: передній, бічний і 
задній. При передньому доступі точка пункції розташована на 0,5-1 см ниж-
че реберної дуги по середньо-ключичній лінії справа. Голка вводиться у па-
ренхіму печінки під кутом 45° до горизонтальної площини.

При використанні заднього доступу пункція печінки проводиться в об-
ласті її правої долі, де печінка позбавлена очеревинного покриву і межує без-
посередньо з діафрагмою, що дозволяє уникнути жовчовитоку  і кровотечі у 
вільну черевну порожнину.

Більшість хірургів віддають перевагу бічному доступу як найбільш просто-
му і безпечному. Положення хворого на спині з відведеною за голову правою 
рукою. Точка пункції - сьоме-восьме міжребр’я по правій середньо-пахвинній 
лінії. Після проби на алергію до новокаїну і білігносту, під місцевою анестезією 
0,5% розчином новокаїну шкіри, підшкірної клітковини, міжреберних м’язів і 
очеревини при затримці хворим дихання, на видиху, голку проводять паралель-
но площині столу в паренхіму печінки. Лікар просуває голку під контролем 
електронно-оптичного перетворювача до правого краю 11-го або 12-го грудного 
хребця. Потім голка поволі виводиться у зворотному напрямку з введенням ма-
лими порціями (по 2-3 мл) під рентгенологічним контролем контрастної речови-
ни, аж поки не контрактується внутрішньо печінкова протока. Метод дозволяє 
виконувати пункцію як розширених, так і нерозширених внутрішньопечінкових 
протоків, він простіший і ефективніший, чим так званий «аспіраційний метод», 
при виконанні якого в голці створюється негативний тиск поршнем шприца і 
хірург чекає надходження жовчі по голці у шприц після пункції розширеної про-
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При обструкції загальної жовчної протоки у дистальному відділі мож-
на виконувати ендоскопічне ретроградне дренування з ендобіліарним про-
тезуванням загальної жовчної протоки. Переваги методу полягають у малій 
частоті ранніх післяопераційних ускладнень (не більше 5%) і практичною 
відсутністю летальних результатів. Метод забезпечує швидку нормалізацію 
клініко-лабораторних показників (за 2 тижні). Недоліки пов’язані з обмеже-
ними можливостями методу при інфільтрації пухлиною жовчних проток у 
проксимальному напрямку і формуванням поздовжніх стенозів гепатикохо-
ледоха. При використанні методу існує висока частота пізніх післяоперацій-
них ускладнень, зокрема: холангіту та рецидиву жовтяниці (до 25%). 

Техніка виконання процедури полягає у наступному. Виконують ЕРХПГ 
для уточнення локалізації та протяжності стенозу. Проводять ендоскопічну 
папілосфінктеротомію з проведенням через стриктуру до гепатикохоледоха 
транспапілярного провідника, що необхідно для введення стенту. У деяких 
пацієнтів може знадобитися балона дилатація місця стенозу. Провідник із 
стентом вводять у загальну жовчну протоку транспапілярно після чого стент 
проштовхують вперед поршнем. Стент самостійно розгортається і фіксуєть-
ся у ділянці стенозу. Провідник та направляючий катетер видаляють.

Рис. 5.15. Ендоскопічна картина після встановлення 
транспапілярного пластикового ендобіліарного стенту хворому на 
карциному головки підшлункової залози. 

забезпечують стентом (металевим або пластмасовим). Встановлений у ді-
лянці обструкції гепатикохоледоха стент може розширюватись самостійно, 
або потребує балонної дилатації. Найбільш ефективними є ті стенти, що роз-
гортаються самостійно (виготовлені з матеріалу із феноменом пам’яті). За-
звичай стент встановлюють по ендобіліарному провіднику спеціальною сис-
темою доставки через декілька днів після черезшкірного черезпечінкового 
ендобіліарного дренування. У деяких випадках для досягнення адекватного 
розширення стриктури необхідна додаткова балонна дилатація стриктури.

