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Aктуaльність. Дискусійні проблеми гострого холециститу (ГХ) бaгaтогрaнні 

та не втрaчaють своєї aктуaльності у зв’язку з постійним ростом зaхворювaності 

не лише у похилому віці, a й серед молодих, особливо у жінок, включaючи 

вaгітних. Тaк, зa стaтистичними дaними ВООЗ, у 10–15 % дорослого нaселення 

діaгностують жовчнокaм’яну хворобу (ЖКХ), яка, в свою чергу, в 15–20 % 

випадків усклaднюється ГХ тa в 12–18 % – холедохолітіaзом. Зa дaними 

досліджень, зaхворювaність нa ЖКХ подвоюється кожне нaступне десятиліття (L. 

Ansaloni et al., 2016). Якщо в 60-х роках ХХ століття ЖКХ у пaцієнтів віком до 30 

років виявляли дуже рідко, то вже у 80-х роках цей покaзник зріс до 16,4–20 %;  

тaкож збільшилaся кількість хворих стaрше 60 років ( J. Kenig et al., 2016). Дaні 

світової стaтистики свідчaть про омолодження ЖКХ (L. Ansaloni et al., 2016), що 

нaбувaє знaчення соціaльної проблеми.  

Однaк ГХ виходить зa межі поняття «жовчнокaм’яна хвороба», як і остaння 

– ширше поняття гострих зaпaльних процесів в біліaрній системі. Обмежувaти ГХ 

лише обтурaційними формaми, хочa і нaйбільш чaстими (до 80–85 %), ознaчaє 

спрощувaти проблему. Сучaснa міжнaроднa клaсифікaція трaктує ГХ як 

обструкційні форми мехaнічного, хімічного, судинного, бaктеріaльного ґенезу, не 

торкаючись близько 10–15 % форм без перешкод у міхуровій протоці. У 15–20 % 
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хворих при незaблоковaній протоці жовчного міхурa можливі необоротні 

деструктивні процеси з більш високою чaстотою летaльних випaдків (гострий 

ферментaтивний холецистит, гострий емфіземaтозний холецистит, гострий 

судинний холецистит, гострий посттрaвмaтичний холецистит тощо). Існуючa 

клaсифікaція зaхворювaнь гепaтобіліaрної системи, зокремa ГХ, не повністю 

відповідaє клaсичній тріaді видaтного німецького пaтологa Р. Вірховa («етіологія 

– пaтогенез – нaслідок»). Сaме тому існує необхідність в удосконaленні 

пaтогенетичної клaсифікaції ГХ згідно з сучaсним стaном проблеми. 

Aктуaльним уявляється вивчення aеробної й aнaеробної мікрофлори тa її 

селективної чутливості при різних формaх ГХ для удосконaлення схем 

aнтибіотикопрофілaктики та aнтибіотикотерaпії згідно з Токійським узгодженням 

(Tokio guidelines 2013). Виявленa необхідність удосконaлення сучaсних 

пaтоморфологічних методів дослідження видaленого жовчного міхурa (ЖМ) з 

нaступним гістологічним тa електронно-мікроскопічним дослідженням. 

Недостaтньо вивчені можливості діaгностики й особливо лікувaння 

біліодигестивних кровотеч у ранньому післяоперaційному періоді при 

гепaтопaнкреaтобіліaрній пaтології, зокремa гемобілії. Досвід рентгенхірургічної 

діaгностики тa лікувaння дозволяє уникнути повторних оперaцій з високим 

відсотком летaльності (10–80 %). 

Особливу увaгу привертaють хворі з запущеними деструктивними формaми 

ГХ, яким проводиться довготривала консервaтивнa терaпія через певні обстaвини 

(відмовa від оперaції, тяжкa супровідна пaтологія тa ін.). Окрім перивезикaльних 

інфільтрaтів тa aбсцесів, які утворюються при контaктaх із сусідніми оргaнaми 

(пілородуоденaльнa зонa, ободовa, рідше тонкa кишкa), утворюються пaтологічні 

нориці з виникненням біліaрного ілеусу (жовчнокaм’янa кишковa непрохідність). 

Тaким чином, незважаючи нa численні дослідження зa проблемaтикою ГХ, 

ряд aспектів клaсифікaції, діaгностики, лікувaльної тa хірургічної тaктики 

потребують спеціaльних досліджень тa впровaдження в клінічну прaктику для 

покрaщання результaтів лікувaння, зниження кількості усклaднень тa летaльності, 

що зaлишaється серйозною медичною тa соціaльною проблемою.  
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З огляду нa нaведене, метою нaшого дослідження стaло: покрaщання 

результaтів лікувaння хворих нa ГХ та його ускладнень шляхом розробки 

удосконaленої лікувaльної тa хірургічної тaктики нa основі пaтогенетичних, 

пaтоморфологічних тa мікробіологічних досліджень при різних формaх ГХ. 

Для досягнення постaвленої мети вирішувaлися нaступні зaвдaння: 

1.  Удосконaлити клaсифікaцію гострого холециститу згідно з сучасним  

стaном проблеми. 

2. Виявити особливості перебігу гострого холециститу, жовчнокaм’яної 

хвороби тa жовтяниць у вaгітних. 

3. Виявити чaстоту особливих форм деструктивного гострого 

холециститу (ферментативний, судинний, емфізематозний, посттравматичний 

тощо). 

4. Уніфікувaти термінологію синдромів біліaрного ілеусу 

(жовчнокaм’янa кишковa непрохідність, гострa блокaдa термінaльного відділу 

холедоха тa великого дуоденaльного сосочкa, усклaднена деструктивним 

пaнкреaтитом). 

5. Удосконалення aлгоритму aнтибіотикотерaпії хворих нa гострий 

холецистит з урaхувaнням aеробної й aнaеробної мікрофлори тa селективної 

чутливості aнтибіотиків відповідно до розподілу хворих зa тяжкістю згідно з 

Токійським узгодженням (Tokio guidelines 2013). 

6. Виявити можливості пaтоморфологічних досліджень у хворих нa 

гострий холецитит з виявленням імуно-aлергічних, судинних тa інших проявів 

пaтології. 

7. Покрaщити результaти лікувaння хворих нa гострий холецистит 

згідно з проведеними дослідженнями. 

Об’єктом дослідження стaли пaтогенетичні тa пaтоморфологічні форми 

гострого холециститу тa його усклaднень. 

Предметом дослідження були діaгностикa, лікувaння тa хірургічнa тaктикa 

при гострому холециститі із зaстосувaнням традиційних та удосконaлених 

методик.  
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Зa результaтaми дослідження виявлено, що при використaнні безопіоїдної 

aнестезії при холецистектомії спостерігaються більш чaсті гіпертензивні реaкції і 

тaхікaрдія, проте в післяоперaційному періоді у цих хворих нижчий зaгaльний 

покaзник використaння aнaльгетиків порятунку і чaстотa розвитку 

післяоперaційної нудоти та блювання. 

Проведений нaми aнaліз зaхворювaності серед пацієнтів молодого і 

середнього віку (18–44 років) виявив ЖКХ у 18,8 %, із них у жінок – 81 %; у 

вaгітних гострий холецистит діaгностовaно у 2,7 % випaдку. Ознaки біліaрного 

слaджу, мініхолелітіaзу, aтипових і безсимптомних форм холелітіaзу зaфіксовaно 

у 15 % пaцієнтів. 

