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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

     Актуальність теми. Гострий панкреатит (ГП) являє собою одне з найбільш 

складних, прогностично малосприятливих та нерідко життєвонебезпечних гострих 

захворювань органів черевної порожнини (П.Д.Фомін та співавт., 2012; 

М.М.Велигоцкий та співавт., 2014; В.М.Копчак та співавт, 2015; В.В.Бойко, 2015; 

О.І.Дронов та співавт., 2016; P.A.Banks; 2013; O.J.Bakker, 2014). Показник 

захворюваності при гострому панкреатиті становить 12,4 на 10 000 населення, у 

структурі невідкладної абдомінальної патології ГП займає друге місце, летальність 

при деструктивних формах сягає від 24 до 60 %, а післяопераційна наближається 

70% (Наказ МОЗ України № 297 від 02.04.2010). 

     У матеріалах Американської і Всесвітньої асоціації панкреатологів (Маямі, США, 

31 жовтня, 2013) констатується, що ГП є основним видом гастроентерологічної 

патології з інцидентністю 13-45 випадків на 10 000 населення, при цьому 270 000 

пацієнтів потребують госпітальної допомоги, летальність при тяжкому клінічному 

перебігу захворювання складає 30 %, а матеріальні витрати на лікування 

обчислюються у 2,5 біліони доларів щорічно (Working Group JAP/APA Acute 

Pancreatitis Guidelines, 2013). 

     Проблема лікування хворих на ГП екстраполюється не тільки на суто медичні 

аспекти, а і на не менш важливий соціально-економічний контекст, у зв’язку з 

домінуванням серед пацієнтів осіб чоловічої статі працездатного віку, тривалим 

перебуванням хворих на лікарняному ліжку, значними витратами на  

медикаментозну терапію, а навіть при одужанні – втратою працездатності з 

нерідкою подальшою інвалідизацією (М.Ю.Ничитайло та співавт., 2013; 

М.П.Захараш та співавт, 2014; В.І.Руcин, 2013; P.K.Gard et al., 2014; T.Seta, 2014). 

     В оновленій класифікації Атланта (2012), а також у дослідженнях вітчизняних 

хірургів-панкреатологів особливу увагу приділяється кваліфікації місцевих 

ускладнень захворювання із запровадженням їх термінологічних визначень як 

одного з пріоритетних чинників оцінки тяжкості клінічного перебігу ГП та вибору 

диференційованих підходів до хірургічного лікування (Б.С.Запорожченко та 

співавт., 2013; О.Є.Каніковський, 2013; В.І.Десятерик та співавт., 2013; T.Scott et al., 

2013; J.Baillie et al., 2013; W.H.Frishman et al., 2014; A.Turkvatan et al., 2014 ) 

     Не зважаючи на впровадження новітніх схем консервативної медикаментозної 

терапії, вдосконалення традиційних та застосування сучасних високотехнологічних 

мінімально інвазійних операційних методик, питання вибору адекватної лікувальної 

тактики продовжують залишатися предметом дискусій (І.Ю.Полянський та співавт., 

2013; П.Г.Кондратенко та співавт., 2013; М.Г.Гончар та співавт., 2012; 

Я.П.Фелештинський та співавт., 2016; S.Tenner et al., 2013; X.B.Zhan et al., 2014). 

     І це стосуються, перш за все, однозначної й остаточної невирішеності принципу 

хірургічного лікування ГП з визначенням межі можливостей та місця 

малоінвазійних інтервенційних технологій і доцільності використання їх як в 

ізольованому вигляді, так і в поєднанні з відкритими класичними операціями 

(Г.Ю.Мошковський, 2013; І.А.Криворучко, О.Ю.Усенко, 2014; В.Г. Мішалов, 2016; 

R.Pezzilli et al., 2013; G.Trikudanathan et al., 2013; H.C. van Santvoort, 2014). 

     У сучасних умовах у різних галузях наукового пошуку набуває особливого  

значення методологія мультидисциплінарного підходу, яка дозволяє виходити на 



 

 

2 

більш високий і продуктивний рівень науково-дослідницького пізнання, долаючи 

бар’єри окремих спеціальностей (Б.О.Матвійчук та співавт., 2013; Г.М.Король, 2014; 

E.Jantoch, 2011; В.Nicoles, 2012). При цьому зазначений принцип віддзеркалює 

загальну тенденцію сучасної медицини щодо інтеграції різних фахових напрямків 

при вивченні складних біологічних об’єктів (В.Н.Князева, 2011, В.Н.Порус, 2013; 

P.Berrelar, 2011). 

     Власне подібний підхід сприяє отриманню, накопиченню та співставленню даних 

різних дисциплін, аналізу їх взаємозв’язку і взаємодії в рамках об’єкту дослідження 

– ГУП. При цьому оцінка й інтерпретація результатів інших спеціальностей 

здійснюється з позицій провідної дисципліни, якою при даному захворюванні є 

хірургія. 

     Усе вищезазначене зумовлює актуальність проблеми діагностики та лікування 

ГП і його ускладнень, доцільність її науково-теоретичного та практичного 

опрацювання на засадах мультидисциплінарного принципу. 

     Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана у відповідності до плану НДР Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького і є фрагментом наукових тем 

«Діагностичні та тактичні аспекти хірургічного лікування інтра- та 

екстраабдомінальної патології гнійно-запального ґенезу на підставі вивчення її 

сучасних етіологічних чинників, патоморфологічних та клінічних особливостей» 

(державний реєстраційний номер № 0110U00153) та «Опрацювання діагностичних 

та лікувальних підходів при гострому панкреатиті та гнійно-некротичних ураженнях 

м’яких тканин з використанням клінічних, лабораторно-біохімічних, 

морфологічних, променевих та інструментальних методик обстеження» (державний 

реєстраційний № 0115 U00343). Автор є виконавцем фрагментів досліджень, 

присвячених гострому панкреатиту. 

     Мета дослідження. Поліпшення результатів лікування хворих на гострий 

ускладнений панкреатит шляхом реалізації мультидисциплінарного принципу 

діагностичної, неінтервенційної медикаментозної та сучасної хірургічної тактики. 

     Завдання дослідження. 

1. Визначити особливості місцевих/локальних ускладнень гострого панкреатиту з їх 

якісною та кількісною характеристикою. Опрацювати класифікацію даних 

ускладнень. 

2. Вивчити основні характеристики сучасної панкреатичної інфекції шляхом 

проведення бактеріологічних досліджень з використанням методик аеробного й 

анаеробного культивування матеріалу. Окреслити клінічне значення отриманих 

результатів. 

3. Вивчити ефективність клінічних, лабораторних, біохімічних, радіологічних й 

інтралюмінарних методів діагностики ГП та виявлення його ускладнень на 

підставі об’єктивної оцінки їх інформативності. Розпрацювати діагностичний 

алгоритм. 

4. Провести цитоморфологічні та рН-метричні дослідження вмісту 

перипанкреатичних рідинних скупчень з визначенням можливості використання 

одержаних даних для встановлення інфікованості запалення підшлункової залози 

та оцінювання тяжкості клінічного перебігу ГУП. 
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5. Вивчити характер, локалізацію та структуру органічних уражень верхніх відділів 

травного каналу і дослідити особливості мікроструктурних змін стінки тонкої 

кишки як патоморфологічного субстрату синдрому кишкової/ентеральної 

недостатності при ГП. 

6. Визначити зміст, опрацювати нові та вдосконалити існуючі методики 

неінтервенційного консервативного компоненту мультидисциплінарного 

лікувального підходу, а саме – мультимодальної анальгезії, антисекреторної 

терапії, нівелювання локальних набряково-ексудативних уражень тканин 

підшлункової залози і заочеревинного простору, застосування антибактерійних 

засобів, корекції метаболічних розладів, раннього ентерального харчування. 

7. Розпрацювати та науково обґрунтувати тактику хірургічного лікування гострого 

ускладненого панкреатиту з використанням сучасних мінімально інвазійних і 

класичних відкритих операційних технологій як в ізольованому вигляді, так і в їх 

поєднанні. Систематизувати мінімально інвазійні операційні технології. 

8.  Обґрунтувати доцільність впровадження принципу «Fast-track»-хірургії (хірургії 

швидкого шляху) в лікуванні захворювання з визначенням його основних 

складових, адаптованих до реалізації в установах практичної охорони здоров’я. 

     Об’єкт дослідження: гострий ускладнений панкреатит. 

     Предмет дослідження: місцеві ускладнення захворювання, 

мультидисциплінарний підхід у діагностиці, неінтервенційному та хірургічному 

лікуванні. 

     Методи дослідження: клінічні, лабораторні, біохімічні, бактеріологічні, 

цитоморфологічні, топографо-патоморфологічні, фізико-хімічні (рН-метрія), 

радіологічні (рентґенологічні, ультрасонографічні, комп’ютерно-томографічні), 

інтралюмінарні (ендоскопічні), інструментальні (відеолапароскопічні), 

математично-статистичні. 

     Наукова новизна отриманих результатів. Дисертаційна робота містить новий 

оригінальний підхід до вирішення актуальної наукової проблеми хірургії на основі 

реалізації методології мультидисциплінарного принципу дослідження, у результаті 

проведення якого отримані нові наукові дані. 

     Вперше розкритий зміст наукового поняття «мультидисциплінарний принцип» 

діагностики та лікування стосовно конкретного захворювання – гострого 

панкреатиту з виокремленням та визначенням його пріоритетних складових: 

бактеріологічних, топографо-паталогоанатомічних, цитоморфологічних, рН-

метричних, радіологічних (діагностичних та операційних), інтралюмінарних 

(ендоскопічних), інтерністичних та хірургічних. 

     У роботі науково обґрунтовано доцільність запровадження термінологічного 

поняття «гострий ускладнений панкреатит», в якому сконцентровано сутність 

гострого запалення підшлункової залози з наявними ускладненнями захворювання, 

що визначає його теоретичне значення і практичну доцільність. 

     Вперше здійснений поглиблений аналіз місцевих ускладнень ГУП з 

систематизацією їх за топографо-анатомічними, патоморфологічними, кількісними 

ознаками та розподілом на «одиночні», «множинні» і «поєднані», що дозволило 

обґрунтувати стратегію і тактику лікування. 
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     Уточнено наукові дані про особливості сучасної хірургічної інфекції з 

визначенням видового складу аеробної та анаеробної мікрофлори, її тинкторіальних 

і асоціаційних властивостей, тропності до різних патоморфологічних субстратів, 

чутливості/резистентності до антибактерійних засобів та оцінкою клінічного 

значення отриманих результатів для діагностичної, а також лікувальної тактики. 

     Вперше отримано дані про фізико-хімічні/pH-метричні та цитопатоморфологічні 

характеристики вмісту перипанкреатичних рідинних скупчень з визначенням 

можливості їх використання для виявлення інфікованості 

панкреонекрозу/парапанкреатиту та оцінювання тяжкості ГУП. 

     Уточнено наукові дані про характер, особливості та структуру органічних та 

функціональних порушень верхніх відділів ШКТ – стравохода, шлунка та 

дванадцятипалої кишки за результатами езофагогастродуоденоскопії. Встановлено 

залежність між ступенем вираженості даних змін і тяжкістю клінічного перебігу 

захворювання. 

     На основі вивчення патогістологічних змін шарів стінки тонкої кишки з аналізом 

їх характеристик встановлено, що кількісні показники морфометричних вимірювань 

слизової оболонки об’єктивізують ступінь вираженості клінічного синдрому 

кишкової/ентеральної недостатності. 

     Розпрацьовано нові методики медикаментозної терапії, зокрема способи 

мультимодальної анальгезії, елімінації набряково-ексудативних уражень залози і 

заочеревинної клітковини, нормалізації секреторної функції підшлункової залози і 

шлунка, метаболічних порушень, удосконалено метод раннього ентерального 

харчування. 

     На основі систематизації сучасних мінімально інвазійних операційних 

технологій, визначення межі та можливості їх використання з опрацюванням 

принципу ізольованого, а також поєднаного застосування з традиційними 

відкритими втручаннями, науково обґрунтовано хірургічну тактику при гострому 

ускладненому панкреатиті, що призвело до зменшення частоти післяопераційних 

ускладнень в 1,6 та показника післяопераційної летальності – в 1,5 рази. 

     Вдосконалено підхід до вибору методу санації та дренування осередків гнійно-

некротичного запалення підшлункової залози і заочеревинної клітковини при 

виконанні відкритих операційних втручань залежно від їх розповсюдженості та 

топографо-анатомічної локалізації. 

     Вперше визначено доцільність реалізації принципу «Fast-traсk»-хірургії (хірургії 

швидкого шляху) в лікуванні гострого панкреатиту. Піддано аналізу та на підставі 

його виокремлено пріоритетні компоненти даного підходу в лікуванні захворювання 

і профілактиці ускладнень.  

     Практичне значення отриманих результатів. У результаті наукових 

досліджень опрацьовано та запроваджено у діяльність лікувальних установ 

практичної охорони здоров’я: 

 спосіб корекції метаболічних порушень у післяопераційному періоді у пацієнтів з 

гнійно-запальними ураженнями органів панкреато-біліарної зони, зміст якого 

полягає у використанні оригінальної схеми призначення лікарського засобу – 

коректора метаболізму (деклараційний патент на винахід № 61614 А Україна 

МПК А61К 31/195, бюл. від № 11 17.11.2003); 
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 спосіб до- та післяопераційного знеболення хворих з гострим панкреатитом, який 

передбачає використання нестероїдних протизапальних препаратів і сучасних 

спазмолітиків комбінованої дії (патент на корисну модель № 44812 Україна МПК 

А61К 31/135, бюл. № 19 від 12.10.2009); 

 спосіб виявлення інфікованості гострого панкреатиту та парапанкреатиту, що 

полягає в оцінюванні опрацьованого коефіцієнта інфікування, в якому 

відображені кількісні показники рН та амілолітичної активності  

перипанкреатичних рідинних скупчень (патент на корисну модель № 45797 

Україна МПК А61В 10/00, бюл. № 22 від 21.11.2009); 

 спосіб лікування гострого набрякового/інтерстиціального панкреатиту, при 

якому в комплекс медикаментозної терапії додатково включаються діосмін-

гесперединвмісні лікарські засоби (патент на корисну модель № 85305 Україна 

МПК А61К 31/00, бюл. № 21 від 11.11.2013); 

 спосіб фармакотерапії больового синдрому при гострому панкреатиті, який 

полягає у поєднаному застосуванні неопійного анальгетика центральної дії і 

нестероїдного протизапального препарату (патент на корисну модель № 102079 

Україна МПК А61К 31/00, бюл. №19 від 12.10.2015); 

 спосіб виявлення анаеробної неклостридіальної мікрофлори в досліджуваному 

матеріалі у хворих з інфікованим панкреонекрозом, згідно якого виявлення при 

бактеріологічному дослідженні матеріалу аеробних мікробів-індикаторів 

засвідчує присутність у ньому анаеробної мікрофлори (патент на корисну модель 

№ 102953 Україна МПК G01N 33/48, бюл. № 22 від 25.11.2015); 

 спосіб лікування гострого панкреатиту із застосуванням інгібіторів протонної 

помпи, у відповідності до якого реалізується антисекреторна терапія з 

використанням інгібіторів протонної помпи (патент на корисну модель № 102927 

Україна МПК А61К 38/55, бюл. № 22 від 25.11.2015); 

 спосіб ступінчатої терапії з використанням інгібіторів протонної помпи при 

лікуванні гострого панкреатиту, зміст якого полягає у початковому довенному 

призначенні інгібітора протонної помпи з наступним переходом на прийом 

пероральної форми препарату (патент на корисну модель № 102926 Україна МПК 

А61К 38/55, бюл. № 22 від 25.11.2015); 

 спосіб оцінки тяжкості клінічного перебігу гострого панкреатиту, згідно якого 

виникнення явища хільозу сироватки крові розцінюється як об’єктивний 

показник тяжкості ГП (патент на корисну модель № 104714 Україна МПК G01N 

33/48, бюл. № 3 від 10.02.2016); 

  спосіб прогнозування клінічного перебігу гострого деструктивного панкреатиту, 

при якому оцінюються результати цитоморфологічних досліджень 

перипанкреатичних рідинних скупчень і при наявності виражених деструктивних 

змін ядер нейтрофільних гранулоцитів у вигляді каріопікнозу, каріорексизу та 

каріолізису робиться висновок про прогностично несприятливий перебіг 

захворювання (патент на корисну модель № 106268 Україна МПК G01N 33/48, 

бюл. №8 від 24.04.2016); 

     За результатами наукового дослідження видано Методичні рекомендації УЦНМІ 

МОЗ України «Хірургічне лікування хворих на гострий панкреатит на підставі 
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клінічної оцінки сучасних характеристик панкреатичної інфекції» (М.Ю.Ничитайло, 

Д.В.Андрющенко, В.А.Магльований). – Київ, 2015. – 19 с. та Інформаційний лист 

МОЗ України «Діагностика інфікованого гострого панкреатиту та 

парапанкреатиту». – Київ, 2011.  