Рис. 5.11. Обструкція загальної 
жовчної протоки у пацієнта 
із карциномою підшлункової 
залози

Рис. 5.12. Жорсткий провідник 
проведений у порожнину тонкої 
кишки. В подальшому він буде 
використаний для введення 
ендобіліарного катетера

Рис. 5.13. Зовнішньо-внутрішній 
ендобіліарний дренаж у пацієнта 
із обструкцією загальної жовчної 
протоки.

Рис. 5.14. Стент, що розширюється 
самостійно встановлено пацієнту 
із нерезектабельною карциномою 
головки підшлункової залози.
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тю, холангітом, а також за наявності тяжкої супутньої патології. Накладання 
будь-яких біліодигестривних анастомозів може супроводжуватись розвитком 
пізніх ускладненнями, які включають рецидив жовтяниці, холангіт, абсцеси 
печінки, що скорочує тривалість життя онкологічних хворих і змушує вдава-
тися до повторних хірургічних втручань. Тому ряд знаних хірургів (Шалімов 
О.О., 1997; Шалімов С.О., 2007, Данилов М.Д., Федоров В.Д., 1995, Beger 
H., 2008) при раку головки підшлункової залози рекомендують перевагу від-
давати прямим біліодигестивним анастомозам із магістральними жовчними 
протоками. 

Найбільш обтяжливий прояв фінального етапу захворювання - больовий 
синдром, що виснажує і гранично знижує якість життя хворих. Традиційне 
медикаментозне знеболення малоефективне. У таких випадках достатнього 
знеболюючого ефекту можна досягти шляхом  катетеризації і введенні анес-
тетиків до епідурального простору. Серед мініінвазивних хірургічних мето-
дів знеболення набула широкого поширення відеоторакоскопічна одно- або 
двохстороння симпатспланхнікектомія.

В окремих випадках - при вираженій ектазії головної панкреатичної про-
токи, яка обумовлена пухлинною обтурацією,  для зниження больового син-
дрому використовують декомпресійну панкреатикоєюностомію.

5.7.3. Хірургічне лікування хворих на рак дистальної частини під-
шлункової залози.

Оскільки злоякісні пухлини дистальної частини ПЗ характеризуються 
швидким ростом, інвазією порожнистої вени, верхньобрижових судин, че-
ревного стовбура, проростають у шлунок, дванадцятипалу і тонку кишку, 
ліву нирку з активним лімфогенним і гематогенним метастазуванням про-
блема радикального лікування хворих може бути вирішена тільки за умови 
ранньої діагностики основного захворювання і радикальною операцією. В 
сучасних умовах радикальне хірургічне лікування виконують тільки 2-10% 
хворих. Основним методом, що дозволяє об’єктивно визначитися з діагно-
зом є спіральна КТ, результати якої аналізуються разом із особливостями 
клінічної картини, даними додаткових методів обстеження, після чого ухва-
люється рішення щодо характеру хірургічного втручання. 

Рис. 5.16. Етапи процедури встановлення металевого 
транспапілярного ендобіліарного стенту

Порівнюючи ефективність формування класичних біліодигестивних 
анастомозів із хірургічним і малоінвазивними методами можна зробити 
наступні висновки. Переваги традиційного втручання полягають у мож-
ливості проведення інтраопераційної об’єктивізації діагнозу шляхом біо-
псії підшлункової залози, визначення розповсюдження ракового процесу, у 
післяопераційному періоді настає швидке і стабільне усунення механічної 
жовтяниці. При необхідності можна виконати гастродигестивне шунтування. 
Методу властива низька частота ускладнень пізнього післяопераційного пе-
ріоду і мала ймовірність рецидиву жовтяниці. Недоліки полягають у віднос-
но значній частоті ранніх післяопераційних ускладнень (до 20%) і високої 
летальності (до 20%). Застосування методу обмежене, а деколи і неможливо 
при розповсюдженні ракового процесу на проксимальный відділ гепатикохо-
ледоха і ділянку з’єднання печінкових проток.