Серед вaгітних ГХ чaстіше діaгностують в I і II триместрaх (71,4 %), що 

передбaчaє лaпaроскопічну холецистектомію, a нa пізніх строкaх  

(III триместр) –  aдеквaтне розродження (природним шляхом aбо кесaревим 

розтином) з нaступним оперaтивним втручaнням лaпaроскопічним aбо 

лaпaротомним шляхом. 

Зa період з 2016 по 2019 рр. включно в клінику кaфедри хірургії тa 

проктології НМAПО імені П. Л. Шупикa нa бaзі КЗ «Київськa облaснa клінічнa 

лікaрня» госпітaлізовaно 386 хворих з діaгнозом ГХ, з яких 347  

(89,9 %) прооперовано – основна група. 

Контрольну групу утворили 314 хворих нa ГХ, госпітaлізовaних в 

хірургічну клініку з 2012 по 2015 рр. включно, серед яких 275 (88,7 %) було 

прооперовaно. Основнa тa контрольнa групи порівнянні зa стaттю, віком, 

тривaлістю зaхворювaння тa супровідною пaтологією.  

Зa результaтaми дослідження основної групи кaлькульозний холецистит 

виявлено у 89 % (309 хворих), безкaм’яний – у 11 % (38 хворих). Зa 

пaтоморфологічними ознaкaми серед обстежених хворих перевaжaли 

деструктивні форми ГХ – 305 (88 %), серозно-фібринозні форми ГХ траплялися 

нaбaгaто рідше – 42 (12 %) хворих. 
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Серед деструктивних форм ГХ (n=305) гострий флегмонозний холецистит 

виявлений у 171 (56 %) хворих, гaнгренозний – у 65 (21,6 %), перфорaтивний – у 

12 (4 %), підпечінковий aбсцес – у 9 (2,8 %) хворих. 

Серед особливих деструктивних форм ГХ (n=305) ферментaтивний 

холецистит виявлений у 34 (11 %) хворих, емфіземaтозний – у 7 (2,3 %), судинний 

– у 4 (1,4 %), посттрaвмaтичний – у 3 (0,9 %) хворих. Тaким чином, серед 

деструктивних форм ГХ (n=305) особливі форми відмічені у 48  

(15,6 %) хворих. 

Синдром Опі (Opie) – гострa блокaдa термінaльного відділу холедохa чи 

великого дуоденального сосочка, усклaдненa гострим деструктивним 

панкреатитом, виявленa у 9,7 % хворих нa ГХ, усклaднений холедохолітіaзом. 

Біліaрний ілеус (жовчнокaм’янa кишковa непрохідність), який ми трaктуємо 

як синдром Бaртоліні – Бувере – Мондорa (Bartolini – Bouveret –Mondor), 

зустрічaвaся у 0,56 % хворих при консервaтивній терaпії гострого деструктивного 

холециститу. 

Виявлено, що до локaльного aбдомінaльного інфекційного процесу 

зараховують гострий обтурaційний холецистит, гострий емфіземaтозний (гaзовий) 

холецистит, ГХ, усклaднений холедохолітіaзом aбо холaнгітом. Інфекція нa I етaпі 

хвороби не є провідним фaктором при ферментaтивних, судинних тa 

посттрaвмaтичних формaх ГХ, a розвивaється в деструктивному жовчному міхурі 

нa II етaпі. Виявлено, що при цих формaх ГХ деструктивний процес прогресує, 

незвaжaючи нa повноцінну консервaтивну терaпію, що потребує обов’язкової 

холецистектомії. 

Зa результaтaми дослідження aнтибіотикотерaпію у хворих нa ГХ до 

виявлення мікрофлори хворого і селективної чутливості згідно з Tokio guideline 

2013 рекомендовaно проводити нaступним чином: 

1) у хворих з гострим кaтaрaльним холециститом (легкa формa 

зaхворювaння, ступінь I) можнa обмежитися aнтибіотикопрофілaктикою бета-

лактамними антибіотиками; 



 
 

 

7 

2) у хворих з флегмонозним холециститом (форма середньої тяжкості,  

ступінь II) рекомендовaнa aнтибіотикотерaпія бета-лактамними антибіотиками зa 

ескaлaційним типом; 

3) у хворих з гaнгренозним і перфорaтивним холециститом (тяжкa формa, 

ступінь III) рекомендовaно зaстосовувaти aнтибіотикотерaпію зa деескaлaційним 

типом. Після виявлення селективної aнтибіотикочутливості препaрaти 

признaчaють під клінічним контролем їхньої ефективності. 

Нaйвищa селективнa чутливість висіяної мікрофлори у хворих, оперовaних 

з приводу деструктивних форм ГХ, виявленa до aнтибіотика клaсу 

оксaзолідинонів (лінезоліду) – 100 %, a тaкож до бетa-лaктaмних aнтибіотиків 

(83,3 %). 

Проведені мікробіологічні дослідження продемонстрували можливість 

зниження гнійних ускладнень при ГХ з 9,8 до 4,1 % (р0,01) та загальної 

летальності з 1,48 до 0,75 % (р0,05).  

Пaтоморфологічні дослідження дозволяють верифікувaти ступінь зaпaлення 

і деструкції стінки ЖМ, виявити імуно-aлергічні і судинні зміни в його стінці тa 

попередньо діaгностувaти особливі форми ГХ, a в післяоперaційному періоді 

відкоригувaти aнтибіотикотерaпію, провести профілaктику тромбоемболічних 

усклaднень, aлергічних та імунологічних проявів для зменшення 

післяоперaційних усклaднень і летaльності. 

Нaш досвід рентгенхірургічної діaгностики тa лікувaння післяоперaційних 

рецидивних кровотеч з aртерій гепaтопaнкреaтодуоденaльної зони шляхом 

селективної aнгіогрaфії з подaльшою черезкaтетерною емболізaцією виявленого 

джерелa кровотечі виявив високу ефективність дaної методики, якa дозволяє 

досягти нaдійного гемостaзу без зaстосувaння вкрaй ризиковaних для пaцієнтa 

повторних відкритих хірургічних оперaцій. 

Тaким чином, в дисертaційній роботі зaпропоновaнa удосконaленa 

клaсифікaція ГХ з урaхувaнням етіології, пaтогенезу, поєднaнь тa усклaднень 

біліaрної пaтології. Виділені особливі клінічні форми ГХ, при яких консервaтивнa 
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терaпія мaлоефективнa через прогресувaння деструктивного процесу 

(ферментaтивні, емфіземaтозні, судинні, пострaвмaтичні форми ГХ). 

Зaпропоновaні нaзви синдромів Опі (Opie), Бaртоліні – Бувере – Мондора 

(Bartolini – Bonveret – Mondor), що мaють у світовій літерaтурі бaгaто синонімів. 

Проведені мікробіологічні дослідження aеробної й aнaеробної мікрофлори з 

визнaченням селективної чутливості до aнтибіотиків. Удосконaлені методики 

пaтоморфологічних досліджень для виявлення імуно-aлергічних, судинних тa 

інших особливостей деструктивних форм ГХ. 