     Матеріали Методичних рекомендацій включено в Державний реєстр галузевого 

впровадження нововведень (№ 786/2/15). Основні наукові та практичні положення 

дослідження увійшли в резолюцію ХХІІІ з’їзду хірургів України (Київ, 2015) в 

розділі «Проблемні питання ургентної хірургії та післяопераційних ускладнень». 

     Результати роботи впроваджено в навчальний процес кафедр загальної хірургії, 

хірургії №1 та №2, хірургії та ендоскопії ФПДО Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького, кафедри хірургії №1 

Харьківського національного медичного університету, кафедр загальної хірургії та 

хірургії №2 ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет, 

кафедр загальної хірургії та хірургії післядипломної освіти ДВНЗ України «Івано-

Франківський національний медичний університет», кафедр загальної хірургії 

Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова та 

Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, кафедр загальної 

хірургіі та хірургіі №2 ДВНЗ України «Українська медична стоматологічна 

академія», а також у практичну діяльність лікувальних установ Львівської,  

Полтавської, Тернопільської, Рівненської, Волинської, Івано-Франківської  

областей, про що засвідчують відповідні акти впровадження. 

     Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним самостійним 

науковим дослідженням автора. Здобувачу належить ідея методологічного підходу 

та визначення конкретних шляхів її реалізації. Автор самостійно проаналізував 

сучасну літературу з проблеми, здійснив інформаційний та патентний пошуки. 

Дисертант особисто зібрав та проаналізував клінічний матеріал – 752 хворих з 

гострим ускладненим панкреатитом, самостійно здійснив спеціальні дослідження з 

участю фахівців відповідних дисциплін. Дисертант брав безпосередню участь у 

лікуванні пацієнтів та клінічній апробації опрацьованих ним методів діагностики,  

медикаментозного та операційного лікування. Автором самостійно здійснений 

аналіз отриманих результатів, виконано їх статистичне обчислення та 

сформульовано висновки і практичні рекомендації. У наукових статтях, 

опублікованих дисертантом у співавторстві, йому належить фактичний матеріал та 

визначальна участь у написанні наукових робіт і підготовки до опублікування. 

Здобувачем самостійно написані всі розділи дисертаційної роботи та оформлено 

супровідну документацію. 

     Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення дисертаційного 

дослідження оприлюднено на наукових формах різного рівня: Всеукраїнській 

науково-практичній конференції VІ Скліфософські читання «Хірургія ХХІ сторіччя» 

(Полтава, 2011), науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні 

питання хірургії» (Київ, 2013), науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Малоінвазивні технології в хірургії органів грудної і черевної порожнини» 

(Донецьк, 2013), науково-практичній конференції «ІІ Прикарпатський хірургічний 

форум» (Яремче, 2014), міжнародній науково-практичній міждисциплінарній 

конференції «Вісцеро-васкулярний континуум – фізіологія, патологія, клінічні 
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прояви, шляхи корекції» (Ужгород, 2014), науково-практичній і навчально-

методичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання хірургії», 

присвяченій 80-річчю заснування кафедр хірургії Вінницького національного 

медичного університету імені М. І. Пирогова (Вінниця, 2014), науково-практичній 

конференції «Нестандартні ситуації в хірургії», присвяченій 65-річчю з дня 

народження професора Семенюка Ю.С. (Рівне, 2015), ХХІІІ з’їзді хірургів України 

(Київ, 2015), науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні 

питання невідкладної хірургії» (Харків, 2016), науково-практичній конференції «ІІІ 

Прикарпатський хірургічний форум» (Яремче, 2016), міжнародній конференції 

«Türkmenistanyň beýik galkynyş zamanasy we saglygy goraýyş ulgamyndaky özgeriöşler 

– 2010». – Türkmenistan, Aşgabat. – 20-23-nji uly. – 2010 – nji. 

     Публікації. За темою дисертації опубліковано 46 наукових праць, з яких 24 – у 

фахових виданнях, рекомендованих ДАК МОН України (у наукометричних – 9, 

одноосібно – 4), у закордонних журналах – 2 (одноосібно – 1 ), у вигляді статей, тез і 

матеріалів вітчизняних та міжнародних наукових форумів – 22, одержано 10 

Деклараційних Патентів України на корисні моделі. Видані Методичні рекомендації 

УЦНМІ МОЗ України. 

     Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 437 сторінках 

друкованого тексту, складається зі вступу, семи розділів, узагальнення результатів 

дослідження, висновків, списку використаних джерел, додатків. Робота ілюстрована 

74 таблицями та 91 рисунком. Список використаних джерел літератури містить 473 

бібліографічних описів, з яких 310 кирилицею та 163 латиною. Об’єм ілюстрацій, 

таблиць, списку використаних джерел, додатків становить 125 сторінок. 

        

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

     Матеріали і методи досліджень. Для реалізації сформульованої мети і завдань 

наукового дослідження було піддано комплексному обстеженню 752 хворих на 

гострий ускладнений панкреатит, які знаходилися на стаціонарному лікуванні у 

Львівському міському спеціалізованому панкреатологічному центрі на базі кафедри 

загальної хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького впродовж 2004 - 2015 років і у котрих на підставі клінічних, 

лабораторних, біохімічних, додаткових – радіологічних (рентґенологічних, 

ультрасонографічних, комп’ютерно-томографічних), інтралюмінарних 

(езофагогастродуоденоскопічних), інструментальних (відеолапароскопічних), а 

також за даними спеціально виконаних досліджень (бактеріологічних, 

цитоморфологічних, рН-метричних, патогістологічних, морфометричних) було 

констатовано гостре запальне ураження підшлункової залози з наявними місцевими 

ускладненнями захворювання. 

     З метою оцінки, порівняння та визначення ефективності опрацьованого 

мультидисциплінарного принципу діагностики, медикаментозної терапії та 

хірургічної тактики у вирішенні проблеми гострого ускладненого панкреатиту, 

аналіз, наукова інтерпретація та узагальнення отриманих даних проводилися за 

двома періодами. Перший, з 2004 по 2008 роки, під час якого стаціонарне лікування 

з приводу ГП в центрі проведено 1079 особам, серед котрих 292 хворих (27%) 

складали групу з гострим панкреатитом з наявними місцевими ускладненнями 
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захворювання – гострим ускладненим панкреатитом. Дана група пацієнтів у 

дослідженні визначалася як «порівняльна». Другий період в проміжок часу з 2009 по 

2015 роки, впродовж якого в клініці проліковано 1359 пацієнтів на ГП, з них 460 

хворих (34%) з гострим ускладненим панкреатитом. Дані пацієнти склали основну 

групу, по відношенню до якої реалізовувався мультидисциплінарний принцип 

діагностичної та лікувальної тактики.    

     Узагальнений аналіз оцінки ступеня тяжкості ГУП в основній і порівняльній 

групах надав підставу констатувати, що із загального контингенту хворих кількість 

осіб з тяжким ГУП в основній групі становила 110 (24%) і в порівняльній групі – 53 

(18%), а з помірно тяжким – відповідно 350 (76%) і 239 (82%) пацієнтів. Розрахунок 

частини тяжкого ГУП в обох досліджуваних групах (основній і порівняльній) 

показав, що цей показник статистично не відрізнявся у даних контингентах 

пацієнтів (χ2=3,16; р>0,05). 

     У класифікації гострого панкреатиту (Атланта, 2012) одне з центральних місць 

відведено кваліфікації місцевих ускладнень захворювання з їх поглибленою 

характеристикою та запровадженням окремих термінологічних визначень як 

пріоритетних чинників оцінки тяжкості клінічного перебігу ГП, а також вибору 

диференційованих підходів до хірургічної корекції даних патологічних процесів. 

     Зазначені обставини і склали мотиваційну основу для реалізації фрагменту 

дисертаційної роботи, присвяченого поглибленому вивченню та аналізу різних 

місцевих ускладнень ГУП. І цей фрагмент являв собою топографо-анатомічну 

складову мультидисциплінарного принципу наукового дослідження. 

     Оскільки у клінічному перебігу ГУП можуть виникати як одне, так і декілька 

місцевих ускладнень одночасно, причому з локалізацією не тільки в одній, а й у 

різних топографо-анатомічних ділянках було вперше запроваджено терміни 

«одиночні», «множинні» і «поєднані» ускладнення гострого панкреатиту. 

     Вивчення особливостей та з’ясування характеру місцевих ускладнень здійснено у 

460 хворих на ГУП основної групи з помірно тяжким – 350 пацієнтів (76%) і тяжким 

– 110 осіб (24%) клінічним перебігом захворювання. 

     Встановлено, що одиночні ускладнення виникали у 285 пацієнтів (62%) з 

домінуванням рідинних (117; 41%) та рідинно-тканинних (77; 27%) процесів у 

вигляді гострих перипанкреатичних РС (APCF), гострих некротичних РС (ANC) та 

постнекротичних РС (PNFC), які виявлялися у 194 спостереженнях (68%). Одиночні 

тканинні ускладнення у вигляді некрозу залози і парапанкреатичної клітковини 

спостерігалися у 91 обстеженні (32%). Констатовано також, що одиночні 

ускладнення локалізувалися частіше у сальниковій сумці – у 131 спостереженні 

(46%), тканинах підшлункової залози і заочеревинного простору – в 194 випадках 

(33%). 

     Наявність множинних ускладнень захворювання встановлено у 42 

спостереженнях (9%) у вигляді постнекротичних перипанкреатичних РС (PNFC), 

гострих некротичних РС (ANC) та вогнищ некрозу (WON) з їх локалізацією в 

заочеревинному просторі (29; 69%). Поєднані ускладнення ГУП виявлені у 133 

клінічних випадках (29%). Вони локалізувалися частіше у черевній порожнині, 

підшлунковій залозі та заочеревинному просторі одночасно у 59 пацієнтів (39%) і 

вільній черевній порожнині, підшлунковій залозі та заочеревинному просторі у 29 
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осіб (69%) з подібними як і при множинних ускладненнях якісними 

характеристиками. Узагальнений аналіз структури одиночних, множинних та 

поєднаних ускладнень ГУП надав підстави дійти заключення, що розвиток 

захворювання характеризувався виникненням одиночних, множинних та поєднаних 

ускладнень відповідно – у 62 %, 9 % і 29 % спостережень. 

    Причому при тяжкому ГУП домінували поєднані та множинні локальні 

ускладнення відповідно в 41 % і 18 % клінічних випадків (χ2=6,504; р = 0,01), у той 

час як при помірно тяжкому перебігу захворювання подібні ускладнення виникали 

істотно рідше, а саме в 25 % і 7 % спостережень (χ2=86,451; р = 0,0001). 

     Аналіз некротичних і гнійно-некротичних уражень жирової клітковини 

заочеревинного простору («некротичні дороги»), які виявлялися у 82 пацієнтів із 110 

осіб з тяжким ГУП (75%) з розповсюдженням їх як на одну топографо-анатомічну 

ділянку, так і на декілька одночасно з одно- та двосторонньою локалізацією показав, 

що частіше проявлялися парапанкреатичні (23; 28%), мезоколярно-мезентеріальні 

(19; 23%) і параколярні (21; 25%) «некротичні дороги». Ураження однієї-двох 

ділянок заочеревинного простору трактувалося як обмежений, а більше двох – як 

поширений процес. Наявність обмежених уражень встановлено у 24 спостереженнях 

(29%), а поширених – у 58 випадках (71%). 

     Здійснивши поглиблене вивчення, аналіз особливостей та структури широкого 

спектру місцевих ускладнень ГУП було усвідомлено необхідність систематизації 

даних ускладнень з опрацюванням відповідної класифікації, яка б відповідала 

запитам сучасної хірургічної панкреатології (табл. 1).   

                                                                                        Таблиця 1 

Класифікація місцевих ускладнень гострого панкреатиту 

 

Класифікаційна ознака Характеристика 

Топографо-анатомічна зона виникнення Вільна черевна порожнина 
Підшлункова залоза 
Заочеревинний простір 

Патоморфологічний субстрат 

 

Рідинний 
Тканинний 
Рідинно-тканинний 

Ступінь поширеності  
 

Обмежені 
Поширені 

Кількісна оцінка 
 

Одиничні 
Множинні 
Поєднані 

Наявність бактерійного чинника 
 

Асептичні 
Інфіковані 

Ознаки панкреатичної інфекції: 
за типом метаболізму 

 

Аеробна 
Анаеробна 
Аеробно-анаеробна 

за тинкторіальними ознаками 
 

Грам-позитивна 
Грам-негативна 

за асоціаційністю Монокультуральна 
Асоціаційна 
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     Однією з провідних дисциплін обраного принципу наукового дослідження була 

визначена мікробіологія. Проведено 147 мікробіологічних досліджень матеріалу, 

добутого при виконанні мінімально інвазійних втручань, переважно пункційних і 

пункційно-дренувальних під ультрасонографічним наведенням та відеолапароскопії, 

а також під час проведення традиційних хірургічних операцій із застосуванням 

методик аеробного та анаеробного культивування, визначенням видового складу 

мікрофлори, її тинкторіальних ознак, асоціаційності, тропності до різних 

патоморфологічних субстратів, термінів приєднання до первинно асептичного 

запалення, чутливості до антибактерійних препаратів, та аналізом різних 

характеристик мікробного чинника для об’єктивної оцінки тяжкості клінічного 

перебігу ГУП. 