Хірургічне формування біліодигестивних анастомозів (холецистоєюно-, 
холедохоєюно-, гепатикоєюноанастомозів) у зв’язку з механічною жовтяни-
цею виправдане у хворих, прогнозований час життя яких після операції скла-
дає 6 і більше місяців. Малоінвазивні методи дренування біліарного тракту 
прийнятніші у пацієнтів із коротким прогнозованим часом життя, який скла-
дає менше 6 місяців після операції. 

Крім того, слід пам’ятати, що малоінвазивні втручання показані най-
більш тяжким хворим, у яких холестаз ускладнився печінковою недостатніс-
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Приблизно 90% хворим вдається виконати тільки паліативні хірургічні 
втручання, спрямовані на усунення ускладнень - дуоденальної непрохідності 
та/або механічної жовтяниці. З цією метою виконують операції внутрішньо-
го біліарного шунтування поєднані із гастроентеростомією. Використовують 
ізольовану по Ру або по Брауну петлю порожньої кишки. В окремих випад-
ках, при значній ектазії головної панкреатичної протоки (5 мм і більше) для 
зниження больового синдрому виконують декомпресійну панкреатоєюнос-
томію.

Найбільш обтяжливим проявом фінального етапу захворювання є больо-
вий синдром, що виснажує і значно знижує якість життя хворих. Традиційна 
медикаментозна аналгезія малоефективна. У таких випадках знеболюючий 
ефект вдається досягти при катетеризації і введенні анестетиків до епіду-
рального простору. Серед мініінвазивних хірургічних методів ефективною є 
відеоторакоскопічна одно- або двобічна симпатспланхнікектомія.

5.8. ХІМІОТЕРАПІЯ РАКУ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
Головною проблемою хіміотерапевтичного лікування хворих на рак ПЗ є 

відсутність цитостатиків, які б мали високу протипухлинну активність. При-
чиною тому є хіміорезистентність ракових клітин, існування якої обумовле-
не Р-глікопротєїном, який кодується геном mdr-1 (multidrug resistant gene) 
і экспресується у клітинах епітелію протоки підшлункової залозі, а також 
висока активність глутатіон S-трансферази, яка є важливим чинником їх за-
хисту від цитотоксичної дії різноманітних агентів.

Системна хіміотерапія хворих неоперабельним раком підшлункової за-
лози проводиться у варіантах монохіміотерапії і поліхіміотерапії. Одним із 
провідних хіміопрепаратів, що використовуються для цієї мети, є 5-фтору-
рацил (5-ФУ). При застосуванні препарату в дозі 500-600 мг/м2 позитивна 
відповідь пухлини не перевищує 10%, медіана тривалості життя складає 
4,4-5,1 міс., та 1-річна виживаність спостерігається у 2-12% хворих. Засто-
сування 5-ФУ з модифікаторами його дії, як лейковорин, інтерферон-альфа, 
N-(фосфонацетил) -L-аспартат (PALA) не дали обнадійливих результатів, 
позитивна відповідь пухлини не перевищувала 15% хворих. Крім 5-ФУ для 
лікування хворих раком ПЗ були апробовані практично всі основні проти-

Ознаками нерезектабельності пухлини, що визначаються за допомогою 
спіральної КТ, були: інфільтрація ретропанкреатичної клітковини з уражен-
ням воротної вени, брижових судин, шлунку, лівої нирки або наднирників, 
виявлення віддалених метастазів у печінці, наднирниках, метастатичне ура-
ження парааортальних і брижових лімфовузлів.