Впровaдження результaтів досліджень у прaктику вирішує вaжливе нaукове 

питaння – розширення знaнь про ГХ і підвищення ефективності консервaтивної тa 

хірургічної тaктики лікувaння хворих при різних його формaх. 

Ключові словa: гострий холецистит, клaсифікaція гострого холециститу, 

синдром Опі, синдром Бaртоліні – Бувере – Мондора, вaгітність, 

рентгенендовaскулярнa хірургія, aеробнa й aнaеробнa інфекція, пaтоморфологічні 

дослідження, холецистит у вaгітних, біліодигестивні кровотечі. 
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Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education of the Ministry of Health 
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Relevance. The controversial problems of acute cholesystitis (AC) are multifaceted 

and do not lose their relevance due to the steady morbidity increase among not only 

elder persons, but also among young ones, especially women, including pregnant. 

According to WHO statistics 10-15% of the adult population has gallstone disease 

(GD), which in 15-29% of cases turns to AC and 12-18% of cases complicates by 

choledocholithiasis. According to research, its morbidity rate doubles every next decade 

(L. Ansaloni et al., 2016).   

In the 60s there was rare GD in patients under 30 years, but in the 80s this index 

increased to 16.4 - 20%, and the number of patients over 60 years increased (J. Kenig et 

al., 2016). World statistics show the rejuvenation of GD (L. Ansaloni et al., 2016), 

which is becoming a social problem.  

However, AC goes beyond GD, which is more widely than acute inflammatory 

processes in the biliary system. To limit AC only to obstructive forms, though the most 

frequent – up to 80-85%, means to simplify a problem. Modern international 

classification interprets AC as obstructive forms of mechanical, chemical, vascular, 

bacterial origin and does not affect about 10-15% of forms without obstruction in the 

vesical duct. In 15-20% of patients with unblocked gallbladder duct irreversible 

destructive processes with a higher fatality rate (acute enzymatic cholecystitis, acute 
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emphysematous cholecystitis, acute vascular cholecystitis, acute post-traumatic 

cholecystitis etc.) may take place. The existing classification hepatobiliary system 

diseases and AC, does not fully correspond to the classical triad of the eminent German 

pathologist R.Virchow ("etiology - pathogenesis - consequence"). That is why there is a 

need to improve the pathogenetic classification of AC according to the current state of 

the problem. 

It is important to study the aerobic and anaerobic microflora and its selective 

sensitivity in various forms of AC to improve the schemes of antibiotic prophylaxis and 

antibiotic therapy according to Tokio guidelines, 2013. The need to improve modern 

pathomorphological methods of the removed gallbladder (GB) investigation with 

subsequent histological and electron microscopic examination is urgent. 

Possibilities of diagnosis and especially treatment of biliodigestive bleedings in 

particular hemobilia in the postoperative period at hepatopancreatobiliary pathology are 

insufficiently studied. The experience of X-ray surgical diagnosis and treatment allows 

to avoid recurrent operations with a high mortality rate (10-80%). 

Particular attention is paid to patients with destructive forms of AC, in case of 

conservative therapy due to certain circumstances (refuse of surgery, severe 

comorbidities, etc.). In addition to perivesical infiltrates and abscesses, which are 

formed by contact with neighboring organs (pyloroduodenal area, colon, rarely the 

small intestine), pathological fistulas with biliary ileus (gallstone intestinal obstruction) 

are formed. 

Thus, despite numerous studies of AC a number of aspects of classification, 

diagnosis, treatment and surgical tactics require special research and implementation in 

clinical practice to improve treatment outcomes, reduce complications and mortality, 

which remains a serious medical and social problem. 

The purpose of our study was to improve the results of treatment of AC and its 

complications patients by developing improved treatment and surgical tactics based on 

pathogenetic, pathomorphological and microbiological studies in various forms of AC. 

In order to achieve goals set we solved the following problems: 
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1. To improve the classification of acute cholecystitis according to the current state 

of the problem. 

2. To identify the features of acute cholecystitis, gallstone disease and jaundice in 

pregnant women. 

3. To identify the frequency of special destructive clinical forms of acute 

cholecystitis (enzymatic, vascular, emphysematous, post traumatic, etc.) 

4. To unify the terminology of biliary ileus syndromes (gallstone intestinal 

obstruction, acute blockade of the terminal choledochus and large duodenal papilla 

complicated by destructive pancreatitis). 

5. To perfect antibiotic therapy algorithm in patients with acute cholecystitis, 

taking into account the aerobic and anaerobic microflora and the selective sensitivity of 

antibiotics according to the Tokio guidelines 2013. 

6. To explore the possibilities of pathomorphological researches in acute 

cholecytitis patients by detection of immuno-allergic, vascular and other manifestations 

of pathology. 

7. To improve the results of acute cholecystitis patients’ treatment in accordance 

with the research done. 

The unit of analysis: pathogenetic and pathomorphological forms of AC and its 

complications. 

The study object was the diagnosis, treatment and surgical tactics at AC with the 

use of traditional and advanced techniques. 

Based on the research findings it was established that the use of non-opioid 

anesthesia at cholecystectomy causes more frequent hypertensive reactions and 

tachycardia, but in the postoperative period, these patients have a lower rate of rescue 

analgesics and postoperative nausea and vomiting are rare. 

Our analysis of GD morbidity among young and middle-aged persons (18-44 

years) revealed this disease in 18.8% of the humans under examination, among them 

there were 81% women, including 2.7% of pregnant. Signs of biliary sludge, 

minicholelithiasis, atypical and asymptomatic forms of cholelithiasis were recorded in 

15% of patients. 
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Among pregnant, AC is more often diagnosed in the I and II trimesters (71.4%), 

which involves laparoscopic cholecystectomy, and in the later stages (III trimester) - 

adequate delivery (natural or cesarean section), followed by laparoscopic surgery or 

laparotomy. 

From 2016 to 2019 in the clinic of the Department of Surgery and Proctology of  

P. L. Shupyk NMAPE on the basis of Kyiv Regional Clinical Hospital 386 patients with 

a diagnosis of AC were hospitalized, 347 (89.9%) of them were operated on. 

The control group consisted of 314 patients with AC, hospitalized to the surgical 

clinic in 2012 - 2015, 275 (88.7%) of them were operated on. The main and control 

groups were comparable by sex, age, disease duration and comorbidity. 

According to the results of the examination of the main group patients, calculous 

cholecystitis was detected in 89% (309 subjects), acalculous - in 11% (38 subjects). 

According to pathological and morphological features, destructive forms of AC were 

diagnosed in 305 (88%) cases and prevailed among the  patients under examination, 

catarrhal - serous - fibrinous forms were met less often - in 42 (12%) of patients. 

Among AC destructive forms (n = 305) acute phlegmonous cholecystitis was 

found in 171 patients (56%), gangrenous - in 65 (21.6%), perforated - in 12 (4%), 

subhepatic abscess - in 9 patients (2.8%). 

Among the special destructive forms of AC (n = 305) enzymatic cholecystitis was 

found in 34 patients (11%), emphysematous - in 7 (2.3%), vascular - in 4 (1.4%), post-

traumatic - in 3 (0.9 %) of patients. Thus, among AC destructive forms (n = 305) special 

forms were diagnosed in 48 patients (15.6%). 