     Виконані мікробіологічні дослідження з оцінкою отриманих результатів надали 

підстави констатувати, що панкреатична інфекція, яка проявлялася у клінічному 

перебігу ГУП була представлена широким спектром мікрофлори з аеробним (55%) і 

анаеробним (45%) типом метаболізму. Видовий склад бактерій (рис.1) включав 

переважно ентеробактеріїї (66%) у вигляді Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, 

Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aerogenosa й анаеробну неклостридіальну 

мікрофлору з домінуванням бактерій роду Bacteroides (23%), Peptostreptococcus spp 

(20%), Staphylococcus saccharoliticus (18%).  

     Аеробні й анаеробні мікроби у вигляді монокультури виявлялися відповідно у 37 

% і 16 % досліджень. Наявність виключно аеробних та анаеробних асоціацій 

констатовано лише у 4 % і 4 % випадків відповідно, а асоціацій з аеробно-

анаеробним типом метаболізму – в 39 % досліджень (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Видовий склад верифікованої мікрофлори 

16% 4% 4 %

39%
37%

Аеробна монокультура Анаеробна монокультура
Аеробні асоціації Анаеробні асоціації
Аеробно - анаеробні асоціації

 
Рис.2 Структура мікрофлори за типом метаболізму та асоціаційністю 
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Інші

26%

13% 23%
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Bacteroides spp. Veilonella spp.

Інші
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     З метою визначення тропності мікрофлори до різних видів рідинного та 

тканинного матеріалу, що являли собою субстрат місцевих ускладнень ГУП 

проведено мікробіологічне дослідження при заборі взірців-фрагментів 

некротизованої тканини залози, заочеревинної клітковини та вмісту обмежених та 

необмежених рідинних скупчень. 

     Обчислення отриманих результатів за критеріями «Чутливість» (Ч), 

«Специфічність» (С) та «Діагностична ефективність» (ДЕ) показало, що показники 

«Ч» і «ДЕ» мали найвище значення при дослідженні необмежених РС з 

використанням методики анаеробного культивування – відповідно в 86 % і 77 %, а 

при аеробному культивуванні – при вивченні тканинного матеріалу – в 75 % і 70 % 

спостережень. Констатовано також, що у тканинному матеріалі переважала аеробна 

мікрофлора (56%), а в обмежених РС – бактерії з анаеробним типом метаболізму як 

у монокультурі (31%), так і в аеробно-анаеробних асоціаціях (46%), що 

віддзеркалювало особливості тропності панкреатичної інфекції до різних 

патоморфологічних субстратів. 

     Проведений аналіз культивованої мікрофлори за сучасними критеріями – 

коефіцієнтом Жаккара та індексами асоціаційності засвідчив високу сталість 

існуючих мікробних угрупувань впродовж всього періоду захворювання в 57 % 

спостережень, а величина індексу частоти виявлення (Рі), який для бактерій 

Enterococcus spp. та Enterobacter aerogenes складав відповідно 80 % і 75 % дозволяла 

розцінювати присутність даних мікроорганізмів у досліджуваному матеріалі в якості 

«мікробів-індикаторів» наявності анаеробної мікрофлори – «Спосіб виявлення 

анаеробної неклостридіальної мікрофлори в досліджуваному матеріалі у хворих з 

інфікованим панкреонекрозом» (Патент на корисну модель № 102953, Україна). 

     При вивченні термінів приєднання інфекційного чинника до первинно 

асептичного запалення підшлункової встановлено, що інфекційний чинник 

проявлявся в різні часові проміжки, зокрема впродовж першого тижня – в 17 % , 

другого – в 28 %, від третього тижня і пізніше – в 55 % обстежень. Причому 

інфікування анаеробною флорою відбувалось переважно в ранній (І тиждень) термін 

(50%), а аеробною – в пізній (ІІІ тиждень і пізніше) період перебігу ГУП. 

     Аналіз чутливості культивованої аеробної мікрофлори до сучасних антибіотиків 

показав, що вона проявляла високу антибіотикочутливість до карбапенемів (87%), 

цефалоспоринів ІІІ – ІV покоління (68%) та фторхінолонів ІІ-ІІІ покоління (62%), а 

анаеробні неклостридіальні бактерії – до карбапенемів, захищених пеніцилінів, 

цефалоспоринів ІІІ – ІV покоління та кліндаміцину (від 91% до 97%). 

     Внаслідок реалізації фрагменту мікробіологічного дослідження, присвяченого 

з’ясуванню залежності тяжкості ГУП від окремих характеристик – ознак 

панкреатичної інфекції констатовано, що статистично значущими критеріями 

важкості клінічного перебігу захворювання виявилися наступні показники: 1) 

інфікованість тканини залози та заочеревинної парапанкреатичної клітковини 

(р<0,01); 2) раннє приєднання бактерійного чиннику (р<0,01); 3) домінування 

аеробно-анаеробної мікрофлори (р<0,01); 4) грам-негативна приналежність бактерій 

(р<0,05). У зв’язку з чим, дані ознаки панкреатичної інфекції можуть слугувати 

об’єктивними критеріями оцінки тяжкості ГУП. 
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     Реалізуючи одне із завдань дисертаційного дослідження вивчено фізико-хімічні, 

зокрема рН-метричні та цитоморфологічні властивости вмісту перипанкреатичних 

рідинних скупчень при проведенні 188 вимірювань рН РС. 

     Аналіз отриманих результатів показав, що при асептичному панкреонекрозі й 

високому рівні амілолітичної активності РС показник рН віддзеркалював лужний 

характер середовища. За відсутністю позитивної динаміки внаслідок 

медикаментозного лікування або використання малоінвазійних методик при 

приєднанні інфекційного чинника виявлялась тенденція до зміщення величини рН у 

кислий бік.    

     З метою інтегрованої оцінки кислотно-лужного стану й амілолітичного вмісту РС 

опрацьовано оригінальний показник – коефіцієнт інфікування (КІ). Він 

розраховувався за формулою згідно «Способу виявлення інфікованості гострого 

панкреатиту і парапанкреатиту» (Патент на корисну модель № 45797, Україна), яка 

представлялась у наступному вигляді: КІ = А х (рН-6,9), де КІ – коефіцієнт 

інфікування, А – рівень амілази, рН – показник кислотно-лужного середовища, 6,9 – 

рівень оптимальної рН для α-амілази. 

     Порівняльна оцінка величини амілази, рН і і КІ засвідчила, що при інфікованому 

панкреонекрозі значення рН (5,56±0,23) було достовірно меншим, ніж при 

асептичному процесі (7,59±0,13) – р<0,01. КІ при інфікованому запаленні залози або 

парапанкреатичних тканин виявлявся істотно нижчим у співставленні з асептичним 

панкреонекрозом, а саме -12011,1±6240 та 3886,0±1650 відповідно (р<0,01), або для 

спрощеного практичного використання даного дослідження КІ при інфікованому 

панкреонекрозі був нижчим, а при асептичному – вищим за «0». 

     Оцінка кореляційного зв’язку рівнів значущості показників амілолітичної 

активності, рН і КІ у пацієнтів з асептичним та інфікованим панкреонекрозом 

показала статистично достовірну кореляцію даних груп з величинами рН і КІ в той 

час як для значення амілази подібна закономірність не проявлялась. 

     Отже, рівні рН і КІ РС віддзеркалювали наявність гнійно-некротичного ураження 

підшлункової залози і/або заочеревинної жирової клітковини, що слугувало також 

об’єктивним критерієм визначення тяжкості клінічного перебігу ГУП. 

     Цитоморфологічне дослідження осаду перипанкреатичних РС проведено у 58 

хворих основної групи з матеріалу, добутого при виконанні інтервенційної 

ультрасонографії в 51 (88%) та відеолапароскопії в 7 (12%) спостереженнях. 

     Встановлено, що при інтраабдомінальній локалізації РС найбільш істотними і 

показовими виявлялися зміни мезотеліоцитів. Так, у 46 % досліджень 

спостерігалося домінування в мазках-препаратах проліферуючого мезотелію, який 

характеризувався великими розмірами клітин-мезотеліоцитів та їх поліморфізмом. У 

66 % випадків проявлялися дегенеративно-дистрофічні зміни як цитоплазми, так і 

ядра мезотеліоцитів у вигляді випячування, так званих псевдоподіях цитоплазми, її 

вакуолізації, виникненні «пінистості» або «дірок» – просвітлень, іноді з появою 

великих «перснеподібних» клітин. У 88 % досліджень було констатовано наявність 

атипово змінених клітин мезотелію з проявами анізоцитозу та анізонуклеозу, а 

також зі змінами, подібними до неопластичного процесу (рис. 3, 4). 
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Рис. 3 Дегенеративно-дистрофічні                     Рис.4 Атипово змінені клітини  

зміни цитоплазми. Перснеподібна клітина        мезотелію. Анізоцитоз, анізонуклеоз 

 

     Цитоморфологічні порушення вмісту перипанкреатичних РС з локалізацією у 

заочеревинному просторі були найбільш виражені з боку нейтрофільних 

гранулоцитів. Так, у всіх дослідженнях виявлялися зміни цитоплазми даних клітин у 

вигляді токсичної зернистості як в окремих клітинах, так і в більшості 

нейтрофільних лейкоцитів з інтенсивною базофілією, зменшенням зернистості та 

появою круглих безколірних плям, що віддзеркалювало початковий процес 

дегенеративно-дистрофічної деформації клітин. 

     Однак більше істотні зміни спостерігалися з боку ядер гранулоцитів. Так, 

визначались незворотні порушення їх структури, які були характерними для 

поступово-послідовних етапів змертвіння, а саме явища каріопікнозу, каріорексису 

та каріолізису (рис. 5,6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

       

    

  Рис. 5 Вакуолізація цитоплазми                         Рис. 6 Зміни ядер гранулоцитів – 

             нейтрофільних гранулоцитів                   каріопікноз, каріорексис, каріолізис 

 

     Узагальнений аналіз особливостей цитоморфологічних змін мезотеліоцитів та 

нейтрофільних гранулоцитів при внутрішньо- та заочеревинній локалізації 

перипанкреатичних РС у залежності від ступеня тяжкості клінічного перебігу 

захворювання показав, що при помірно тяжкому ГУП, на відміну від тяжкого, 

цитологічна картина характеризувалася порушенням структури клітин-

мезотеліоцитів у вигляді їх дегенеративно-дистрофічних змін відповідно – в 14 
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(58%) і 1 (8%) спостереженнях (χ2=6,593; р<0,01), у той час як частота проявів 

проліферації мезотеліоцитів не мала статистично значимих відмінностей – 

відповідно 9 (38%) і 1 (8%) випадках (χ2=2,438; р>0,05). 

     Для тяжкого клінічного перебігу захворювання у порівнянні з ГУП середньої 

важкості було характерним виникнення атипових форм мезотеліоцитів, подібних до 

клітин неопластичного ґенезу, які виявлялися відповідно в 11 (84%) і 1 (4%) 

спостереженнях (χ2 = 21,368; р<0,01). 

     Цитоморфологічна картина нейтрофільних лейкоцитів у вмісті заочеревинних РС 

як при помірно тяжкому, так і при тяжкому ГУП проявлялась дегенеративно-

дистрофічними змінами. Однак при тяжкому перебігу захворювання, поряд з 

цитоплазмою, деструктивному процесу піддавалися й ядра клітин у вигляді 

каріопікнозу, каріорексису і каріолізису – у 5 (71%) дослідженнях проти 1 (7%) 

випадку (χ²=10,286; р=0,001). Отже глибина структурних змін клітин мезотеліоцитів 

та нейтрофільних гранулоцитів мала статистично вірогідну залежність від ступеня 

тяжкості ГУП, що може слугувати додатковим загальнодоступним об'єктивним 

критерієм оцінки ступеня важкості клінічного перебігу ГУП. 

    З метою виявлення, оцінки характеру та особливостей органічних уражень 

початкових відділів травного каналу, а саме стравохода, шлунка та дванадцятипалої 

кишки реалізований інтралюмінарний компонент мультидисциплінарноного 

дослідження з аналізом результатів ЕГДС і ендоскопічних заключень у хворих з 

ГУП, зокрема у 86 пацієнтів, у тому числі при помірно тяжкому перебігу 

захворювання в 71 спостереженні (82%) і при тяжкому ГУП – в 15 випадках (18%). 

     Так, у 14 обстеженнях (16%) констатовано наявність виражених ознак рефлюкс-

езофагіту. У 22 спостереженнях (26%) виявлені реактивно-запальні зміни слизової 

оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки у вигляді еритематозної 

гастродуоденопатії, які мали як вогнищевий характер (14; 16%), так і дифузне 

поширення (8; 9%). У 12 хворих (14%) спостерігалися ознаки геморагічно-ерозивної 

гастропатії та дуоденопатії з наявністю ерозій і множинних геморагічних уражень у 

вигляді петехій, підслизових крововиливів з інколи триваючою капілярною 

кровотечею. 

     У 38 пацієнтів (44%) визначалися більш істотні структурні ураження слизової 

антрального відділу шлунка та початкового сегмента дванадцятипалої кишки, які 

проявлялися утворенням гострих ерозій – у 24 спостереженнях (28%) та гострих 

виразок – у 14 випадках (16%), причому як одиночних, так і множинних (дві і 

більше) з локалізацією в шлунку (22; 26%) і цибулині дванадцятипалої кишки (16; 

19%) (рис. 7, 8). 

     У 15 хворих (17%), окрім цього, виявлялися зміни в антральному відділі шлунка 

та початковому сегменті дванадцятипалої кишки, що були зумовлені зовнішньою 

(позапросвітною) компресією/здавленням їх збільшеною внаслідок гострого 

запального процесу головкою підшлункової залози. При цьому спостерігалася 

ендоскопічна картина екзодеформації порожнистого органа у вигляді 

“вип'ячування” у просвіт травного каналу задньої стінки шлунка (6; 7%) або 

медіальної стінки дванадцятипалої кишки (9; 11%). 
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Рис.7 Гостра виразка 12-палої кишки             Рис.8 Множинні гострі виразки шлунка 

 

     Оцінка ступеня вираженості органічних уражень стінки шлунка і 

дванадцятипалої кишки в залежності від важкості клінічного перебігу захворювання 

надала підстави констатувати, що при тяжкому ГУП на відміну від помірно тяжкого, 

виникає істотна різниця в глибині уражень органів ШКТ. Так, якщо гострі ерозії та 

виразки у хворих з тяжким ГУП виявлялися у 27 обстеженнях (37%), то при помірно 

тяжкому гострому панкреатиті – у 11 випадках (16%) – (χ²=4,305; р=0,03). У той час 

як при середній тяжкості перебігу захворювання істотно частіше виявлялася 

гастродуоденопатії – у 19 (26%) проти 15 (21%) випадків (χ²=4,305; р=0,03). 

     Реалізовано патоморфологічний компонент мультидисциплінарного дослідження, 

а саме патогістологічне вивчення препаратів-зрізів та біоптатів стінки початкового 

відділу тонкої кишки при заборі їх в 53 клінічних випадках, зокрема при виконанні 

езофагогастродуоденоскопії – в 17, субопераційному формуванні еюностоми – в 24, 

а також за даними аутопсії – в 12 спостереженнях. 