Як спосіб радикального хірургічного лікування хворих використовують 
субтотальну дистальну резекцію підшлункової залози, що включає резекцію 
дистальних відділів залози, доповнену спленектомією, при якій підшлункова 
залоза перетинається праворуч від верхньої брижової або воротної вени з 
перетином селезінкової артерії у її гирла, перетином нижньої брижової вени 
і селезінкової вени безпосередньо у місці утворення воротної вени. Критері-
ями резектабельності новоутворення є: відсутність проростання пухлини до 
верхньобрижової і воротної вен, черевного стовбура, а також відсутність ме-
тастазів у печінці, мезоколон, брижі порожньої кишки, сальнику, відсутність 
інвазії пухлини до сусідніх органів: шлунка, поперекоободової і порожньої 
кишки. Доцільно проводити гістологічну верифікацію діагнозу в процесі 
інтраопераційної ревізії шляхом прямої пункційної, або інцизійної біопсії 
пухлини, або регіонального лімфовузла. Радикальна дистальна резекція під-
шлункової залози передбачає видалення у блоці наступних груп лімфатич-
них вузлів: у воротах селезінки, уздовж селезінкової артерії і по нижньому 
краю тіла і хвоста залози, уздовж загальної печінкової артерії, уздовж верх-
ньої брижової артерії і уздовж верхньої брижової вени, від верхнього краю 
черевного стовбура до нижнього краю лівої ниркової вени, від нижнього 
краю лівої ниркової вени до верхнього краю гирла нижньої брижової артерії. 
Лівобічна адреналектомія не є обов’язковою

Істотним елементом дистальної резекції ПЗ є малотравматичний спосіб 
обробки її кукси, що передбачає ізольоване ушивання головної панкреа-
тичної протоки “П”-подібним швом, ушивання судин, що кровоточать, оди-
ночними вузловими швами з роздільним дренування ділянки кукси ПЗ та 
лівого піддіафрагмального простору трубчастими дренажами, що служить 
ефективним профілактичним заходом гнійно-септичних ускладнень з боку 
черевної порожнини. Ексудат, що виділяється по дренажам, доцільно дослі-
джувати на амілазу. 
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Останніми роками ведуться досить успішні дослідження щодо визна-
чення селективнної внутрішньоартеріальної хіміотерапії відомими схемами 
неоперабельного раку ПЗ з введенням хіміопрепаратів у шлунково-дванад-
цятипалу артерію при ураженні головки органу. При пухлинах тіла і хвоста 
залози введення препаратів здійснюють у селезінкову артерію. 

У клінічній практиці використовують неоад’ювантну і ад’ювантну хі-
міотерапію раку ПЗ. Ад’ювантна терапія (операція і післяопераційна хімі-
опроменева терапія) - один з варіантів лікування раку підшлункової зало-
зи. Неоад’ювантна терапія місцеворозповсюдженого раку ПЗ здійснюється 
шляхом застосування до операції хіміопроменевого лікування, що дозволяє 
збільшити відсоток резектабельних пухлин до 30-40%. 

Таблиця 5.12.
Результати лікування хворих поширеним раком підшлункової зало-

зи із застосуванням різних комбінацій цитостатиків
Хіміопрепарат Позитивна 

відпровідь 
пухлини, %

Медіана 
виживаності, 
міс.

1-річна 
виживаність, 
%

5-ФУ, метилССNU 10 3 -
5-ФУ, метилССNU,
 стрептозотоцин

7 3,5 -

5-ФУ, мітоміцин С 8 4,2 9
5-ФУ, мітоміцин С, 
стрептозотоцин (SMF)

34 4,7 19

5-ФУ, адріаміцин - 4,7 18
5-ФУ, адріаміцин, 
мітоміцин С (FAM)

14-40 4,7 12

5-ФУ, цисплатін (FP) 16-26 5,8-7 -
5-ФУ, адріабластин, 
метотрексат (FAMTX)

16 6,7 -

“Режим Малінсона” - 11 -
5-ФУ, доксорубіцин, 
цисплатін (FAP)

21 4,5 -

У літературі продовжується дискусія щодо доцільності застосування хі-
міотерапії після радикального видалення пухлини (ад’ювантна хіміотерапія). 
Проте результати проведених останніми роками крупних мультицентричних 
досліджень показали, що ад’ювантна системна хіміотерапія відомими пре-

пухлинні препарати: адріаміцин, метотрексат, актиноміцин D, эпірубіцин, 
проте позитивна відповідь пухлини не перевищувала 5-8% хворих, а медіана 
виживаності не перевищувала 4-5 міс. 