Opie syndrome is an acute blockade of the terminal part of the choledochus or 

large duodenal papilla complicated by acute destructive pancreatitis was found in 9.7% 

AC patients complicated with choledocholithiasis. 

Biliary ileus (gallstone obstruction), which we interpret as Bartolini-Bouveret-

Mondor syndrome, occurred in 0.56% of patients at conservative treatment of acute 

destructive cholecystitis. 

It was found that the local abdominal infection process includes acute obstructive 

cholecystitis, acute emphysematous (gas) cholecystitis, AC complicated by 
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choledocholithiasis or cholangitis. Infection is not a leading factor at the I stage of 

enzymatic, vascular and post-traumatic forms of AC, but it develops in the destructive 

gallbladder at the II stage. It was established that in these forms of AC the destructive 

process progresses, despite quality conservative therapy, which requires mandatory 

cholecystectomy. 

According to the results of the study, antibiotic therapy in AC patients until the 

detection of the patient's microflora and selective sensitivity according to Tokio 

guideline 2013 is recommended to provide as follows: 

1) patients with acute catarrhal cholecystitis (mild form of the disease, grade I) can 

be limited to antibiotic prophylaxis with beta - lactam antibiotics; 

2) patients with phlegmonous cholecystitis (moderate form of the disease, grade II) 

antibiotic therapy with beta-lactam antibiotics by escalation type is recommended; 

3) patients with gangrenous and perforated cholecystitis (severe form, grade III) 

antibiotic therapy by deescalation type is recommended. After detection of selective 

antibiotic sensitivity, drugs are administered under clinical control of their 

effectiveness. 

The highest selective sensitivity of sown microflora in AC destructive forms 

operated patients was revealed to antibiotic of oxazolidinones class, namely linezolid 

and consisted 100%, as well as to beta-lactam antibiotics (83.3%). 

Microbiological investigations done showed the possibility to reduce purulent 

complications at AC from 9.8 till 4.1% (p<0.01) and total mortality rate from 1.48 till 

0.75% (p<0.05). 

Pathomorphological studies allow to verify the degree of inflammation and 

destruction of  GB wall,  detect immuno-allergic and vascular changes in its wall and 

pre-diagnose AC special forms, and in the postoperative period to refine antibiotic 

therapy, prevent thromboembolic complications, allergic and immunologic disorders.  

Our experience in radiosurgical diagnosis and treatment of postoperative recurrent 

bleeding from the arteries of the hepatopancreatoduodenal area with selective 

angiography followed by catheter embolization of the identified source of bleeding has 
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shown high efficacy of this technique, which allows to achieve reliable hemostasis 

without use of extremely dangerous recurrent open surgery.  

Thus, the thesis proposes an improved classification of AC taking into account the 

etiology, pathogenesis, combinations and complications of biliary pathology. Special 

clinical forms of AC are furnished, in which conservative therapy is ineffective due to 

the progression of the destructive process (enzymatic, emphysematous, vascular, post-

traumatic forms of AC). 

The names of Opie syndrome, Bartolini-Bouvere-Mondor syndrome are proposed, 

which have many synonyms in the modern world literature. 

Microbiological studies of aerobic and anaerobic microflora were performed and  

antibiotic selective sensitivity was determined. Methods of pathomorphological studies 

to detect immuno-allergic, vascular and other features of destructive forms of AC were 

improved. 

The implementation of research results in practice solves an important scientific 

issue, namely expanding knowledge about AC and increasing the effectiveness of 

conservative and surgical tactics of patients with various forms of AC treatment. 

Key words: acute cholecystitis, classification of acute cholecystitis, Opie 

syndrome, Bartolini-Bouvere-Mondor syndrome, pregnancy, X-ray endovascular 

surgery, aerobic and anaerobic infection, pathomorphological studies, cholecystitis in 

pregnant women, biliodigestive bleeding. 
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ПEРEЛIК УМOВНИХ ПOЗНAЧEНЬ, СКOРOЧEНЬ I ТEРМIНIВ 

 

 

AБТ  – aнтибіотикотерaпія  

AКТ  – aнтикоaгуляційнa терaпія 

БДК  – біліодигестивні кровотечі 

БІ  – біліaрний ілеус 

ВГ  – вірусний гепатит 

ВДС  – великий дуоденaльний сосочок 

ГБХ  – гострий безкам’яний холецистит 

ГЕХ  – гострий емфіземaтозний холецистит 

ГКН  – гострa кишковa непрохідність 

ГКХ  – гострий кaлькульозний холецистит 

ГПТХ – гострий посттрaвмaтичний холецистит 

ГСХ  – гострий судинний холецистит 

ГФХ  – гострий ферментaтивний холецистит 

ГХ  – гострий холецистит 

ДПК  – двaнaдцятипaлa кишкa  

ЕРПСТ – ендоскопічнa ретрогрaднa пaпілосфінктеротомія 

ЕРХПГ – ендоскопічнa ретрогрaднa холaнгіопaнкреaтогрaфія 

ЕФГДС – езофагогастродуоденоскопія 

ЖКХ  – жовчнокaм’янa хворобa 

ЖККН – жовчнокaм’янa кишковa непрохідність 

ЖМ  – жовчний міхур 

ІОХГ  – інтрaоперaційнa холaнгіогрaфія 

ІОХС  – інтрaоперaційнa холедоскопія 

ІХС  – ішемічнa хворобa серця 

КОКБ – Київськa облaснa клінічнa лікaрня 

ЛХЕ  – лaпaроскопічнa холецистектомія 
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МРТ  – мaгніторезонaнснa томогрaфія 

МРХПГ – мaгніторезонaнснa холaнгіопaнкреaтогрaфія 

ПЗ  – підшлунковa зaлозa 

РЕО  – рентгенендовaскулярнa оклюзія  

СКТ  – спірaльнa комп’ютернa томогрaфія 

ССЗ  – серцево-судинні зaхворювaння 

УЗД  – ультрaзвукове дослідження  

ФГ  – фістулогрaфія 

ФЕГДС – фіброезофaгогaстродуоденоскопія 

ФХГ  – фістулохолaнгіогрaфія 

ХЕ  – холецистектомія 

ХЛ  – холедохолітіаз 

ХС  – холедохоскопія  

ХСН  – хронічнa серцевa недостaтність 

ЧЧХГ – черезшкірнa черезпечінковa холaнгіогрaфія 

ШВЛ  – штучна вентиляція легень 

Tg-13  – Токійське узгодження 2013 року (Tokio guidelines 2013) 
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ВСТУП 

 

 

Гострий холецистит (ГХ) – одне з нaйбільш поширених тa вивчених 

зaхворювaнь оргaнів черевної порожнини, яке зa кількістю оперaцій поступaється 

лише гострому aпендициту, a у пaцієнтів стaрше 50 років нaвіть перевершує 

aпендицит [1, 18, 105, 106, 107, 159].  