     Проведені патоморфологічні дослідження та узагальнений аналіз отриманих 

результатів надали підставу констатувати, що у процесі розвитку ГУП відбуваються 

мікроструктурні зміни у стінці початкових відділів тонкої кишки, які 

характеризуються виникненням патоморфологічних ознак типового запального 

процесу. Патогістологічні характеристики порушення структурних елементів стінки 

тонкої кишки проявляються у наявності показників різного ступеня гостроти, 

поширеності та глибини запалення. Так, хронічний запальний процес з 

домінуванням явищ склерозування виявлено в 9 спостереженнях (17%), гострий 

інфільтративно-набряковий – у 7 дослідженнях (14%) і гостре запалення у вигляді 

дифузного ентериту з компонентом деструкції, а саме утворенням ерозивних змін – 

у 37 випадках (69%). 

     Для з'ясування кількісних характеристик мікроструктурних змін слизової 

початкового відділу тонкої кишки виконане морфометричне дослідження 27 

препаратів матеріалу, отриманого езофагогастродуоденоскопічно у 17 хворих, а 

також у 10 пацієнтів при субопераційному формуванні єюностоми. 

     При виконанні порівняльного аналізу між висотою ворсинок і глибиною крипт у 

біопсійному матеріалі та їх співвідношенням (коефіцієнт співвідношення) у 

пацієнтів з клінічними проявами ентеральної недостатності (ЕН) помірного та 

важкого ступеня, а також препаратів слизової, добутої при діагностичній ЕГДС у 14 
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пацієнтів без виявленої органічної патології органів ШКТ встановлено, що висота 

ворсинок при помірному і важкому ступені ЕН становила відповідно М=0,27±0,001 і 

М=0,26±0,02 мм, глибина крипт – відповідно М=0,12±0,03 і М=0,18±0,01 мм, а 

коефіцієнт співвідношення – 2,25 і 1,4. У той же час у контрольній групі дані 

показники складали – М=0,28±0,02 і М=0,11±0,04 мм (КС–2,5). Тобто коефіцієнт 

співвідношення у хворих з клінічними проявами ЕН мав менше числове значення, 

ніж у осіб контрольної групи. Зокрема при величині коефіцієнта в межах від 2,4 до 

2,2 спостерігався синдром помірно вираженої, а при значенні від 2,1 до 1,4 і менше – 

тяжкої ЕН. 

     Отже, коефіцієнт співвідношення висоти ворсинок до глибини крипт виявився 

інформативним об’єктивним показником оцінки ступеня вираженості синдрому 

ентеральної недостатності.  

     При реалізації фрагмента дисертаційного дослідження, присвяченого 

розпрацюванню діагностичного алгоритму, на першому етапі здійснений аналіз 

інформативності діагностичних показників, лабораторно-біохімічних, променевих 

та інструментальних методик обстеження шляхом розрахунку критеріїв 

«Чутливість», «Специфічність», «Діагностична Ефективність». 

     Проведений аналіз діагностичної цінності 22 симптомів клінічної інформації, 21 

показника лабораторних і біохімічних досліджень, а також даних оглядової 

рентгеноскопії черевної порожнини та грудної клітки, рентгеноскопії ШКТ, 

ультрасонографії, комп'ютерної томографії та інструментальних методик – 

езофагогастродуоденоскопії та відеолапароскопії. 

     Із загального масиву показників КІ, ЛД і БД, а також інших методик обстеження 

в якості таких, які мали найбільшу інформативність було відібрано результати, що 

мали більші числові значення з наступною побудовою логічно-послідовної схеми –

діагностичного алгоритму (рис. 9). 

     Так, перший етап передбачав поглиблене вивчення та оцінку клінічних даних на 

основі визначення інформативних критеріїв. На другому етапі встановлювалась 

наявність найбільш значимих показників лабораторних і біохімічних досліджень. У 

подальшому оцінювалися результати додаткових методів обстеження за принципом 

зростання їх складності. При цьому реалізовувалися два послідовні етапи – третій і 

четвертий. Зокрема, діагностичний процес третього етапу завершував програму 

обстежень з встановлення діагнозу «гострий панкреатит». На четвертому етапі 

виявлялися місцеві/локальні ускладнення захворювання з визначенням їх 

патоморфологічних, топографо-анатомічних та кількісних характеристик. 

     Поглиблення діагностичного пошуку виконанням додаткових досліджень у 

межах запропонованого алгоритму, зокрема бактеріологічних, рН-метричних та 

цитоморфологічних вмісту РС надавало можливість отримувати додаткові 

об'єктивні показники, які внаслідок попередньо проведених досліджень 

розцінювалися в якості предикторів тяжкості клінічного перебігу ГУП. 

     Однак і при реалізації ІІ етапу, зокрема при заборі крові з вени для біохімічного 

дослідження, виникнення в пробірці з кров’ю явища хільозу сироватки слугувало 

предиктором тяжкого ГУП згідно «Способу оцінки тяжкості клінічного 

панкреатиту» (Патент на корисну модель №101714, Україна). 
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І етап. Клінічна інформація (КІ) 

 

Наявність даних за ГП  Відсутність даних за ГП 

 

 

ІІ етап. Лабораторні, біохімічні 

дослідження (ЛД+БД) 

 Гострий холецистит 

(ГХ), інша патологія 

   

 

Наявність значимих результатів  Відсутність значимих результатів 

 

 

 

 

     

   

 

 

                  

        

 

Рис. 9 - Схема діагностичного алгоритму 

     Опрацьований діагностичний алгоритм апробовано у 87 хворих, скерованих в 

клініку в невідкладному порядку з діагнозом «гострий панкреатит» (56), «гострий 

холецистит» (15), «загострення виразкової хвороби шлунка з больовим синдромом» 

(9), «гострий живіт» (7). При цьому точність діагностики захворювання та 

виявлення його місцевих ускладнень, підтверджених даними мінімально інвазійних 

та традиційних операційних втручань, склала 97 %. 

     Одне із завдань наукового дослідження полягало в опрацюванні нових та 

удосконаленні існуючих методів комплексної медикаментозної терапії, спрямованої 

на визначальні ланки патогенетичного ланцюга виникнення та розвитку 

захворювання. 

     Для опрацювання методики фармакотерапії больового синдрому було залучено 

вибіркову сукупність хворих на ГУП у кількості 62 осіб. Пацієнтів було розділено 

на дві співставимі групи, до основної з яких віднесено 39 осіб, купування БС у яких 

проводилося за принципом мультимодальної анальгезії з використанням 

анальгетика центральної дії – нефопаму в поєднанні з препаратом групи НПЗП – 

ІІІ етап. УЗД + ЕГДС 
ГХ, інша патологія 

ЕГДС           УЗД  УЗД, ЕГДС  

Інтервенційна 

ультрасонографія 
ГУП, місцеві 

ускладнення 
ГП відсутній ГХ 

ІV етап. КТ, відеолапароскопія (ВЛС) 

  КТ      ВЛС КТ   ВЛС 
ГХ 
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диклофенаком. Друга група, порівняльна об’єднувала 23 хворих, знеболювання у 

яких здійснювалося з використанням традиційних анальгетиків і спазмолітиків. 

     Ефективність анальгезивного ефекту визначалась непрямим виміром за 

допомогою візуально-аналогової шкали (ВАШ) для оцінювання больового 

синдрому. В якості біохімічного критерію використовувався показник рівня у крові 

гормону кортизолу електрохемілюмінісцентним методом. Визначалась також 

загальна суб’єктивна оцінка пацієнтом методу знеболення з градацією на «погано», 

«добре» і «відмінно». 

     Опрацьовано «Спосіб до- та післяопераційного знеболення у хворих з гострим 

панкреатитом» (Патент на корисну модель № 44812 Україна), зміст якого полягає у 

внутрішньовенному введенні нефопаму в дозі 2,0 мл з дом’язовою ін’єкцією 

диклофенаку – 75 мг (3,0 мл) на момент госпіталізації з наступним призначенням 

нефопаму – 2,0 мл дом’язово через 2 години і диклофенаку в тій самій дозі через 8 

годин. 

     Застосування запропонованої методики дозволяло досягати позитивного 

знеболювального ефекту за показниками ВАШ-шкали, суб’єктивною оцінкою та 

рівнем кортизолу впродовж першої доби у 32 пацієнтів основної групи (84%), в той 

час, як подібний ефект з групи порівняння виявлявся у 14 хворих (61%); р<0,05. 

     Було вивчено також можливість використання варіанту мультимодального 

знеболення з мінімізацією інвазійного шляху введення лікарських засобів. Для цього 

вивчено ефективність схеми анальгезії з призначенням НПЗП в ін’єкційній формі в 

поєднанні із ко-анальгетиками М-холінолітиками та сучасними спазмолітичними 

препаратами з комбінованим механізмом дії в пероральній формі. 

     При цьому згідно розпрацьовано «Способу фармакотерапії больового синдрому 

при гострому панкреатиті» (Патент на корисну модель № 102079 Україна), при 

якому в першу добу призначалися НПЗП в ін’єкційній формі (50 мг диклофенаку) та 

спазмолітик М-холінолітичної дії (50 мг на добу), а з другого дня впродовж 

подальшого лікування за принципом «ступінчатої терапії» застосовувалися НПЗП із 

сучасним спазмолітиком комбінованої дії в пероральній формі – флюроглюцинолом 

+ симетиконом (по 2 капсули тричі на добу). 

     Оцінка ефективності даного способу купування БС у хворих з ГУП, яку 

здійснено у вибірковій групі пацієнтів у кількості 48 осіб, засвідчила зменшення 

інтенсивності болю за ВАШ-шкалою від 19±1,2 до 6±1,2 балів (р<0,05) впродовж 

трьох діб, в той час як при традиційному знеболенні істотної динаміки купування 

БС не спостерігалось – від 18±1,4 до 12±1,2 (р>0,05). 

     Таким чином, принцип мультимодальної анальгезії з використанням 

опрацьованих оригінальних медикаментозних схем без застосування анальгетиків-

опіатів виявився ефективним методом фармакотерапії БС у хворих на ГУП. 

     З метою вивчення можливости елімінаціі набряково-ексудативних уражень 

тканин підшлункової залози та заочеревинної клітковини проведено дослідження у 

вибірковій групі хворих на ГУП в кількості 64 пацієнтів. Основну групу склали 38 

осіб, комплекс консервативного лікування у яких доповнювався призначенням 

діосмін-гесперединвмісних препаратів групи флавоноїдів, згідно опрацьованого 

«Способу лікування гострого набрякового/інтерстиціального панкреатиту» (Патент 

на корисну модель № 85305, Україна). До групи порівняння віднесено 26 хворих, 
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медикаментозна терапія яким проводилася без використання даних лікарських 

засобів. 

     При аналізі динаміки набряково-ексудативних змін клітковини 

парапанкреатичного і параколярного заочеревинних просторів за даними 

ультрасонографії при вимірі їх у двох площинах (верхньо-нижній і передньо-задній) 

встановлено, що в основній групі хворих, на відміну від групи порівняння, на третю 

добу лікування відбувалося статистично значуще зменшення величини як верхньо-

нижніх, так і передньо-задніх парапанкреатичних та параколярних набряків з 

достовірною тенденцією до подальшої нормалізації в наступні дні. 

     Окрім цього, у більшості пацієнтів основної групи (32; 84%) констатовано 

збереження асептичності запалення як підшлункової залози, так і заочеревинної 

клітковини з кінцевим позитивним результатом консервативної терапії. Тільки у 6 

хворих (16%) виник інфікований панкреонекроз та гнійно-некротичний 

парапанкреатит/параколіт (χ2=4,289; р=0,038), що зумовлювало необхідність 

виконання операційного втручання. В групі порівняння асептичність запального 

процесу визначалась лише в 15 клінічних спостереженнях (58%), а приєднання 

інфекційного чиннику було констатовано у 11 осіб (42%) – χ2=0,6923; р=0,4, тобто 

не мало статистичної значущої різниці.  

     Опрацювання методики антисекреторної терапії проведено у вибірковій 

сукупности хворих на ГУП в кількості 73 осіб. Всіх пацієнтів було поділено на дві 

групи, які були співставимі за віком, гендерними характеристиками, клінічним 

перебігом та тяжкістю захворювання. 

     Основну групу в кількості 46 осіб склали госпіталізовані, антисекреторна терапія 

яким виконувалася згідно опрацьованого «Способу лікування гострого панкреатиту 

із застосуванням інгібіторів протонної помпи» (Патент на корисну модель № 

102927, Україна) з використанням інгібітора протонної помпи (ІПП) третього 

покоління – пантопразолу у дозуванні 40-80 мг на добу довенно впродовж 2-3 днів, 

або з наступним згідно оригінального «Способу ступінчатої терапії із застосуванням 

інгібіторів протонної помпи при лікуванні гострого панкреатиту» (Патент на 

корисну модель № 102926, Україна) переходом на пероральний прийом 

таблетованої форми препарату. 

     Порівняльна група складала 27 пацієнтів, у котрих з метою пригнічення 

зовнішньо-секреторної функції підшлункової залози застосовувались синтетичні 

аналоги гормону соматостатину – октреотиди. 

     При аналізі динаміки рівня амілази в сечі як показника ефективності інгібіції  

гіперферментної активності на першу, третю і п’яту доби встановлено, що хоча на 

момент госпіталізації значення амілазурії були майже однаковим в обох групах 

обстежених (відповідно 880,4±20,2 і 910,4±18,4; р>0,05), однак при використанні 

ІПП спостерігалося статистично значиме зменшення показника ферменту вже на 

третій день (р<0,05) з остаточною його нормалізацією на п’яту добу (р<0,05). 

     Дослідження ефективності опрацьованої схеми антисекреторної терапії на 

органічні ураження верхніх відділів ШКТ здійснено у 62 пацієнтів на ГУП, яким на 

діагностичному етапі проводилася езофагогастродуоденоскопія (ЕГДС) з 

виявленням запально-дегенеративних та ерозивно-виразкових уражень стравохода, 

шлунка та дванадцятипалої кишки. При цьому, у 46 пацієнтів (76%) було 
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констатовано наявність еритематозної та геморагічно-ерозивної гастродуоденопатії, 

а також гострих ерозій та виразок шлунка і дванадцятипалої кишки. 

     Усім пацієнтам проводилося комплексне консервативне лікування з включенням 

у програму медикаментозної антисекреторної терапії за опрацьованими схемами. 

     У 47 хворих на 7-10 добу виконано повторну ЕГДС з констатацією позитивної 

динаміки. Так, зокрема із 9 пацієнтів з гострими виразками шлунка і 

дванадцятипалої кишки у 6 спостерігалася тенденція до зменшенням розмірів 

дефекту слизової, а у трьох пацієнтів відбувалося загоєння з формуванням ніжного 

рубця. 

     Опрацьовано принцип застосування антибактерійних засобів у режимі 

превентивної антибіотикотерапії. Аналіз результатів використання антибіотиків в 

зазначеному режимі показав, що трансформація первинно асептичного 

панкреонекрозу у гнійно-некротичний панкреатит/парапанкреатит внаслідок 

розвитку панкреатичної інфекції відбувалася в 147 спостереженнях (32%), а саме  

при комбінованому призначенні препаратів – в 62 (14%) і при 

моноантибіотикотерапії – 85 (18%) клінічних випадках. 