Використання цисплатіни і мітоміцину С забезпечувало позитивну відпо-
відь пухлини у 20-30% хворих при медіані тривалості життя близько 4 міся-
ців. Нові цитостатики типу іфосфамиду, доцетакселу, флуородеоксиурідину 
істотного поліпшення результатів хіміотерапії не забезпечили. 

Останнім часом обнадійливі результати отримані при застосуванні піри-
мідинового антиметаболита гемцитабіна в режимі монохіміотерапії (1250 
мг/м2 впродовж 14 днів кожен 21 день). Медіана виживаності хворих сягала 
7,3 міс., а 1-річна виживаність - 18%. Численні дослідження підтвердили ви-
соку ефективність препарату як в режимі монохіміотерапії, так і в комбінації 
з іншими цитостатиками (5-ФУ, цисплатин, эпірубіцин, доцетаксел, флута-
мід, іринотекан, капецитабін, оксалиплатін), що дозволяє визнати його пре-
паратом вибору при лікуванні хворих поширеними формами раку ПЗ.

Рандомізіровані дослідження, проведені в провідних онкологічних клі-
ніках світу впродовж останніх 20 років не показали високої ефективності 
більшості стандартних схем поліхіміотерапії. Уваги заслуговують позитивні 
результати сумісного застосування 5-ФУ з цисплатіною (FP), яка є біохіміч-
ним модулятором 5-ФУ. При застосуванні схеми FP у хворих неоперабель-
ним раком підшлункової залози отримано до 26% регресій пухлини, а ме-
діана виживаності склала 7 міс. Подібна хіміотерапія позбавлена серйозних 
токсичних ефектів і задовільно переноситься хворими. 

Застосування високодозової поліхіміотерапії у хворих неоперабельним 
раком підшлункової залози не дало позитивних результатів. 

Одним з режимів поліхіміотерапії, який дав надію на поліпшення резуль-
татів лікування розповсюджеенимх форм раку підшлункової залози, є «ре-
жим Малінсона». Така схема об’єднує п’ять цитостатиків: 5-ФУ, циклофос-
фан, вінкристин, метотрексат і мітоміцин С, з повторенням курсу лікування 
кожні 6 тижнів. Автори отримали медіану виживаності 11 міс. Проте отрима-
ні результати не мали статистичної достовірності. С.А. Шалімов (2007) наво-
дить наступні результати різних схем хіміотерапії хворих на розповсюджені 
форма раку ПЗ (таблиця 5.12.).
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5.10. ПРОГНОЗ
Показники виживаності при радикальному хірургічному лікуванні хво-

рих на рак підшлункової залози і периампулярної зони коливаються у широ-
кому діапазоні. Зокрема для хворих на рак головки підшлункової залози цей 
показник становить 20-25  місяців, на рак великого сосочка дванадцятипалої 
кишки  - 30-34 місяців.

При радикальному хірургічному лікуванні хворих на рак дистальної 
частини підшлункової залози післяопераційна виживаність знаходиться в 
межах  10-14 місяців.

При цьому питома вага хворих з п’ятирічним виживанням при раку го-
ловки підшлункової залози не перевищує 20%, а при раку дистальної час-
тини залози - 5%.

Після паліативних хірургічних втручань медіана післяопераційної вижи-
ваності складає  7 місяців.

паратами сприяє поліпшенню виживаності хворих і може бути використана 
як стандартне лікування у хворих резектабельним раком ПЗ.