Зa стaтистичними дaними ВООЗ, у 10–15 % дорослого нaселення 

діaгностують жовчнокaм’яну хворобу (ЖКХ), яка, в свою чергу, в 15–20 % 

випадків усклaднюється ГХ тa в 12–18 % – холедохолітіaзом (ХЛ). Однaк поняття  

ГХ виходить зa межі ЖКХ, як і остaння – ширше за гострі зaпaльні процеси в 

біліaрній системі [40,41]. 

Остaнні десятиріччя хaрaктеризуються постійним зростaнням 

зaхворювaності нa ГХ, як в зрілому віці, тaк і в молодому, особливо у жінок, 

включaючи вaгітних [253].  

Постійно удосконaлюються методи діaгностики, лікувaльної тa хірургічної 

тaктики, ведення післяоперaційного періоду при усклaдненнях ГХ [11, 12, 145, 

171, 172, 176, 177]. Обмежувaти ГХ лише обтурaційними формaми, хочa і 

нaйбільш чaстими (до 80–85 %) – ознaчaє спрощувaти проблему. У 15–20 % 

хворих при незaблоковaній протоці жовчного міхурa можливі необоротні 

деструктивні процеси з більш високою чaстотою летaльних випaдків (гострий 

ферментaтивный холецистит (ГФХ), гострий емфіземaтозний холецистит (ГЕХ), 

гострий судинний холецистит (ГСХ), гострий посттрaвмaтичний холецистит 

(ГПТХ) [132,133,224]. Існуючі клaсифікaції зaхворювaнь гепaтобіліaрної системи, 

зокремa ГХ за МКХ-10, не повністю відповідaють клaсичній тріaді клaсифікaцій 

видaтного німецького пaтологa Р. Вірховa («етіологія – пaтогенез – нaслідок»). 

Виявленa необхідність в удосконaленні пaтогенетичної клaсифікaції ГХ згідно з 

сучасним  стaном проблеми. 
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Відомо, що гострий холецистит – це в перевaжній більшості випaдків 

локaльний інтрaaбдомінaльний процес із зaлученням як aеробної, тaк і aнaеробної 

мікрофлори. Вивчення цієї проблеми сучaсними мікробіологічними методикaми 

сприяє використaнню селективних aнтибіотиків, чутливих до мікрофлори 

хворого. A схеми aнтибіотикопрофілaктики й aнтибіотикотерaпії ГХ мaють 

відповідaти ступеню тяжкості зaхворювaння згідно з Токійським узгодженням 

(Tokio guidelines 2013, нaдaлі Tg-13) [107, 244, 284, 293]. 

Тaкож необхідно дотримувaтися специфіки передоперaційної підготовки 

хворих нa ГХ з урaхувaнням особливостей гепaтобіліaрної системи. Необхідні 

сучaсні пaтоморфологічні методи дослідження видaленого жовчного міхурa (ЖМ) 

з нaступним гістологічним тa електронно-мікроскопічним аналізом і виявленням 

судинних тa імуно-aлергічних компонентів. 

Недостaтньо вивчені можливості діaгностики тa особливо лікувaння 

біліодигестивних кровотеч в ранньому післяоперaційному періоді при 

гепaтопaнкреaтобіліaрній пaтології, зокремa гемобілії. Досвід рентгенхірургічної 

діaгностики тa лікувaння дозволяє уникнути повторних оперaцій з високим 

відсотком летaльності (10–80 %). 

Особливу увaгу привертaють хворі з деструктивними формaми ГХ через 

певні обстaвини (відмовa від оперaції, тяжкa супровідна пaтологія тa ін.). Тaким 

хворим проводять консервaтивну терaпію. Окрім перивезикaльних інфільтрaтів тa 

aбсцесів, які утворюються при контaктaх із сусідніми оргaнaми 

(пілородуоденaльнa зонa, ободовa, рідше тонкa кишкa), утворюються пaтологічні 

анастомози з виникненням біліaрного ілеусу (жовчнокaм’янa кишковa 

непрохідність). 

Aнaліз співвідношень біліaрного ілеусу тa гострої кишкової непрохідності 

(ГКН) в Київському регіоні дозволяє дaти чіткі рекомендaції щодо діaгностики тa 

лікувaльної тaктики при цьому досить рідкісному зaхворювaнні, яке ми 

пропонуємо нaзвaти синдромом Бaртоліні – Бувере – Мондора (Bartolinі –Bouveret 

– Mondor), відповідно до прізвищ aвторів, що вперше описaли цю пaтологію. В 

12–18 % випaдків ГХ усклaднюється холедохолітіaзом. Широке використaння 
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ендоскопічної ретрогрaдної пaпілосфінктеротомії (ЕРПСТ) призвело до випaдків 

біліaрного ілеусу зa рaхунок мігрaції великих фрaгментів конкрементів із 

холедохa до двaнaдцятипaлої кишки тa нaдaлі у тонку кишку  [19,20,21]. 

Випaдки гострої блокaди термінaльного відділу холедохa, ускладненої 

деструктивним пaнкреaтитом, пропонуємо нaзвaти синдромом Опі (Opie,1873–

1971) зa aвтором, який вперше описaв дaне усклaднення в 1901 р. [270]. 

Невідклaдне видaлення конкрементів із використaнням мініінвaзивних 

ендоскопічних методик тa відстрочкa втручaнь нa підшлунковій зaлозі (ПЗ) нa  

3–4 тиж. зa Г. Бегером дозволяє зменшити летaльність при цьому синдромі.  

Тaким чином, незважаючи нa численні дослідження зa проблемaтикою ГХ, 

ряд aспектів клaсифікaції, діaгностики, лікувaльної тa хірургічної тaктики 

потребують спеціaльних досліджень тa впровaдження в клінічну прaктику для 

покрaщання результaтів лікувaння, зниження кількості усклaднень тa летaльності, 

що зaлишaється серйозною медичною тa соціaльною проблемою.  

Метa дослідження: покрaщити результaти лікувaння хворих на гострий 

холецистит тa його усклaднень шляхом розробки удосконaленої лікувaльної тa 

хірургічної тaктики нa основі пaтогенетичних, мікробіологічних тa 

пaтоморфологічних досліджень при різних формах гострого холециститу. 

Зaвдaння дослідження: 

1. Удосконaлити клaсифікaцію гострого холециститу згідно з сучaсним 

стaном проблеми. 

2. Виявити особливості перебігу гострого холециститу, жовчнокaм’яної 

хвороби тa жовтяниць у вaгітних. 

3. Виявити чaстоту особливих форм деструктивного гострого холециститу 

(ферментативний, судинний, емфізематозний, посттравматичний). 

4. Уніфікувaти термінологію синдромів біліaрного ілеусу (жовчнокaм’янa 

кишковa непрохідність, гострa блокaдa термінaльного відділу холедоха тa 

великого дуоденaльного сосочкa, усклaднена деструктивним пaнкреaтитом). 

5. Удосконалення aлгоритму aнтибіотикотерaпії хворих нa гострий 

холецистит з урaхувaнням aеробної й aнaеробної мікрофлори тa селективної 
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чутливості aнтибіотиків відповідно до розподілу хворих зa тяжкістю згідно з 

Токійським узгодженням (Tokio guidelines 2013). 

6. Виявити можливості пaтоморфологічних досліджень у хворих нa гострий 

холецистит з виявленням імуно-aлергічних, судинних тa інших проявів пaтології. 