     За даними бактеріологічних досліджень матеріалу приєднання інфекційного 

чиннику визначалося в 29 % досліджень, причому при комбінованій та монотерапії 

відповідно у 12 % і 17 % спостережень. Констатовано також, що розвиток гнійно-

інфекційного процесу залежав від ступеня поширеності некрозу підшлункової 

залози. Так, якщо при вогнищевому панкреонекрозі це відбувалося в 4 % 

спостережень, то при субтотальному і тотальному – в 9 % і 19 % випадків 

відповідно (χ²= 66,273; р<0,001). 

     Внаслідок проведених бактеріологічних досліджень було доведено, що 

превентивна антибіотикотерапія сприяє розвитку/виникненню явища 

полірезистентності панкреатичної інфекції до антибіотиків, що використовувалися 

на доопераційному етапі лікування. Так, полірезистентність аеробних бактерій до 

двох препаратів виявлялась у 46 %, до трьох-чотирьох – у 24 %, до п’яти-шести – у 

19 % спостережень. Полірезистентність анаеробних мікроорганізмів до двох 

препаратів встановлено в 43 %, до трьох-чотирьох – в 27 %, до п’яти-шести – в 18 % 

і семи та більше – в 12 % клінічних випадках. 

     Тому після проведення операційних втручань призначення антибіотиків 

проводилося в режимі етіотропної терапії. 

     Вивчення лікувального ефекту РЕХ здійснено у вибірковій групі хворих на ГУП 

у кількості 82 осіб. У всіх пацієнтів констатований гострий ускладнений панкреатит 

з помірно тяжким – у 28 осіб (34%) і тяжким – у 54 обстежених (66%) клінічним 

перебігом захворювання. 

     Хворих було поділено на дві співставимі групи – основну і порівняльну. До 

основної віднесено 58 пацієнтів, у комплексі лікування котрих реалізовувалося РЕХ 

в до- та післяопераційному періодах. Друга, порівняльна об'єднувала 24 осіб, 

лікувальна програма яких базувалася на традиційних підходах і не передбачала 

проведення РЕХ. Оперативному лікуванню з приводу інфікованого панкреонекрозу 

і/або гнійно-некротичного парапанкреатиту/параколіту піддано 48 пацієнтів 

основної та 17 порівняльної груп. Було застосовано та піддано аналізу різні 

методики череззондового введення харчових сумішей. 
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     Перший варіант РЕХ полягав у встановленні в початковий відділ тонкої кишки 

при виконанні діагностичної ЕГДС зонда діаметром до 3 мм з наступним введенням 

харчових сумішей. Дану методику виконано у 25 пацієнтів. 

     Другий спосіб передбачав назогастральну інтубацію тонкої кишки під час 

виконання відкритого операційного втручання. За даною методикою ентеральне 

харчування проводилось у 12 осіб.  

     Третій варіант, який реалізовано у 21 хворих, полягав у формуванні єюностоми за 

Вітцелем.  

     Оцінка ефективності РЕХ здійснювалася на підставі аналізу динаміки клінічних 

проявів порушення моторно-евакуаторної функції дигестивного тракту, показників 

лабораторних і біохімічних обстежень, динаміки мікроструктурних змін слизової 

кишки за даними патогістологічних досліджень, а також субопераційних 

характеристик осередку гнійно-некротичного запалення. 

     РЕХ проводилося відповідно до рекомендацій Європейської асоціації з 

парентерального й ентерального харчування (ESPEN, 2009) і реалізовувалось згідно  

опрацьованого складу та послідовності використання компонентів, що передбачало 

інтралюмінарну крапельну інфузію 0,9 % розчину NaCl та гіпертонічного розчину, 

введення нутрітивних сумішей зі збалансованим калоражем при перших ознаках 

відновлення перистальтики, а також пробіотика Saccharomyces boulardii (I-745) по 

250 мг за добу. Після адекватного відновлення функції ШКТ розпочиналося 

часткове пероральне харчування, яке доповнювалося череззондовим введенням 

нутрієнтів. З метою підвищення ефективності РЕХ застосовувався також «Спосіб 

корекції метаболічних порушень в післяопераційному періоді у пацієнтів з гнійно-

запальними ураженнями органів панкреато-біліарної зони» (Патент на корисну 

модель № 61614 Україна) на основі застосування медикаментозного препарату – 

коректора метаболізму – цитрулін малату. 

     Аналіз динаміки клінічних проявів порушення моторно-евакуаторних функцій 

кишечнику показав, що у пацієнтів основної групи диспептичні порушення 

повністю зникали на третю добу, проходило здуття живота і появлялася 

перистальтика. Натомість, у групі порівняння в той самий час зазначені явища 

повністю не нівелювалися. При РЕХ спостерігалась також достовірна тенденція до 

нормалізації рівня лейкоцитозу вже на третій день (р<0,05). Показник вмісту білка в 

плазмі крові в основній групі істотно зростав на сьому добу (р<0,05), а у осіб 

порівняльної групи достовірного збільшення білка в цей термін не відбувалося. 

     Порівняльний аналіз патоморфологічних порушень слизової оболонки 

початкового відділу тонкої кишки за даними патогістологічних досліджень 

препаратів-біоптатів при виконанні динамічної ЕГДС у 28 пацієнтів, з них у 17 осіб 

при проведенні РЕХ і в 11 пацієнтів без нутрітивної підтримки надав підстави 

зробити заключення, що після РЕХ за запропонованою схемою число пацієнтів з 

наявними проявами мікроструктурних змін стінки як за окремими ознаками, так і в 

цілому істотно скорочувалося. Так, в основній групі достовірно зменшувалася 

частота некротизованих ворсинок слизової з 16 (94%) до 5 (29%) (χ²=12,454; 

р=0,004). У той час як у групі порівняння подібна динаміка не виявлялася – з 9 

(82%) до 7 (64%) випадків, (χ²=0,229; р>0,05). Якщо при реалізації РЕХ кількість 

спостережень з відшаруванням базальної/апікальної мембрани зменшувалась з 15 
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(88%) до 6 (35%), (χ²=7,971; р=0,004), то в групі порівняння подібна закономірність 

не проявлялася – відповідно в 10 (91%) і 7 (64%) випадках (χ²=1,035; р>0,05). Це 

саме стосувалося і динаміки нівелювання ерозивних змін слизової оболонки – 

відповідно 13 (76%) проти 5 (29%) – χ²=5,785; р=0,01 і 7 (64%) проти 6 (55%) – 

χ²=0,188; р>0,05. 

     Аналіз даних субопераційної оцінки змін осередку гнійно-некротичного 

запалення підшлункової залози та тканин заочеревинного простору при виконанні 

етапних санацій шляхом релапаротомій (РЛТ) показав, що при проведенні РЕХ 

відбувалося більш раннє «очищення» гнійно-некротичних ділянок від 

девіталізованих тканин, запального ексудату і гною з проявами репаративних 

процесів у вигляді формування грануляційних тканин та відсутністю ознак 

вторинного інфікування, що створювало умови для переходу на методику закритого 

проточно-промивного дренування за Н.Beger. Натомість у порівняльній групі при 

повторних РЛТ в ті ж самі терміни оптимального очищення осередка запалення не 

спостерігалося. 

     Центральне місце у дисертаційному дослідженні займало опрацювання тактики 

хірургічного лікування хворих на ГУП з використанням сучасних мінімально 

інвазійних, традиційних відкритих операційних технологій як в ізольованому виді, 

так і в їх поєднанні. 

     Тому хірургічний контекст мультидисциплінарного принципу наукового 

опрацювання проблеми ГУП набував найбільш вагомого значення. 

     На першому етапі виконання даного фрагменту дослідження було оптимізовано 

методики проведення мінімально інвазійних операційних технологій (МІОТ), 

зокрема пункційної та пункційно-дренувальної інтервенційної ультрасонографії та 

відеолапароскопії з прецизійним аналізом і описом всіх технічних моментів їх 

виконання. Наступним етапом здійснено систематизацію сучасних МІОТ згідно 

запропонованих критеріїв: «мета застосування» – діагностичні та лікувальні, 

«технологія проведення» – інтервенційні радіологічні (пункційні, пункційно-

дренувальні) і відеолапароскопічні, «кінцевий результат» – остаточні, етапні та 

стабілізуючі стан хворого. 

     У структурі МІОТ «остаточні» втручання складали – 62 (69%), «етапні» – 16 

(18%) і «стабілізуючі стан хворого» – 12 (13%) операцій (рис.10). 

69%
18%

13%

Структура мінімально інвазійних 

операційних технологій ГУП

"остаточні" "етапні" "стабілізуючі стан хворого"

 
Рис. 10 Мінімально інвазійні операційні технології 
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     Із загальної кількості хворих на ГУП основної групи (460; 100%) виключно 

консервативне лікування проведено у 351 (74% ) пацієнта, а операційні втручання з 

використанням різних технологій виконано у 109 (24%) осіб. У порівняльній групі 

(292; 100%) медикаментозне та хірургічне лікування здійснено відповідно у 231 

(79%) і 61 (21%) госпіталізованого. І хоча кількість операційних втручань в обох 

групах істотно не відрізнялась (χ2=0,651; р>0,05), однак змінювалась структура 

операційних методик. Так, частота МІОТ в основній групі у співставленні з групою 

порівняння достовірно збільшувалась – від 19 % до 57 % операцій (χ2=20,541; 

р<0,05), причому з тенденцією до їх зростання за період дослідження, особливо 

інтервенційної ультрасонографії (χ2=10,446; р<0,05). Кількість поєднаних 

(мінімально інвазійних і традиційних) операційних технологій в основній групі 

пацієнтів була також суттєво більшою – відповідно в 26 % і 12 % спостережень 

(χ2=4,002; р=0,04). У той час як в групі порівняння переважали традиційні хірургічні 

втручання – відповідно в 67 % і 17 % випадків (χ2=40,291; р<0,0001). 

     Так, у 29 хворих (26%) при наявних перипанкреатичних РС (APCF) застосовано 

пункційну, а у 17 пацієнтів (16%) при гострих некротичних РС (ANC) пункційно-

дренувальну ультрасонографію. У 16 клінічних спостереженнях (15%) при 

необмежених рідинних скупченнях у вигляді ферментативного 

перитоніту/панкреатогенного асциту проведено діагностично-лікувальну 

відеолапароскопію. Внаслідок виконання даних МІОТ досягнений кінцевий 

позитивний лікувальний результат. 

     Таким чином, у 62 хворих (57%) використання МІОТ у вигляді пункційної та 

пункційно-дренувальної інтервенційної ультрасонографії та відеолапароскопії поряд 

з комплексною консервативною терапією призвело до сприятливого клінічного 

перебігу захворювання без необхідності виконання відкритої хірургічної операції, 

тобто вони склали групу остаточних втручань. 

     У 6 спостереженнях (6%) при постнекротичних РС (PNFC), незважаючи на 

застосування інтервенційної сонографії і клінічне покращення стану хворих, при 

ультрасонографічному моніторингу верифіковано обмежене рідинне параколярне 

розрідження в проекції низхідної кишки – в чотирьох і висхідної – в двох клінічних 

випадках. Зазначені локалізовані осередки гнійно-некротичного параколярного 

ураження були сановані і дреновані з малих прецизійних люмботомічних розтинів з 

наступним одужанням хворих. 

     У 10 пацієнтів (9%) після застосування пункційно-дренувальної сонографічної 

технології у зв’язку з її недостатньою клінічною ефективністю, при переважній 

центральній локалізації гнійно-некротичного осередку, виконане операційне 

втручання з малого лапаротомного доступу із санацією чітко демаркованих 

девіталізованих тканин без необхідності проведення в подальшому повторних 

етапних санацій шляхом РЛТ. 

     Отже, у 16 хворих (15%) МІОТ хоча самі по собі не призводили до кінцевого 

позитивного результату, однак внаслідок їх виконання відбувалося обмеження зон 

некротично-гнійного ураження заочеревинної клітковини, що створювало умови для 

санації і дренування їх наступним традиційним операційним етапом з 

використанням малих розрізів. 
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     Таким чином, подібні мінімально інвазійні втручання були визначені як «етапні 

операції», і вони зайняли свою нішу в опрацьованій систематизації МІОТ. 

     У 12 спостереженнях (11%) при тяжкому клінічному перебігу ГУП з гнійно-

некротичними ускладненнями у вигляді інфікованих РС, панкреонекрозу та 

поширеного гнійно-некротичного парапанкреатиту/параколіту на фоні нестабільної 

гемодинаміки і маніфестативних проявів поліорганної недостатності було виконано 

інтервенційно-дренувальну ультрасонографію, що поряд з інтенсивною інфузійною 

медикаментозною терапією в умовах РАВ продовж двох-трьох діб дозволило 

досягти мінімально-оптимальної стабілізації стану хворих, нівелювати прояви ПОН 

і провести традиційну відкриту операцію. 

     Такі МІОТ, що являли собою компонент дезінтоксикаційного лікування і сприяли 

стабілізації стану пацієнта перед здійсненням класичної відкритої операції скали 

групу, яку в опрацьованій систематизації було визначено як стабілізуючі стан 

хворого втручання.  

     Незважаючи на широке впровадження сучасних мініінвазійних втручань у 

хірургічному лікуванні ГУП, традиційні відкриті операційні технології не втрачають 

свого значення і більш того, у цілому ряді клінічних ситуацій, виконання власне цих 

операцій зберігає шанси на одужання хворого і призводить до позитивного 

результату лікування. 

     Тому вивчено низку питань, пов’язаних з традиційними лапаротомними 

втручаннями, починаючи від формулювання показів до їх виконання, включаючи 

визначення оптимального об’єму операцій у залежності від характеру ураження 

підшлункової залози й особливостей місцевих ускладнень, а також опрацюванням 

окремих етапів з метою забезпечення оптимального операційного доступу до 

об’єкту втручання та його санації, створення умов для адекватного дренування, 

декомпресії тонкої кишки та забезпечення раннього ентерального харчування. 

     Із 109 пацієнтів на ГУП основної групи, яким здійснено хірургічне лікування, 47 

хворим (43%) виконані лапаротомні відкриті операції. Причому у 19 з них (17%) 

дані втручання застосовані як первинні й у 28 пацієнтів (26%) – як поєднані операції 

після мінімально інвазійних етапних (15%) і стабілізуючих стан хворого (11%)  

технологій. 

     Реалізація опрацьованих тактичних підходів з використанням мінімально 

інвазійних інтервенційних технологій сприяла звуженню показів до проведення 

відкритих втручань. Так, якщо в порівняльній групі первинні лапаротомні операції 

було застосовано у 41 хворого (67%), то в основній групі у 19 осіб (17%), тобто 

менше ніж в 2 рази (χ2=40,291; р<0,0001). 