5.9. ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ РАКУ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
Променева терапія при лікуванні хворих на рак ПЗ застосовується з ме-

тою місцевого цитостатичного і знеболюючого ефекту. Існує декілька методів 
променевої терапії, які застосовуються на різних етапах лікування: зовнішнє 
дистанційне опромінювання, інтраопераційне опромінювання і брахітерапія. 
Застосування зовнішнього дистанційного опромінювання у сумарній осеред-
ковій дозі 50-60 Гр. у хворих місцево-поширеним раком підшлункової залози 
здатне удвічі поліпшити показники виживаності у порівнянні з паліативною 
операцією: медіана тривалості життя може скласти 9-13 міс. проти 3-6 міс., 
а 2-річна виживаність - до 10%, проти 0-5%. Променева терапія при лікуван-
ні хворих на розповсюджені форми раку ПЗ носить паліативний характер, 
а використання її обмежено радіорезистентністю кліток аденокарциноми, 
особливостями топографічної анатомії ПЗ (розташування поряд із життє-
во важливими органами), що не дозволяє доставити до пухлини необхідної 
дози опромінювання. Тому дистанційне опромінювання комбінують із інтра-
операційним та внутрішньотканинним (брахітерапія) опромінюванням, ви-
користовують радіосенсібілізатори, гіпертермію (регіонарну, загальну) і ряд 
інших модифікуючих засобів. 

Можливі методи імунотерапії раку ПЗ включають застосування монокло-
нальних антитіл, активацію антигенами або цитокінами Т-клітин і макро-
фагів з метою індукція апоптоза пухлинних кліток. Велику увагу приділя-
ють створенню генетичних протиракових вакцин з ад’ювантами, які можуть 
продукувати цитокіни та індукувати апоптоз за допомогою анти-fas антитіл. 
Перспективними є підходи, що ґрунтуються на результатах молекулярно-біо-
логічних досліджень злоякісних пухлин, які включають засоби генної тера-
пії, застосування факторів із антиангіогенною активністю, «генну» імуноте-
рапію та інгібітори внутрішньоклітинних сигналів.
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ня метаболізму панкреатоцитів, що є додатковим механізмом розвитку фі-
брозно-склеротичних змін у ПЗ при ХП. 

Клінічна картина при захворюваннях ПЗ характеризуються різноманіт-
ністю проявів, що залежить від активності, поширеності патологічного про-
цесу, реактивності організму, ступеня порушення функції ПЗ та навколишніх 
органів. Основними синдромами на початкових стадіях гострого панкреа-
титу є больовий(різної інтенсивності), синдром панкреатогенної токсемії та 
системної запальної реакції, які обумовлюють розвиток поліорганної недо-
статності. В період постнекротичних дистрофічних та гнійних ускладнень 
клінічна картина характеризується симптомами інтоксикації. Для ХП харак-
терні больовий синдром та синдроми зовнішньо- та внутрішньо секретор-
ної недостатності. Клінічні прояви раку панкреатодуоденальної зони, осо-
бливо на початкових стадіях, є достатньо неспецифічними. На більш пізніх 
стадіях симптоматика захворювання обумовлена компресією навколишніх 
органів(механічна жовтяниця, порушення евакуації шлунку та ДПК, пор-
тальна гіпертензія).

Скринінговим методом діагностики захворювань ПЗ є УЗД, яке дозволяє 
отримати зображення органу в різних ракурсах. З метою покращення візу-
алізації панкреатобіліарної зони використовується ендоскопічна ультрасо-
нографія. Для уточнення діагнозу, особливо у випадках об’ємних утворень, 
вдаються до проведення КТ, МРТ. Основним методом оцінки стану жовчних 
проток та протокової системи ПЗ є РХПГ. 

На сьогоднішній день, для оцінки зовнішньосекреторної функції ПЗ ви-
користовуються тести, що передбачають забір дуоденального вмісту або 
панкреатичного соку безпосередньо з панкреатичних проток та визначен-
ням рівнів панкреатичних ензимів. «Золотим стандартом» в діагностиці 
екзокринної недостатності ПЗ називають визначення еластази-1 в калі. Для 
оцінки внутрішньосекреторної функції ПЗ визначають рівні глюкози в крові 
та сечі, рівні інсуліну, С-пептиду, панкреатичного поліпептиду, глюкагону 
у крові. Стандартом діагностики інсулярної недостатності ПЗ є визначення 
рівня глікемії натщесерце та при проведенні перорального глюкозотолерант-
ного тесту. Для встановлення активності патологічного процесу в ПЗ ви-
користовуються дослідження, що базуються на визначенні рівнів основних 