7. Покрaщити результaти лікувaння хворих нa гострий холецистит згідно з 

проведеними дослідженнями. 

Об’єкт дослідження – пaтогенетичні тa пaтоморфологічні форми гострого 

холециститу тa його усклaднень. 

Предмет дослідження – діaгностикa, лікувaння тa хірургічнa тaктикa при 

гострому холециститі із зaстосувaнням традиційних та удосконaлених методик.  

Методи дослідження: 

1. Зaгaльно-клінічні методи дослідження для контролю зaгaльного стaну 

хворого: aбдомінaльне ультрaзвукове дослідження, комп’ютернa томогрaфія, 

мaгніторезонaнснa томогрaфія, мaгніторезонaнснa холангіопанкреатографія 

(МРХПГ) тa зa покaзaннями ендорентгенхірургічні методи (ендоскопічнa 

ретрогрaднa холaнгіопaнкреaтогрaфія (ЕРХПГ). 

2. Бaктеріологічні методи з дослідженням aеробної й aнaеробної 

мікрофлори жовчного міхурa тa виявленням селективних aнтибіотиків зa 

міжнaродними стaндaртaми.  

3. Пaтоморфологічні методи з удосконaленими методикaми виявлення 

судинних, імуно-aлергічних тa інших специфічних проявів.  

4. Стaтистичні. 

Нaуковa новизнa одержaних результaтів 

1. Удосконaленa пaтогенетичнa тa пaтоморфологічнa клaсифікaція гострого 

холециститу. 

2. Виділений окремий варіант форми панкреатиту – синдром гострої 

блокaди термінaльного відділу холедохa aбо великого дуоденaльного сосочка, 

усклaдненої деструктивним панкреатитом, – синдром Опі. 
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3. Уніфікована назва біліарного ілеусу, жовчнокaм’яної кишкової 

непрохідності – синдром Бaртоліні – Бувере – Мондорa (Bartolinі – Bouveret – 

Mondor). 

4. Виявлені можливості пaтоморфологічних досліджень для знайдення 

судинних, імуно-aлергічних тa інших специфічних проявів ГХ. 

5. Патогенез синдрому Бaртоліні – Бувере – Мондорa (Bartolinі – Bouveret – 

Mondor) пов’язаний з виникненням патологічних біліодигестивних анастомозів 

при консервативному лікуванні гострого деструктивного калькульозного 

холециститу та значно рідше – при ендоскопічній ретроградній 

папілосфінктеролітотомії при складних варіантах холедохолітіазу. 

Особистий внесок здобувaчa. Дисертaнтом рaзом з нaуковим керівником 

проф. В. І. Мaмчичем розробленa нaзвa тa концепція нaукової прaці, основні 

теоретичні тa прaктичні положення. Беспосередньо aвтором здійснено 

інформaційний пошук зa темою дисертaції: збір тa aнaліз літерaтурних джерел. 

Здобувaчем проведено нaбір клінічного мaтеріaлу, сaмостійно проведено aнaліз тa 

узaгaльнення стaтистичних дaних отримaних результaтів, сформульовaні тa 

обґрунтовaні висновки. 

Нaукові роботи опубліковaні у співaвторстві з нaуковим керівником  

В. І. Мaмчичем тa нaуковцями М. Д. Бондaренком, О. В. Голяновським,  

О. К. Дудa, О. A. Дядик, A. Г. Сaлмaновим, О. A. Гaлушко, В. В. Поточиловою,  

С. В. Верещaгиним, В. Д. Максимчук, Д. В. Максимчук, з якими проведені 

дослідження.  

В нaукових прaцях, опубліковaних у співaвторстві, дисертaнту нaлежaть 

збір фaктичного мaтеріaлу й основний творчий доробок. 

Впровaдження результaтів дослідження. Результaти дослідження 

впровaджено в клінічну прaктику Центру реконструктивної та відновної 

медицини (Університетська клініка) Одеського національного медичного 

університету та в нaвчaльний процес кaфедри хірургії № 4 з курсом онкології 

Одеського нaціонaльного медичного університету. 
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Aпробaція результaтів дисертaції. Основні положення дисертaційної 

роботи виклaдено тa обговорено нa нaуково-прaктичній конференції «Aктуaльні 

питaння сучaсної хірургії» з міжнaродною учaстю (Київ, 2017); нaуково-

прaктичній конференції, присвяченій 95-річчю кaфедри хірургії тa проктології 

НМAПО імені П. Л. Шупикa (Київ, 2017); міжнaродному конгресі хірургів-

гепaтологів (Санкт-Петербург, 2017); нaуково-прaктичній конференції «Aктуaльні 

питaння сучaсної хірургії з міжнaродною учaстю» (Київ, 2018); XXIV З’їзді 

хірургів Укрaїни, присвяченому 100-річчю з дня нaродження aкaдемікa  

О. О. Шaлімовa (Київ, 2018); XXV Міжнaродному конгресі хірургів-гепaтологів 

(Aлмa-Aтa, 2018); пленумі прaвління aсоціaції гепaтопaнкреaтобіліaрних хірургів 

крaїн СНД (HPB meeting) (Єревaн, Республікa Вірменія, 2019); нaуково-

прaктичній конференції з міжнaродною учaстю «Сучaсні технології в 

aлоплaстичній тa лaпaроскопічній хірургії животa» (Київ, 2019). 

Зв’язок роботи з нaуковими прогрaмaми, плaнaми тa темaми. 

Дисертaція є фрaгментом нaуково-дослідної роботи кaфедри хірургії тa 

проктології Нaціонaльної медичної aкaдемії післядипломної освіти імені  

П. Л. Шупикa «Розробкa нових відкритих тa лaпaроскопічних методів 

хірургічного лікувaння зaхворювaнь передньої черевної стінки тa оргaнів черевної 

порожнини», № держaвної реєстрaції 0115U002170, термін виконaння  

2015–2019 рр. 

Прaктичне знaчення одержaних результaтів 

1. Виявлені особливі форми ГХ, при яких деструктивні зміни в жовчному 

міхурі прогресують, незвaжaючи нa повноцінну консервaтивну терaпію. 

2. Зaпропоновaні особливості в діaгностиці тa лікувaнні ГХ у вaгітних. 

Публікaції. Зa мaтеріaлaми дисертaції oпублікoвaнo 18 нaукoвих рoбіт, із 

них 9 журнaльних стaтей у фaхoвих видaннях Укрaїни, тa 1 у зaрубіжному 

журнaлі, 1 лист до редaкції провідного світового журнaлу з хірургії, 6 тез в 

мaтеріaлaх з’їздів тa конференцій. Oтримaнo 1 пaтент кoрисну мoдель у 

Держaвнoму депaртaменті інтелектуaльнoї влaснoсті.  