     Принципово важливі технічні елементи хірургічного втручання полягали у 

наступному. Операційний доступ мав надавати можливість для повноцінної 

експлорації, ревізії як залози, так і вірогідних ділянок ураження заочеревинної 

клітковини від рівня піддіафрагмальної зони до входу в малу миску ліворуч і 

праворуч. В основній групі хворих домінував дугоподібний бісубкостальний доступ 

(26; 55%) – χ2=14,287; р=0,0002. У той же час як в порівняльній групі частіше 

використовувалась верхньо-серединна лапаротомія (37; 76%) – χ2=38,43; р<0,0001 

(табл. 2). 
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Таблиця 2 

Види операційного доступу 

 

Операційний доступ Група хворих 

 основна n (%) порівняльна n (%) 

верхньо-серединний 5 (11 %) 37 (76 %) 

дугоподібний бісубкостальний 26 (55 %) 8 (16 %) 

субкостальний лівобічний 7 (15 %) 4 (8 %) 

субкостальний правобічний 3 (6 %) - 

люмботомічний 6 (13 %) - 

Всього 47 (100 %) 49 (100 %) 

 

     Об’єм операцій в основній групі, на відміну від групи порівняння, полягав у 

некр-секвестректомії із закритим дренуванням за Бегером – відповідно у 26 (55%) і 

15 (31%) спостереженнях (χ2=5,018; р=0,02), оскільки застосування МІОТ 

призводило до утворення обмежених ділянок гнійно-некротичного ураження, 

санація яких за допомогою даного способу була ефективною. 

     Напіввідкрита методика санації і дренування переважала в порівняльній групі 

(21; 43%), в той час як в основній групі хворих вона застосовувалася в значно 

меншому числі клінічних випадків (4; 9%), χ2=12,965; р=0,0003. 

     Некр-секвестректомія з наступними етапними санаціями шляхом програмованих 

РЛТ, які здійснювалися при поширених (більше двох ділянок) гнійно-некротичних 

ураженнях були співставимими в основній і порівняльній групах – відповідно в 11 

(23%) і 13 ( 26%) клінічних випадках, χ2=0,0013; р>0,05 (табл. 3). 

                                                                              Таблиця 3                       

Види відкритих операційних втручань 

 

Вид операції Група хворих 

 основна n (%) порівняльна n (%) 

НСЕ* + закрите дренування 26 (55 %) 15 (31 %) 

НСЕ + напіввідкрите дренування 4 (9 %) 21 (43 %) 

НСЕ + етапна санація (ПРЛ) 11 (23 %) 13 (26 %) 

люмботомічна санація 6 (13 %) - 

Всього 47 (100 %) 49 (100 %) 

Примітка: НСЕ* – некр-секвестректомія 

 

     Важливий патогенетично обґрунтований компонент операційного втручання 

полягав у забезпеченні декомпресії тонкої кишки та створенні умов для раннього 

ентерального харчування, що реалізовувалося назогастроінтестинальною зондовою 

інтубацією початкових відділів тонкої кишки (12) або субопераційним формуванням 

підвісної єюностоми за Вітцелем (21), чому надавалося пріоритетне значення. Дані 

технічні прийоми вирішували завдання як тривалої декомпресії тонкої кишки, так і 

створення умов для РЕХ у післяопераційному періоді.Співставлення основних 

клініко-статистичних показників ефективності лікування в основній і порівняльній 
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групах показало, що частота післяопераційних ускладнень у даних пацієнтів 

становила відповідно 8,3 % і 13,1 %. А післяопераційна летальність внаслідок 

реалізації розпрацьованої хірургічної тактики складала 9,2 %, проте при 

традиційних підходах з використанням переважно відкритих лапаротомних 

втручань – 14,8 %. 

     Оскільки впродовж останнього десятиріччя в країнах Західної Європи набула 

достатньо широкого розповсюдження стратегія мультимодальної активної 

хірургічної тактики, так звана «Fast-track хірургія» («хірургія швидкого шляху»), а у 

доступній літературі відсутні повідомлення стосовно впровадження зазначеної 

концепції при гострому панкреатиті, було вивчено можливості реалізації принципу 

«хірургії швидкого шляху» в лікуванні хворих на ГУП. 

     З переліку чинників, які є передбаченими у програмі «Fast-track»-хірургії    

обрано найбільш вагомі та патогенетично обґрунтовані компоненти на підставі 

результатів власних досліджень, проведених на попередніх етапах роботи.  

     Оцінку ефективності реалізованої програми «хірургії швидкого шляху» здійснено 

шляхом співставлення показників у двох вибіркових групах хворих – основній у 

кількості 57 осіб з помірно тяжким (46; 81%) і тяжким (11; 19%) ГУП і порівняльній, 

яку склали 36 госпіталізованих з помірно тяжким (28; 77%) і тяжким (8; 23%) 

клінічним перебігом захворювання. 

     У програму хірургії «швидкого шляху» в основній групі обстежених на 

доопераційному етапі було включено: інформовану добровільну згоду пацієнта на 

проведення операції та знеболення, підготовку товстої кишки перед операційним 

втручанням без використання очисних клізм, призначення пробіотиків, 

пролонговану перидуральну анестезію, повноцінну інфузійну терапію з введенням 

5% розчину 200 мл глюкози безпосередньо перед операцією. 

     Субопераційно реалізовувалися наступні складові даної програми: використання 

анестетиків короткої дії при інтубаційному інгаляційному наркозі, принцип 

пріоритетного виконання мінімально інвазійних операційних технологій 

(інтервенційної ультрасонографії і відеолапроскопії), забезпечення умов для 

раннього ентерального харчування формуванням підвісної єюностоми. 

     У післяопераційному періоді включалися наступні компоненти: 

мультимодальний принцип анальгезії без використання опійних препаратів, 

призначення прокінетиків з метою відновлення моторно-евакуаторної функції 

дигестивного тракту, рання мобілізація пацієнтів. 

     Оцінку ефективності реалізованої програми «Fast-track»-хірургії здійснено 

шляхом порівняння показників відчуття комфорту/дискомфорту за оцінкою 

больового синдрому, диспептичних проявів, зникнення здуття живота з 

відновленням відходження газів у пацієнтів у процесі перебування в стаціонарі, а 

також за даними показників результативності лікування, зокрема тривалості ліжко-

дня, частоти післяопераційних ускладнень та показників летальності в основній та 

порівняльній групах. 

     Констатовано, що у 42 хворих (74%) основної групи з помірно тяжким ГУП 

мінімально інвазійні втручання призвели до повного одужання без необхідності 

виконання відкритих втручань. Етапні операції виконано 10 пацієнтам (16%), у тому 

числі чотирьом з помірно тяжким і шести особам – з тяжким клінічним перебігом 
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захворювання. У 5 хворих зі швидко прогресуючим тяжким ГУП довелося 

застосувати традиційні відкриті операційні технології. 

     Таким чином, при тяжкому клінічному перебігу в 11 хворих з 19, що складало 58 

%, реалізувати програму «Fast-track»-хірургії в повному об’ємі не вдалося. 

     Аналіз проявів комфортності/дискомфорту показав, що в основній групі пацієнтів 

вони мали істотно кращу суб’єктивну оцінку. 

     Реалізація програми «хірургії швидкого шляху» призводила до скорочення 

термінів перебування хворих на стаціонарному лікуванні на 5,7 доби, зменшення 

числа післяопераційних ускладнень на 4,8 % та зниження показника 

післяопераційної летальності на 5,8 %. 

     Таким чином, програма «Fast-track»-хірургії виявлялася придатною до реалізації 

при лікуванні хворих на ГУП при помірно тяжкому клінічному перебігу 

захворювання. При тяжкому ГУП застосування принципу «хірургії швидкого 

шляху» було можливим лише в окремих клінічних спостереженнях. 

 

ВИСНОВКИ 

     У дисертаційній роботі наведено теоретичне та практичне розв’язання актуальної 

проблеми сучасної хірургії, а саме, поліпшення результатів лікування хворих з 

гострим ускладненим панкреатитом на основі реалізації методології 

мультидисциплінарного наукового дослідження з впровадженням опрацьованого 

діагностичного алгоритму, нових та вдосконалених методик медикаментозної 

терапії, а також обґрунтованої хірургічної тактики з використанням мінімально 

інвазійних і традиційних операційних технологій. 

1. Місцеві ускладнення гострого панкреатиту відрізняються широким спектром 

своїх топографо-анатомічних, патоморфологічних та кількісних характеристик, які 

кваліфіковано як «одиночні», «множинні» і «поєднані» – відповідно в 62 %, 9 % і 29 

% спостережень, що визначає необхідність реалізації стосовно них особливих 

діагностичних та лікувально-тактичних підходів і зумовлює доцільність 

запровадження терміну «гострий ускладнений панкреатит», який має як науково-

теоретичне, так і практично-прикладне значення. При тяжкому гострому 

панкреатиті на відміну від помірно тяжкого клінічного перебігу виникають 

переважно поєднані та множинні ускладнення – відповідно у 41 % і 18 % пацієнтів, 

проти 25 % і 7 % хворих (χ2=6,564; р<0,01 і χ2=86,451; р<0,0001). Опрацьована 

класифікація місцевих ускладнень захворювання закладає основу для вибору метода 

їх хірургічної корекції. 

2. Сучасна панкреатична інфекція при гострому ускладненому панкреатиті 

представлена мікрофлорою з домінуванням бактерій з аеробним типом метаболізму 

у вигляді монокультури (37%) та аеробно-анаеробних асоціацій (39%) з грам-

негативною ознакою (56%), яка проявляється як у ранні – до одного тижня (17%), 

так і пізні – після трьох тижнів (55%) терміни перебігу захворювання. Видовий 

склад включає переважно ентеробактерії й анаеробну неклостридіальну флору з 

пріоритетною тропністю аеробних мікроорганізмів до тканинного 

патоморфологічного субстрату (56%), а анаеробних бактерій – до 

перипанкреатичних рідинних скупчень (77%). Аналіз асоціаційності культивованої 

мікрофлори за коефіцієнтом Жаккара, індексами частоти виявлення (Рі), постійності 
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(С) та домінування (D) засвідчує високу сталість існуючих мікробних асоціацій 

впродовж всього періоду захворювання (57%) та дозволяє оцінювати бактерії 

Enterococcus spp. та Enterobacter aerogenes як «мікроби-індикатори» присутності 

анаеробної мікрофлори. Предикторами тяжкості клінічного перебігу захворювання є 

– інфікованість паренхіми підшлункової залози і/або заочеревинної клітковини 

(р<0,01), раннє приєднання інфекційного чинника (р<0,01), домінування аеробно-

анаеробної мікрофлори (р<0,01) та грам-негативна приналежність бактерій (р<0,05). 

3. Опрацьований за принципом мультидисциплінарного підходу діагностичний 

алгоритм на основі об’єктивної оцінки інформативності діагностичних показників за 

критеріями «Чутливість», «Специфічність» і «Діагностична ефективність» з 

покроковим використанням клінічних, лабораторних, біохімічних, радіологічних, 

інтралюмінарних та інструментальних методик обстеження від простіших до 

складніших дозволяє встановлювати високовірогідний доопераційний діагноз 

захворювання та виявляти його місцеві ускладнення з точністю до 97 %. 

4. Показники рН-метричних вимірювань вмісту гострих перипанкреатичних, 

некротичних та постнекротичних рідинних скупчень при асептичному 

панкреонекрозі є суттєво вищими, ніж при інфікованому – відповідно 7,59±0,13 і 

5,56±0,23 (р<0,01), а опрацьований інтегральний коефіцієнт інфікування (КІ) 

складає відповідно 3886,0±16 і -12011,1±62 (р<0,01). Цитоморфологічні особливості 

змін клітинних елементів, зокрема мезотеліоцитів та нейтрофільних гранулоцитів, 

при внутрішньочеревній локалізації РС при помірно тяжкому ГУП, на відміну від 

тяжкого проявляються дегенеративно-дистрофічними змінами мезотеліоцитів 

відповідно в 58 % і 8 % спостережень (χ2=6,593; р=0,001). Для тяжкого ГУП 

характерне виникнення атипових форм мезотеліоцитів, подібних до клітин 

неопластичного ґенезу – в 84 % проти 4 % випадків (χ2=21,368; р<0,001), а при 

заочеревинних РС порушення нейтрофільних лейкоцитів полягають у деструкції як 

цитоплазми так і ядра у вигляді каріопікнозу, каріорексису і каріолізису у 71 % 

проти 7 % досліджень (χ2=10,286; р<0,001). Показники рН, дані цитоморфології 

перипанкреатичних РС можуть слугувати ранніми об’єктивними критеріями 

інфікованості панкреонекрозу та ступеня тяжкості ГУП. 

5. У клінічному перебігу ГУП виникають органічні ураження верхніх відділів 

шлунково-кишкового тракту, зокрема стравохода, антрального відділу шлунка та 

дванадцятипалої кишки у видгляді рефлюкс-езофагіту (16%), еритематозних та 

геморагічно-ерозивних гастродуоденопатій (40%), гострих ерозій та виразок (44%), 

а також екзодеформації порожнистих органів (17%), що являють собою 

патоморфологічний субстрат порушення функції пілородуоденального сегмента 

травного каналу як окремого виду місцевих ускладнень захворювання. При тяжкому 

ГУП констатована істотна різниця в глибині ураження початкових відділів ШКТ у 

вигляді гострих ерозій та виразок у порівнянні з помірно тяжким перебігом 

захворювання – в 37 % проти 16 % досліджень (χ2=4,305; р=0,03), що є об’єктивним 

предиктором оцінки ступеня тяжкості перебігу захворювання. 

6. При гострому ускладненому панкреатиті відбуваються мікроструктурні 

порушення в стінці проксимальних відділів тонкої кишки різного ступеня гостроти, 

поширеності та глибини ураження, зокрема гострий інфільтративно-набряковий 

запальний процес (14%), гострий дифузний ентерит з утворенням деструктивно-
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ерозивних змін (69%) і хронічне запалення з домінуванням склерозування слизової, 

підслизової пластини та атрофією м’язової тканини (17%), які складають 

патоморфологічну основу розвитку клінічного синдрому ентеральної недостатності. 

Величина коефіцієнта співвідношення висоти ворсинок до глибини крипт при 

морфометричному дослідженні біоптатів слизової тонкої кишки від 2,4 до 2,2 

об’єктивізує помірний, а при від 2,1 до 1,4 і менше – тяжкий ступінь цього 

синдрому. 

7. Опрацьовані нові та вдосконалені існуючі методики неінтервенційного 

медикаментозного компоненту мультидисциплінарного лікувального підходу, а 

саме способи мультимодальної фармакотерапії больового синдрому, нівелювання 

набряково-ексудативних уражень залози і парапанкреатичної/параколярної 

клітковини, пригнічення зовнішньо-секреторної функції підшлункової залози і 

шлунка, корекції метаболічних розладів, застосування антибактерійних засобів в 

режимах превентивної та етіотропної антибіотикотерапії, а також раннього 

ентерального харчування забезпечують позитивний ефект при комплексному 

консервативному, а в якості складової – і при хірургічному лікуванні ГУП. 

8. Систематизація мінімально інвазійних операційних технологій – інтервенційної 

сонографії і відеолапроскопії на «остаточні», «етапні» і «стабілізуючі стан хворого» 

втручання з визначенням показів та оцінкою ефективності їх застосування сприяє 

оптимізації хірургічної тактики з істотним збільшенням частоти малоінвазійних 

методик як в ізольованому виді – від 19 % до 57 %; (χ2=20,541; р<0,05), так і в 

поєднанні з традиційними лапаротомними операціями – від 12 % до 26 % (χ2 =4,002; 

р =0,04). 