ЗАКЛЮЧЕННЯ 
Чітке розуміння патогенетичних процесів та морфологічних змін, що 

відбуваються в ПЗ при її захворюваннях, а також особливості оперативної 
корекції наявної патології вимагають знання анатомії та фізіології органу. 
Тому, в першому розділі, в стислій формі, надані основні відомості про бу-
дову, кровопостачання, лімфатичний відтік, іннервацію та функціональну ді-
яльність ПЗ.

В наступних розділах розглянуті такі нозологічні форми як гострий та 
хронічний панкреатити, травматичні ушкодження та онкологічні захворю-
вання органу із висвітленням питань їх етіології, патогенезу, класифікацій, 
клініки, діагностики та лікування.

Незважаючи на поліетіологічність ГП, основними причинами його роз-
витку вважаються патологія біліарної системи(холелітіаз), вживання алкого-
лю, травма органу. Більшість етіологічних факторів ХП відповідають таким 
при ГП. В останні роки, певне етіологічне значення надається генетичній 
схильності, в основі якої лежать мутації гена катіонного трипсиногену та 
гена панкреатичного секреторного інгібітора трипсину, що в кінцевому ре-
зультаті призводить до передчасної активації трипсину та запускає каскад ак-
тивації інших ферментів. Що стосується онкологічних уражень ПЗ та вели-
кого дуоденального соска то причини їх розвитку до теперішнього часу точ-
но не встановлені. Захворювання асоціюється з рядом таких несприятливих 
факторів як дія канцерогенів, тютюнопаління, надмірне вживання алкоголю, 
а також з генетично детермінованою схильністю до розвитку пухлин взагалі 
і пухлин ПЗ зокрема. Певне значення у виникнення раку даної локалізації 
мають вікові, статеві, расові відмінності, цукровий діабет, ЖКХ, ХП. 

В основі патогенезу гострого та хронічного панкреатиту лежать внутріш-
ньоацинарна активація панкреатичних ферментів і аутокаталітичне пере-
травлення ПЗ. При цьому, на відміну від хронічного ГП характеризується 
розвитком системної запальної реакції, що є результатом дії панкреатичних 
ферментів і цитокінів різного генезу. Пусковим механізмом виникнення вка-
заних порушень є пошкодження панкреатоцитів, що може бути результа-
том підвищення внутрішньопротокового тиску або ж прямої дії на тканину 
ПЗ(травма). Тривалий вплив етіологічних чинників призводить до порушен-
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шляхом евакуації агресивного ексудату з черевної порожнини та ретропан-
креатичного простору(абдомінізація ПЗ). Окрім цього, необхідність в прове-
денні невідкладної операції виникає при травмах ПЗ з порушенням ціліснос-
ті магістральних панкреатичних проток та внутрішньою кровотечею. При 
цьому, спектр втручань коливається від дренування парапанкреатичної зони 
до виконання різних за об’ємом резекцій органу та формування панкреато-
дигестивних анастомозів.

Хірургічне лікування на більш пізніх стадіях ГП показане при виникнен-
ні гнійно-септичних ускладнень(заочеревинна флемона, абсцес, нагноєння 
пост некротичних кіст, гнійний перитоніт). Основними операціями при об-
межених гнійних процесах(нагноєння кісти, абсцес) є дренуючі втручання, 
які можуть бути виконані з використанням лапароскопічних технологій або 
пункційних методик під контролем УЗД, КТ. При необхідності проведення 
некрсеквестректомій – найбільш раціональним є втручання з використанням 
лапаротомного або позаочеревинного доступу(люмботомія). 