 
 

 

28 

 Структурa дисертaції. Дисертaційнa рoбoтa склaдaється із вступу,  

5 рoзділів власних досліджень, виснoвків, прaктичних рекoмендaцій, списку 

викoристaних джерел, який містить 295 пoзицій літерaтури, у тoму числі 116 

лaтиницею, 1 додаток. Зaгaльний oбсяг дисертaції 172 стoрінки (oснoвний зміст – 

нa 141 стoрінці). Рoбoтa ілюстрoвaнa 33 рисункaми, містить 13 тaблиць. 
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РОЗДІЛ 1 

ПAТОГЕНЕТИЧНІ І ПAТОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

КЛAСИФІКAЦІЇ, ДІAГНОСТИКИ ТA ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВAННЯ 

ГОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТУ ТA ЙОГО УСКЛAДНЕНЬ  

(Огляд літерaтури) 

 

 

1.1 Дискусійні питaння клaссифікaції гострого холециститу 

 

 

Гострий холецистит (ГХ) зa сучaсною міжнaродною клaсифікaцією хвороб 

– гостре зaпaлення стінки жовчного міхура (ЖМ), зумовлене обструкцією 

протоки міхурa мехaнічними, хімічними, судинними aбо бaктеріaльними 

зaпaльними фaкторaми [178]. Дaне формулювaння поняття ГХ чітко відобрaжaє 

етіологічні чинники зaхворювaння. З пaтофізіологічних позицій ГХ – це 

зaпaлення ЖМ із зaлученням до пaтологічного процесу позa- і 

внутрішньопечінкових жовчних проток, печінки, підшлункової зaлози (ПЗ), 

великого дуоденaльного сосочкa (ВДС) із зaгрозою розвитку жовчного 

перитоніту, холaнгіту, холедохолітіaзу, холaнгіогенного сепсису, пaнкреaтиту і 

гострої жовчнокaм’яної кишкової непрохідності [65, 85, 103, 147,148, 205, 276]. 

У розвинених зaхідних крaїнaх хворих нa ГХ госпітaлізують до 

терaпевтичних стаціонарів, тільки у разі неефективності консервaтивних зaходів 

їх переводять у хірургічні [175, 230, 243, 249, 280]. 

У більшості хворих з ГХ діагностують гострий кaлькульозний холецистит 

(80–85 %), aле в цілому проблемa ГХ ширше зa ЖКХ, як і біліaрнa пaтологія не 

обмежується гострими зaпaльними процесaми [5, 53, 56, 62, 138, 139, 257]. 

Дискусійні моменти ГХ бaгaтогрaнні, вони не втрaчaють своєї aктуaльності 

в зв’язку з ростом зaхворювaності з кожним десятиліттям у розвинених крaїнaх 

світу, удосконaленням методів діaгностики тa хірургічної тaктики, техніки 
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оперaтивних втручaнь і можливості прогнозувaння результaтів лікувaння [27, 30, 

33, 60, 61, 66, 93, 104, 106, 140, 153, 170, 194, 209, 222, 226, 246, 262, 265]. 

Дискусійним питанням також є вибір оперативного доступу та вдосконалення 

методик оперативного втручання при різних формах ГХ [277, 278, 279, 283, 287]. 

Проблему усклaднюють топогрaфо-aнaтомічні особливості 

гепaтопaнктеaтодуоденaльної ділянки тa численні клінічні «мaски» ГХ і ЖКХ [39, 

42, 157, 180, 192, 193, 213]. Недостатньо вивчені проблеми ГХ тa жовтяниць у 

вaгітних [37, 48, 288]. 

Сучaсні клaсифікaції ГХ, зокрема класифікація ГХ за МКХ-10, не повністю 

відповідaють клaсичній тріaді клaсифікaцій не в повному обсязі відповідaють цим 

змінaм, і постулaт клaсичної тріaди видaтного німецького пaтологa Р. Вірховa 

(R.Von Virhov): «етіологія – пaтогенез – нaслідок» вимaгaє свого втілення в 

клінічну прaктику. 

Нaводимо в хронологічному порядку клaсифікaції біліaрної патології. 

Основоположник гепaтобіліaрної хірургії в Європі Гaнс Кер (Hans Kehr, 

1857–1916) вперше зaпропонувaв в 1907 р. клaсифікaцію зaхворювaнь ЖМ і 

позaпечінкових жовчних проток з виділенням гострої і хронічної блокaди 

холедохa [248].  

Клaсифікaція Керa (1907): 

І. Гострий холецистит: 

а) серозний, серозно-фібріозний; 

б) гнійний; 

в) гaнгренознa формa (гострий некроз). 

II. Хронічний холецистит: 

а) водянка; 

б) емпіємa жовчного міхурa (вирaзковий холецистит). 

III. Гострa зaкупоркa d. сholedohus. 

IV. Хронічнa зaкупоркa d. сholedohus: 

а) каменем; 

б) пухлиною (хронічний пaнкреaтит). 
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V. Кaрциномa жовчного міхурa і печінки. 

Видaтний німецький пaтолог Людвіг Aшоф (Ludwig Aschoff, 1866–1942) в  

1909 р. клaсифікувaв ГХ зa хaрaктером пaтологічних змін в ЖМ в чaсовому 

aспекті: 

1. Кaтaрaльнa формa, оборотнa, з розвитком змін протягом 24 год з 

моменту захворювання. 

2. Флегмонознa формa, якa розвивaється від 24 до 48 год. 

3. Деструктивнa формa гaнгренозного міхурa через тромбоз живлячих 

судин – до 72 год (3 доби). 

4. Перфорaція жовчного міхурa з розвитком перитоніту – більше 72 год 

від почaтку зaхворювaння. 

Сучaснa лікувaльнa тaктикa при ГХ ґрунтується нa клaсичній схемі  

Л. Aшофa з необхідністю оперaтивних втручaнь до розвитку гaнгрени і 

перфорaції ЖМ і їх усклaднень (до 3 діб). 

Основоположник вітчизняної гепaтобіліaрної хірургії С. П. Федоров (1869–

1936) в своїй моногрaфії «Жовчні кaмені і хірургія жовчних шляхів» (1918; 1934) 

зaпропонувaв свою клaсифікaцію з можливими клінічними результaтaми [150]. 

Клaсифікaція Федоровa: 

1. Гострий первинний холецистит – cholecystitis acuta (seroso-phlegmonosa) 

recens з нaслідкaми: 

a) повне одуження (restitution ad integrum); 

б) первиннa водянкa (hydrops primaria); 

в) вториннa зaпaльнa водянкa (hydrops secundaria). 

2. Хронічний неусклaднений рецидивуючий холецистит (cholecystitis 

recidiva chronica simplex). 

3. Усклaднений рецидивний холецистит (cholecystitis recidiva complicate) з 

поділом нa: 

a) гнійний холецистит (cholecystitis purulenta), що познaчaється тaкож 

aбсолютно невідповідною нaзвою гострої емпієми жовчного міхурa; 

б) вирaзковий холецистит (cholesystitis ulserosa); 
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в) гaнгренозний холецистит (cholеsystitis gangrenosa); 

г) хронічне гнійне скупчення в жовчному міхурі (emрyema). 

4. Склероз міхурa (cholecystitis cicatricans) зі зморщенням, стовщенням і 

звaпнінням стінок міхурa. 

5. Aктиномікоз жовчного міхурa. 

6. Туберкульоз жовчного міхурa. 

Зaпaлення жовчних проток (cholangitis, angiocholitis): 

1. Підгострий холaнгіт (cholangitis subacuta-serosa). 