9. При формуванні обмежених гнійно-некротичних уражень залози і 

парапанкреатичної і/або параколярної клітковини після реалізаціі мінімально 

інвазійних інтервенційних технологій ефективною є лапаротомія з санацією 

осередку запалення та закритим дренуванням за Бегером (55% проти 31%; χ2=5,018; 

р<0,05), а при поширених процесах – некр-секвестректомія з наступними етапними 

санаціями шляхом програмованих релапаротомій (23% проти 26%; χ2=0,0013; 

р>0,05). 

10.  При помірно тяжкому ГУП доцільно реалізовувати принцип «Fast-track» – 

хірургії з включенням у дану лікувальну програму опрацьованих компонентів, 

зокрема призначення пробіотиків, перидуральну анестезію, відмову від механічної 

підготовки товстої кишки, довенну інфузію розчину глюкози безпосередньо перед 

втручанням, використання анестетиків короткої дії, пріоритетність малоінвазивних 

оперативних технологій, безопійну мультимодальну анальгезію, використання 

прокінетиків, обмежене застосування назо-гастральних зондів, раннє ентеральне 

харчування, що поліпшує відчуття комфортності пацієнтів у процесі лікування, 

сприяє скороченню термінів перебування в стаціонарі на 5,7 доби та зменшенню 

післяопераційних ускладнень і летальності відповідно на 4,8 % і 5,8 %. 

11.  Розпрацьований принцип мультидисциплінарного підходу до діагностики, 

консервативного і операційного лікування ГУП з вивченням та визначенням його 

пріоритетних компонентів дозволив поліпшити результати лікування даної категорії 

хворих, зокрема зменшити частоту післяопераційних ускладнень з 13,1 % до 8,3 % 

та показник післяопераційної летальності з 14,8 % до 9,2 %. 



 

 

30 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

1. Андрющенко Д.В. Гострий панкреатит як мультидисциплінарна проблема  

невідкладної абдомінальної хірургії / Д.В.Андрющенко // Науковий вісник 

Ужгородського університету. Серія «Медицина». - 2014. - Випуск 2. - С.26-30.  

2. Андрющенко Д.В. Особливості термінології та класифікації гострого 

панкреатиту / Д.В.Андрющенко // Клінічна хірургія. - 2014. - №11. - С.35-37. 

3. Андрющенко Д.В. Реалізація концепції хірургії «швидкого шляху» в 

лікуванні хворих з приводу гострого панкреатиту / Д.В.Андрющенко // Клінічна 

хірургія. - 2014. - № 9. - С.25-27. 

4. Андрющенко Д.В. Значение цитологических и РН-метрических исследований 

панкреатогенных жидкостных скоплений в оценке тяжести клинического течения 

острого панкреатита / Д.В.Андрющенко // Астраханский медицинский журнал. - 

2014. - Т.9, № 3. - С.103-109. 

5. Андрющенко Д.В. Медикаментозна терапія локальних панкреатогенних 

набряків у комплексному хірургічному лікуванні гострого панкреатиту / 

Д.В.Андрющенко // Хірургія України. - 2014. - №3. - С.57-61. 

6.  Андрющенко В.П. Раннє ентеральне харчування як ефективний компонент у 

хірургічному лікуванні гострого некротичного панкреатиту / В.П.Андрющенко, 

В.В.Куновський, Д.В.Андрющенко // Харківська хірургічна школа. - 2004. - № 1-

2. - С.166-168. (Дисертант проводив аналіз та статистичну обробку даних, 

оформляв статтю до друку). 

7.  Андрющенко В.П. До питання систематизації місцевих інфекційно-

запальних та гнійно-некротичних ускладнень гострого панкреатиту / 

В.П.Андрющенко, В.А.Магльований, Д.В.Андрющенко // Вісник Української 

медичної стоматологічної академії (Полтава). - 2008. - Т.8, вип.1-2. - С.12-14. 

(Дисертант провів літературний пошук за темою, підготував статтю до 

друку). 

8. Андрющенко В.П. Синдром ентеральної недостатності (СЕН) як ускладнення 

гострого панкреатиту: морфологічні основи та принципи медикаментозної 

корекції / В.П.Андрющенко, В.В.Куновський, Д.В.Андрющенко, 

В.А.Магльований // Харківська хірургічна школа. - 2008. - № 2. - С.72-75. 

(Дисертант проводив узагальнення отриманих даних, сформулював висновки). 

9. Андрющенко В.П. Раннє ентеральне харчування та компенсація 

зовнішньосекреторної функції підшлункової залози як ефективні компоненти 

хірургічного лікування гострого панкреатиту та його ускладнень / 

В.П.Андрющенко, В.В.Куновський, Л.Р.Чайковська, Д.В.Андрющенко // 

Харківська хірургічна школа. - 2009. - №3. - С.14-16. (Дисертант провів 

літературний пошук за темою, підготував статтю до друку). 

10. Андрющенко В.П. Актуальні аспекти хірургічного лікування гострого 

поширеного перитоніту / В.П.Андрющенко, С.Т.Федоренко, Д.В.Андрющенко // 

Вісник Української медичної стоматологічної академії (Полтава). - 2009. - Том 9, 

вип. 1. - С.34-38. (Дисертант самостійно лікував більшу частину пацієнтів, 

узагальнив дані і провів їх статистичне обчислення). 

11. Андрющенко Д.В. Клінічні та патоморфологічні прояви синдрому 

недостатності кишечнику в перебігу гострого некротичного панкреатиту / 



 

 

31 

Д.В.Андрющенко, В.В.Куновський, В.П.Андрющенко // Харківська хірургічна 

школа. - 2010. - № 3. - С.5-7. (Дисертант провів аналіз та узагальнення 

результатів). 

12. Андрющенко В.П. Сучасні аспекти хірургічного лікування гострого 

поширеного перитоніту / В.П.Андрющенко, Д.В.Андрющенко, С.Т.Федоренко // 

Харківська хірургічна школа. - 2010. - № 6. - С.40-42. (Дисертант проаналізував 

результати програмованої релапаротомії при гострому гнійно-некротичному 

панкреатиті). 

13. Андрющенко В.П. Гострий панкреатит: аналіз пріоритетних складових 

комплексного хірургічного лікування з позицій сучасних наукових досліджень / 

В.П.Андрющенко, Д.В.Андрющенко, В.А.Магльований, Л.М.Когут // 

Український журнал хірургії. - 2011. - №5. - С.83-87. (Дисертант здійснив 

лікування більшості пацієнтів, узагальнив результати хірургічного лікування). 

14. Андрющенко В.П. Новий підхід до виявлення інфікованості панкреонекрозу 

в хірургічному лікуванні гострого панкреатиту / В.П.Андрющенко, Л.М.Когут, 

Д.В.Андрющенко // Харківська хірургічна школа. - 2011. - № 2. - С.82-84. 

(Дисертанту належить ідея опрацьованого методу, підготовка статі до друку). 

15. Андрющенко В.П. Реалізація принципу мультимодальної анальгезії в 

хірургічному лікуванні гострого панкреатиту / В.П.Андрющенко, 

В.В.Куновський, Д.В.Андрющенко, В.А.Мальований // Вісник Української 

стоматологічної академії (Полтава). - 2011.- Том 11, вип. 1. - С.8-10. (Дисертант 

провів літературний пошук за темою, здійснив аналіз матеріалу та 

сформулював висновки). 

16. Андрющенко Д.В. Острый панкреатит: приоритетные составляющие 

комплексного хирургического лечения с позиций современных научных 

исследований / Д.В.Андрющенко, В.А.Маглеваный, В.П.Андрющенко //      

Международный научно-практический журнал Хирургия Восточная Европа. - 

2013. - №2. - С.120-126. (Диссертант здійснив аналіз клінічного матеріалу, 

провів узагальнення, підготував статтю до друку). 

17. Андрющенко Д.В. Малоинвазивные интервенционные технологии в оценке 

тяжести клинического течения острого некротического панкреатита / 

Д.В.Андрющенко, Л.Н.Когут, В.П.Андрющенко // Український Журнал хірургії. - 

2013. - № 3. - С.140-144. (Дисертант проаналізував ефективність  

інтервенційних технологій, підготував публікацію до друку). 

18. Андрющенко В.П. Принцип етапності в хірургічному лікуванні гострого 

панкреатиту та його ускладнень із застосуванням мініінвазійних та традиційних 

операційних технологій / В.П.Андрющенко, Л.М.Когут, В.П.Андрющенко // 

Харківська хірургічна школа. - 2013. - №2. - С.64-66. (Дисертант самостійно 

лікував більшу частину пацієнтів, здійснив статистичне опрацювання 

матеріалу, сформулював висновки). 

19. Андрющенко В.П. Раннє ентеральне харчування в хірургічному лікуванні 

гострого некротичного панкреатиту та його ускладнень: доцільність, методики, 

ефективність / В.ПАндрющенко, В.В.Куновський, Д.В.Андрющенко // Харківська 

хірургічна школа. - 2013. - № 5. - С.12-18. (Дисертант провів обстеження 

хворих,  здійснив аналіз  та узагальнення результатів). 
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20. Андрющенко В.П. Антисекреторна терапія в комплексному лікуванні 

гострого панкреатиту: доцільність та засоби реалізації / В.П.Андрющенко, 

Д.В.Андрющенко, Л.М.Когут // Медицина невідкладних станів. - 2013. - № 6. - 

С.71-74. (Дисертант  проводив лікування хворих, здійснив оцінку ефективності 

запропонованої методики, сформулював висновки). 

21. Андрющенко В.П. Мінімально інвазивні та традиційні інтервенційні 

технології в хірургічному лікуванні гострого панкреатиту та його ускладнень: 

альтернативний чи поєднаний принцип застосування? / В.П.Андрющенко, 

Д.В.Андрющенко, Ю.С.Лисюк, Л.М.Когут // Вестник неотложной и 

восстановительной медицины. - 2013. - Т.14, №3. - С.298-300. (Дисертант 

приймав безпосередню участь в реалізації операційних технологій, здійснив 

аналіз їх ефективності). 

22. Андрющенко В.П. Фармакотерапія больового синдрому у хворих на гострий 

панкреатит / В.П.Андрющенко, Д.В.Андрющенко, В.В.Куновський // Медицина 

неотложных состояний. - 2014. - №3. - С.61-64. (Дисертантом визначено 

ефективність нівелювання больового синдрому, підготовлено статтю до 

публікації). 

23. Андрющенко В.П. Мультимодальна анальгезія як ефективний компонент 

лікувальної програми при гострому панкреатиті / В.П.Андрющенко, 

В.В.Куновський, Д.В.Андрющенко // Хірургія України. - 2015. - № 4. - С.39- 43. 

(Дисертант провів літературний пошук за темою, підготував матеріали для 

опублікування). 

24. Андрющенко В.П. Гострий поширений перитоніт: провідні компоненти 

сучасної хірургічної тактики / В.П.Андрющенко, С.Т.Федоренко, 

Д.В.Андрющенко // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. - Чернівці. - 2012. - 

№ 2. - С.91-93. (Дисертант проаналізував ефективність етапних санацій при 

гострому некротичному панкреатиті шляхом програмованих релапротомій). 

25. Пат. деклараційний на винахід №61614 А Україна МПК А61К 31/195. Спосіб 

корекції метаболічних порушень в післяопераційному періоді у пацієнтів з 

гнійно-запальними ураженнями органів панкреато-біліарної зони / заявники та 

патентовласники Д.В. Андрющенко, В.В. Куновський, В.А. Магльований. Заявл. 

18.03.2003; опубл. 17.11.2003. Бюл. № 11. (Дисертанту належить ідея способу  

та оформлення заявки). 

26. Пат. на корисну модель №44812 Україна МПК А61К 31/135. Спосіб до- та 

післяопераційного знеболення хворих з гострим панкреатитом / заявники та 

патентовласники В.В. Куновський, В.П. Андрющенко, Д.В. Андрющенко, Ю.О. 

Фус. Заявл. 05.06.2009; опубл. 12.10.2009. Бюл. № 19. (Дисертантом  вивчено 

ефективність запропоновано способу). 

27. Пат. на корисну модель №45797 Україна МПК А61В 10/00. Спосіб виявленна 

інфікованості гострого панкреатиту та парапанкреатиту / заявники та 

патентовласники Л.М. Когут, Д.В. Андрющенко, В.П. Андрющенко. Заявл. 

15.06.2009; опубл. 21.11.2009. Бюл. № 22. (Дисертанту належить ідея способу 

виявлення інфікованості гострого панкреатиту). 

28. Пат. на корисну модель №85305 Україна МПК А61К 31/00. Спосіб лікування 

гострого набрякового/інтерстиціального панкреатиту / заявники та 
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патентовласники Д.В. Андрющенко, В.П. Андрющенко, М.І. Кушнірчук. Заявл. 

21.06.2013; опубл. 11.11.2013. Бюл. № 21. (Дисертанту належить ідея 

використання  групи препаратів діосмін-гесперединового ряду). 

29. Пат. на корисну модель №102079 Україна МПК А61К 31/00. Спосіб 

фармакотерапії больового синдрому при гострому панкреатиті / заявники та 

патентовласники В.П. Андрющенко, В.В. Куновський, Д.В. Андрющенко. Заявл. 

06.05.2015; опубл. 12.10.2015. Бюл. №19. (Дисертант здійснив оцінку 

ефективності запропонованого способу анальгезії, оформив заявку). 

30. Пат. на корисну модель №102953 Україна МПК G01N 33/48. Спосіб 

виявлення анаеробної неклостридіальної мікрофлори в досліджуваному матеріалі 

у хворих з інфікованим панкреонекрозом / заявники та патентовласники Д.В. 

Андрющенко, В.А. Магльований. Заявл. 29.05.2015; опубл. 25.11.2015. Бюл. № 

22. (Дисертантом проведений розрахунок даних бакдосілджень за сучасними 

показниками і визначені значимі критерії). 

31. Пат. на корисну модель №102927 Україна МПК А61К 38/55. Спосіб 

лікування гострого панкреатиту із застосуванням інгібіторів протонної помпи / 

заявники та патентовласники В.П. Андрющенко, Д.В. Андрющенко, М.І. 

Кушнірчук. Заявл. 25.05.2015; опубл. 25.11.2015. Бюл. № 22. (Дисертанту 

належить ідея способу). 

32. Пат. на корисну модель №102926 Україна МПК А61К 38/55. Спосіб 

ступінчатої терапії із застосуванням інгібіторів протонної помпи при лікуванні 

гострого панкреатиту / заявники та патентовласники В.П. Андрющенко, Д.В. 

Андрющенко, М.І. Кушнірчук. Заявл. 25.05.2015; опубл. 25.11.2015. Бюл. № 22. 

(Дисертанту належить ідея способу та оформлення заявки). 

33. Пат. на корисну модель №104714 Україна МПК G01N 33/48. Спосіб оцінки 

тяжкості клінічного перебігу гострого панкреатиту / заявники та 

патентовласники Д.В. Андрющенко, Ю.С. Лисюк, В.П. Андрющенко. Заявл. 