Головними напрямками лікування ХП є усунення дії етіологічних фак-
торів, вплив на основні ланки патогенезу захворювання, корекція наявних 
структурних та функціональних порушень ПЗ. Переривання дії етіологічно-
го чинника є одним з найважливіших компонентів як лікування так і про-
філактики прогресування будь-якої форми ХП, оскільки цим часто визнача-
ється стабільність клінічного ефекту. За відсутності порушень відтоку пан-
креатичного соку(паренхіматозна форма ХП) основним методом лікування 
є консервативна терапія. В період загострення терапія проводиться за тими 
ж принципами, що і при ГП. В період ремісії лікувальні заходи спрямовані 
на корекцію явищ зовнішньосекреторної(замісна терапія панкреатичними 
ферментами) та внутрішньосекреторнорної недостатності(цукрознижуючі 
препарати, інсулін). Задачами хірургічного лікування протокової форми ХП 
є ліквідація панкреатобіліарної гіпертензії на ранніх стадіях розвитку захво-
рювання та забезпечення вільного відтоку панкреатичного соку з усіх відділів 
ПЗ. При порушеннях відтоку панкреатичного соку на рівні сфінктеру Одді та 
дистального відділу холедоху необхідне відновлення вільного відтоку жовчі 
та панкреатичного соку в травний канал(ЕПСТ, літоекстракція) та ліквіда-
ція жовчного літіазу як основного етіологічного фактору(холецистектомія). 

панкреатичних ферментів, які відхиляються в кров та сечу при порушенні 
цілісності клітинного апарату ПЗ(амілазний, ліпазний, трипсиновий тести ). 
Заслуговує уваги імуноферментний експрес-метод визначення трипсиноге-
ну−2 у сечі з чутливістю тесту у діагностиці гострого запалення ПЗ - 94 %, 
специфічністю - 95%. При підозрі на рак ПЗ використовуються доопераційна 
й інтраопераційна цитологічна діагностика біоптатів ПЗ і ВДС з використан-
ням мікрогістохімічних методик дослідження матеріалу.

Лікування ГП в більшості випадків консервативне. Основними напрям-
ками його є боротьба з больовим синдромом, усунення проявів ендогенної 
інтоксикації та наслідків системної запальної реакції(панкреатогенний шок, 
водно-електролітні порушення, поліорганна недостатність), забезпечення 
функціонального спокою ПЗ. З метою ліквідації больового синдрому за-
стосовується нестероїдні протизапальні засоби(дексалгін, парацетамол), 
наркотичні препарати, що не викликають спазму ВДС(фентаніл, проме-
дол), також ефективними є перидуральна анестезія, новокаїнові блокади 
парапанкреатичної зони. Інтенсивна терапія включає проведення корекції 
водно-електролітних порушень, дезінтоксикації шляхом використання фор-
сованого діурезу, декомпресії верхніх відділів ШКТ, екстракорпоральних 
методів(плазмоферезу, ультрафільтрації крові тощо). Зниження ензимної 
токсемії досягається призначенням блокаторів секреції ПЗ(сандостатин, ок-
треатид, уктреатид), інгібіторів протеаз(контрикал, гордокс). Забезпеченню 
функціонального спокою ПЗ сприяє застосування Н2-блокаторів (фамотидін, 
ранітидін), блокаторів протонної помпи (омепразол, рабепразол, нексіум), а 
також пероральне введення панкреатичних ферментів(креон, пангрол та ін.). 
З метою профілактики розвитку інфекційних ускладнень проводиться анті-
біотикотерапія. 

Що стосується оперативних втручань при ГП, то на початкових стадіях 
захворювання вони показані при біліарному панкреатиті, що обгрунтова-
но наявністю порушення для відтоку жовчі і соку ПЗ. Виконання ранньої 
декомпресії(ЕПСТ, літоекстракція) та відновлення пасажу сприяють регресу 
гострого запалення в ПЗ. Ще одним з показів до операції може прогресуван-
ня панкреонекрозу не дивлячись на адекватну інтенсивну терапію. В таких 
випадках, основним завданням втручання є зменшення ферментної токсемії 
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