14.09.2015; опубл. 10.02.2016. Бюл. № 3. (Дисертанту належить ідея способу та 

підготовка матеріалів для подачі заявки). 

34. Пат. на корисну модель №106268 Україна МПК G01N 33/48. Спосіб 

прогнозування клінічного перебігу гострого деструктивного панкреатиту / 

заявники та патентовласники Д.В. Андрющенко, Л.М. Когут, О.Ю. 

Андрушевська, В.П. Андрющенко. Заявл. 24.09.2015; опубл. 25.04.2016. Бюл. №8. 

(Дисертанту належить ідея способу та оформлення заявки). 

35. Андрющенко В.П. Систематизований підхід до застосування сучасних 

мініінвазійних технологій в хірургічному лікуванні гострого панкреатиту та його 

ускладнень / В.П.Андрющенко, Л.М.Когут, Д.В.Андрющенко // Український 

Журнал Хірургії. - 2009. - №2. - С.7-12. (Дисертант самостійно провів 

обстеження  тематичних хворих, аналіз та узагальнення результатів). 

36. Андрющенко В.П. Ентеральне харчування в ранньому післяопераційному 

періоді як ефективний компонент хірургічного лікування гострого некротичного 

панкреатиту / В.П.Андрющенко, В.В.Куновський, Д.В.Андрющенко, 

В.А.Магльований // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія 

«Медицина». - Ужгород, 2003. - С.135-137. (Дисертант самостійно провів 

обстеження хворих, проаналізував результати патоморфологічних досліджень). 
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37. Андрющенко В.П. Бактерійний чинник при гострому некротичному 

панкреатиті та можливості елімінації його сучасними пробіотиками / 

В.П.Андрющенко, В.В.Куновський, Д.В.Андрющенко // Збірник наукових праць 

Запорізького Державного інституту удосконалення лікарів. - Запоріжжя, 2003. - 

Випуск 64. - С.5-10. (Дисертант узагальнив показники бактеріологічних 

досліджень та здійснив розрахунок їх за сучасними критеріями). 

38. Андрющенко Д.В. Новий компонент медикаментозної терапії в 

комплексному лікуванні гострого некротичного панкреатиту / Д.В.Андрющенко, 

Ю.Ф.Кушта, В.П.Андрющенко // Хірургія України. - 2013. - №4. - С.15-20. 

(Дисертант визначив критерії оцінювання ефективності методу лікування та 

проаналізував результати). 

39. Андрющенко В.П. Раннє ентеральне харчування в комплексному 

хірургічному лікуванні гострого некротичного панкреатиту / В.П.Андрющенко, 

Д.М.Бідюк, Д.В.Андрющенко [та інш.] // Клінічна хірургія. - 2003. - №4/5. - С.77. 

(Дисертант здійснив оцінку ефективності методики за клінічними та 

патоморфологічними показниками). 

40. Андрющенко Д.В. Оригінальна методика корекції метаболічних розладів у 

комплексному хірургічному лікуванні гострого ускладненого холециститу і 

некротичного панкреатиту / Д.В.Андрющенко, В.В.Куновський, 

В.П.Андрющенко // Клінічна хірургія. - 2004. - № 11-12. - С.4-5. (Дисертанту 

належить ідея методик корекції метаболічних розладів). 

41. Андрющенко Д.В. Спосіб корекції метаболічних порушень при хірургічному 

лікуванні гострого ускладненого холециститу і некротичного панкреатиту / 

Д.ВАндрющенко, В.В.Куновський // Матеріали науково-практичної конференції, 

присвяченої 50-річчю кафедри загальної хірургії Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького. - Львів, 2004. - С.73-74. 

(Дисертантом доведена ефективність лікувальної методики за показниками  

біохімічних досліджень). 

42.  Андрющенко Д.В. Корекція метаболічних порушень в хірургічному 

лікуванні гострого ускладненого холециститу та інфікованого панкреонекрозу /  

Д.В.Андрющенко, В.В.Куновський, В.П.Андрющенко // Вісник Вінницького 

національного медичного університету. - 2004. - № 8. - С.102-103. (Дисертантом 

підготовлені матеріали для опублікування). 

43. Андрющенко В.П. Актуальні аспекти хірургічного лікування гострого 

панкреатиту та його ускладнень / В.П.Андрющенко, Д.В.Андрющенко, 

В.А.Магльований, Л.М.Когут // Клінічна хірургія. - 2006. - № 9. - С. 84-85. 

(Дисертантом проаналізовано клінічний матеріал, сформульовані висновки). 

44. Андрющенко В.П. Клінічне значення інфекційного чинника в прогнозуванні 

тяжкості перебігу некротичного панкреатиту / В.П.Анрющенко, 

В.А.Магльований, Д.В.Андрющенко // Клінічна хірургія. - 2007. - № 2-3. - С.87-

88. (Дисертантом обчислено показники прогнозування тяжкості гострого 

некротичного панкреатиту). 

45. Андрющенко В.П. Гострий панкреатит: ключові аспекти лікувальної тактики 

/ В.П.Андрющенко, В.А.Магльований, Д.В.Андрющенко, Л.М.Когут // Архив 

клинической и эксперементальной медицины. - 2007. - Т.16, № 1. - С.3-5. 
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(Дисертантом узагальнено результати етапних санацій при поширених гнійно-

некротчиних ураженнях парапанкреатичного заочеревинного простору). 

46. Андрющенко В.П. Мініінвазивні методи в лікуванні гострого панкреатиту та 

його ускладнень: можливості, технології, ефективність / В.П.Андрющенко, 

Л.М.Когут, О.Т.Гірняк, Д.В.Андрющенко // Клінічна хірургія. - 2008. - № 4-5. - С. 

39. (Дисертантом визначено нішу для застосування мінімально інвазійних 

хірургічних технологій при гострому ускладненому панкреатиті). 

47. W.Andrýuşenko, D.Andrýuşenko, L.Kogut. Ýiti pankreatitiň we onuň gaýry 

üzülmeleriniň hirurgiýa bejergisinde häzrki zaman miniinwaziw tehnologiýalaryň 

ulanylmagyna ulgamlaşdyrylan çemeleşme // Atly halkara sergi we ylmy maslahat 

«Türkmenistanyň beýik galkynyş zamanasy we saglygy goraýyş ulgamyndaky 

özgeriöşler – 2010». - Türkmenistan, Aşgabat, 2010. - S.40 - 41. 

48. W.P.Andrýuşenko, D.W.Andrýuşenko, L.N.Kogut. Ýiti pankreatitiň ýalňyz, 

köpçülikleýin we utgaşykly gaýry üzülmeleriniň hirurgiýa korreksiýasynyň 
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хірургічної тактики при гострому панкреатиті та його місцевих ускладненнях. 
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     Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за 

спеціальністю 14.01.03. – хірургія. – Львівський національний медичний університет 

імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2017. 

     У дисертації наведено результати обстеження та лікування 752 хворих на гострий 

ускладнений панкреатит. 

     Піддано поглибленому аналізу та систематизації місцеві ускладнення гострого 

панкреатиту за їх якісними та кількісними характеристиками. 

     Визначено основні характеристики сучасної панкреатичної інфекції та значення 

їх для оцінки тяжкості клінічного перебігу захворювання.   
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     Виявлено особливості даних рН-метричних та цитоморфологічних досліджень 

перипанкреатичних рідинних скупчень, органічних уражень верхніх відділів 

травного каналу та патоморфологічних змін стінки тонкої кишки.  

     Запропоновано діагностичний алгоритм, що сприяло підвишенню точності 

діагностики та виявлення місцевих ускладнень до 97 %. 

     Опрацьовано нові способи медикаментозного лікування, зокрема, нівелювання 

больового синдрому, елімінації ексудативно-набрякових уражень тканин, 

антисекреторної терапії, корекції метаболічних порушень, вдосконалено методики   

антибіотикотерапії та раннього ентерального харчування. 

    Науково обґрунтовано хірургічну тактику з використанням мінімально інвазійних 

та традиційних операційних технологій як в ізольованому вигляді, так і в їх 

поєднанні, що дозволило знизити показники післяопераційних ускладнень в 1,6, а 

післяопераційної летальності – в 1,5 рази. 

     Визначено пріоритетні складові та доведено ефективність реалізації програми 

«Fast-track»-хірургії (хірургії швидкого шляху) у хворих з помірно тяжким гострим 

панкреатитом. 

     Ключові слова: гострий панкреатит, характеристики місцевих ускладнень, 

панкреатична інфекція, діагностичний алгоритм, медикаментозна терапія 

малоінвазійні, традиційні операційні втручання. 
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специальности 14.01.03. – хирургия. – Львовский национальный медицинский 

университет имени Данила Галицкого МОЗ Украины, Львов, 2017. 

     В диссертации представлены результаты обследования и лечения 752 больных с 

острым осложненным панкреатитом. Проведен углубленный анализ и 

систематизация местных осложнений заболевания с оценкой как качественных, так 

и количественных характеристик и обоснованием целесообразности квалификации 

их как «одиночные», «множественные», «сочетанные» осложнения. Разработана 

оригинальная классификация местных осложнений острого панкреатита. 

     Выяснены основные характеристики современной панкреатической инфекции с 

учетом метаболических, тинкториальных, ассоциативных свойств, тропности к 

разным патоморфологическим субстратам, сроков присоединения бактериального 

фактора к первично асептическому воспалению поджелудочной железы, 

чувствительности к антибиотикам. Установлено значение их для оценки тяжести  

клинического течения заболевания.  

     Выявлены особенности показателей рН-метрических, цитоморфологичеких 

исследований перипанкреатических жидкостных скоплений при умеренно тяжелом 

и тяжелом клиническом течении заболевания, а также органических нарушений 

верхних отделов пищеварительного канала в виде гастродуоденопатий, острых 

эрозий и язв пилорического отдела желудка и двенадцатиперстной кишки.   
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Установлены микроструктурные изменения стенки проксимальних отделов тонкой 

кишки как патоморфологической основы синдрома энтеральной недостаточности.  

     На основании оценки показателей «Чувствительность», «Специфичность» и 

«Диагностическая Эффективность» разработана логично-последовательная схема 

диагностического поиска – диагностический алгоритм, использование которого  

позволило устанавливать диагноз заболевания и выявлять местные осложнения с 

точностью до 97 %. 

     Разработаны новые оригинальные способы медикаментозного лечения, а именно, 

фармакотерапии болевого синдрома на принципах мультимодальной анальгезии, 

элиминации экссудативно-отечных изменений паренхимы органа и жировой 

клетчатки забрюшинного пространства, антисекреторной терапии и угнетения 

екзокринной функции поджелудочной железы, коррекции метаболических 

нарушений. Усовершенствованы подходы к применению антибиотиков в режимах 

превентивной и этиотропной терапии, а также методики раннего энтерального 

питания. Доказана клиническая эффективность предложенных методов 

неинтервенционного лечебного компонента.      

     Научно обоснована хирургическая тактика при остром осложненном панкреатите 

с использованием минимально инвазивных и традиционных операционных 

вмешательств, как в изолированном виде, так и в их сочетании.                    

     Систематизированы минимально инвазивные операционные технологии – 

интервенционная сонография и видеолапароскопия на «окончательные», «этапные» 

и «стабилизирующие состояние больного» вмешательства с определением 

показаний и оценкой еффективности их применения. Доказано, что разроботанный 

подход способствует оптимизации хирургического лечения с существенным 

увеличением количества малоинвазивных методик, как в самостоятельном виде – от 

21 % до 57 % ( р<0,0001), так и в сочетании с традиционныними лапаротомными 

вмешательствами – от 12 % до 26 % ( р=0,04).    

     Показано, что при формировании ограниченных гнойно-некротических 

поражений поджелудочной железы и парапанкреатической и/или параколярной 

жировой клетчатки после выполнения минимально инвазивных интервенционных 

технологий еффективным вмешательством является лапаротомия с санацией очага 

воспаления и закрытым дренированием по Бегеру (55% против 31%; р<0,05), а при 

распространенных процессах – некр-секвестрэктомия с последующими этапными 

санациями путем программированых релапаротомий (23% против 26%; р>0,05).          

Разроботанная диагностичная и лечебная тактика позволила снизить показатели 

послеоперационных осложнений в 1,6, а послеоперационной летальности в 1,5 раз. 

     Определены приоритетные составляющие и доказана эффективность реализации 

программы «Fast-track»-хирургии («хирургии быстрого пути») у больных с 

умеренно тяжелым острым панкреатитом. 

     Ключевые слова: острый панкреатит, характеристики местных осложнений, 

панкреатическая инфекция, диагностический алгоритм, медикаментозная терапия, 

малоинвазивные, традиционные оперативные вмешательства. 
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SUMMARY 

     Andriuschenko D.V. Multidisciplinary principle of diagnostics and modern  

surgical tactics of acute pancreatitis and its local complications.- Manuscript.    

     Dissertation on getting of scientific degree of Doctor of the Medical Sciences for  

specialty 14.01.03. – Surgery. Lviv Danylo Halytsky National Medical University of   

Ministry of the Health Care of Ukraine, Lviv, 2017. 

     In dissertation presented the results of examination and treatment of 752 patients on 

acute complicated pancreatitis. 

     Carried out a depth analysis and systematization of the local complications of acute  

pancreatitis for qualitative and quantitative characteristics. 

     Identified the main characteristics of the modern pancreatic infection and their 

significance for estimation of severity of the clinical course of disease. 

     Found the features of pH – metric and cytomorphologic researches data of  

peripancreatic liquid collections, organic affections of the digestive canal upper paths and  

pathomorphologic changes of the small intestine walls. 

     Proposed diagnostic algorithm that promoted an increasing of precision of diagnostics 

and detection of local complications to 97%. 

     Elaborated new kinds of medication therapy, in particular, leveling of the pain  

syndrome, elimination of exudative – edematous tissues affections, antisecretory therapy, 

correction of metabolic disorders, improved the methods of antibiotic therapy and early  

enteral feeding.                    

     Scientifically reasonable a surgical tactics using mini – invasive and traditional  

operative techniques as disconnectedly as together (in combination) that allowed to 

decrease an indexes of postoperative complications in 1,6 and postoperative mortality – in 

1,5 times. 

     Identified a priority compounds and proved a realization of program «Fast - track» 

efficiency (Surgery of the rapid way) in patients with acute pancreatitis of moderate  

severity. 

     Key words: acute pancreatitis, characteristics of local complications, pancreatic 

infection, diagnostic algorithm, medication therapy, mini-invasive, traditional  operational 

interventions.  

 

 

         ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ГП – гострий панкреатит 

ГУП – гострий ускладнений панкреатит  

ЕН – ентеральна недостатність 

МІОТ – мінімально інвазійні операціні технології 

РС – рідинні скупчення 

APCF – Acute peripancreatic fluіd collection (гострі парапанкреатичні РС)  

ANC – Acute nеcrоtic collection (гострі некротичні РС) 

PNFC – Post-necrotic pancreatic/retropancreatic fluіd collection (постнекротичні   

інфіковані панкреатичні і/або парапанкреатичні РС) 

WON – Walled of necrosis (відмежоване вогнище некрозу) 

 