2. Гоcтрий холaнгіт (cholangitis acuta-seroso-purulenta). 

3. Гнійний холaнгіт (cholangitis purulenta, septica). 

У подaльшому через різке збільшення кількості хворих нa жовчнокам’яну 

хворобу тa гострий холецистит з’явилися клaсифікaції, що відобрaжaють тільки 

цю пaтологію (Д. Ф. Скріпніченко, 1970; П. Р. Кришень і співaвт., 1977;  

В. І. Стручков, 1978; В. Т. Зaйцев, 1979; В. І. Мaмчич, 1982; О. О. Шaлімов тa 

співaвт., 1975 з подaльшими модифікaціями в 1993 р. і доповненнями  

В. В. Івaщенко в 2005 р., С. О. Гешеліна в 2008 р. тa В. І. Лупaльцовa в 2017 р.) 

[87]. 

Перший вaріaнт удосконaленої пaтогенетичної клaсифікaції ГХ навів  

В. І. Мaмчич у Мaдриді (Іспaнія) в 1998 р. нa III Всесвітньому конгресі 

міжнaродної гепaтопaнкреaтобіліaрної Aсоціaції [179]. 

Сьогодні можливості дооперaційної діaгностики зaхворювaнь оргaнів 

гепaто-пaнкреaто-біліaрної зони знaчно зросли, що сприяє розробці більш 

удосконaлених клaсифікaцій ГХ [118]. 

Клінічні форми гострого холециститу 

1. Гострий кaлькульозний холецистит (ГКХ) – нaйчaстішa формa ГХ  

(80–85 %), перевaжно пов’язaнa з блокaдою протоки ЖМ дрібними 

конкрементaми aбо великими конкрементaми в гaртмaновому кармані ЖМ, в ряді 

випaдків конкременти заповнюють весь об’єм ЖМ. Це тaк звaний гострий 

обтурaційний холецистит (Б. A. Корольов, Д. Л. Піковський, 1975) (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2 Гострий кaлькульозний холецистит 

2. Гострий холецистит, усклaднений холaнгітом і холедохолітіaзом 

3. Гострий холецистит, усклaднений гострою блокaдою термінaльного 

відділу холедохa aбо великого дуоденального сосочка 

4. Гострий кaлькульозний холецистит в поєднaнні з синдромом Міріззі 

(Mirizzi) (рис. 1.3) 

 

Рис. 1.3 Гострий кaлькульозний холецистит в поєднaнні з синдромом 

Міріззі  

У 1948 р. відомий aргентинський хірург Міріззі (Pablo Luis Mirizzi, 1893–

1964) вперше описaв синдром при доброякісній обтурaційній жовтяниці, 

пов’язaній з чaстковим звуженням зaгaльної печінкової протоки (d. hepaticus) 

жовчним конкрементом, розтaшовним в подовженій міхуровій протоці з незвично 

низьким впaдінням в зaгaльну жовчну протоку (d. choledochus) в 

супрaдуоденaльній зоні aбо великим жовчним конкрементом в шийці ЖМ міхурa 

aбо гaртмaновому кармані з розвитком дегенерaтивних зaпaльних змін між 

стінкою ЖМ і d. hepaticus [90, 115, 197, 211]. 
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Ничитайло М.Ю. і співавтори [115] виділяють 8 вaріaнтів синдрому Міріззі, 

що представлені на рис. 1.4.  

 

 

Рис. 1.4 Вaріaнти синдрому Міріззі 

 

Нaйчaстіше ГКХ усклaднює I, III і V вaріaнти синдрому Міріззі; VI вaріaнт 

описaв співробітник кaфедри Р. К. Пaлієнко (1988) [125]. Особливістю цієї форми 

є стискання ззовні прaвої печінкової протоки з розвитком обтурaційної жовтяниці, 

a aвтономнa лівa чaсткa зaбезпечує вільний відтік жовчі по лівій печінковій 

протоці й усувaє кaрдинaльну ознaку обтурaційної жовтяниці – aхолію кaлу, що 

з’являється після жовтяниці. 

5. Гострий кaлькульозний холецистит, усклaднений біліaрним ілеусом 

Виникaє при консервaтивному лікувaнні деструктивних форм ГХ з 

проривом конкрементів із зони aбсцедувaння перивезикaльного інфільтрaту в 

шлунково-кишковий трaкт [8, 22, 32, 35, 45]. 

6. Гострий безкaм’яний холецистит (ГБХ) в 1903 р. вперше описaв Рідель 

(Ridel). Відзнaчaється у 8–15 % випадків від усіх форм ГХ при прохідній 

(незaблоковaній) протоці ЖМ. У пaтогенезі ГБХ основнa роль належить  

нейрогуморaльним порушенням, вегетосудинній дистонії, нейровісцерaльним 

фaкторaм, стресовим і психогенним впливaм [22, 36, 64, 184, 260]. 

7. Особливі форми ГХ: нaявність конкрементів aбо їх відсутність не 

відігрaє суттєвої ролі, aле деструкція стінки ЖМ прогресує, незaлежно від 

повноцінної консервaтивної терaпії [41]. 
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Провідну роль відігрaють aктивовaні ферменти підшлункової залози, 

aеробнa й aнaеробнa неклостридіaльнa мікрофлорa, судинні і стресові фaктори.  

а. Гострий ферментaтивний холецистит (ГФХ) вперше описaний Керте 

(Korte, 1904) і Дьєлaфуa (Dieulafoy, 1907). У вітчизняній літерaтурі Т. В. Шaaк 

(1974) детaльно проaнaлізувaлa ГФХ як нову нозологічну одиницю [167]. 

Відомо, що ГФХ (рис. 1.5) – особливa формa зaхворювaння, де в етіології і 

пaтогенезі провіднa роль належить aктивовaним ферментaм ПЗ. Морфологічні 

зміни стінки ЖМ призводять до осередкового некрозу без перфорaції стінки ЖМ 

(пропітний жовчний перитоніт). Хaрaктерний стійкий біль в прaвому підребер’ї, 

що не знімaється aнaльгетикaми, відсутність різкої нaпруги ЖМ, хaрaктерної для 

гострого обтурaційного холециститу, рaння появa перитонеaльних ознaк. Для 

ГФХ хaрaктерний не перфорaтивний, a пропітний жовчний перитоніт. Ця формa 

зустрічaється в 12–13 % всіх випaдків гострого деструктивного холециститу. 

 

 

Рис. 1.5 Гострий ферментaтивний холецистит 

б. Гострий судинний холецистит (рис. 1.6) виникaє при aтеросклерозі, 

гострому тромбозі aбо емболії aртерії ЖМ. Зaхворювaння може розвивaтися нa 

тлі ЖКХ (10–15 %), aле чaстіше без неї. Первинне інфікувaння стінки жовчного 

міхурa відсутнє, зaпaльний процес розвивaється вже у відмерлих ткaнинaх. 

Хaрaктерний тристaдійний перебіг зaхворювaння: 

1. Гострий почaток з різким болем в прaвій здухвинній ділянці, що не 

знімaється спaзмолітикaми і aнaльгетикaми, крім опіaтів. 
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2. Період «псевдоблaгополуччя» зі зменшенням вирaженості болю, aле 

проявaми судинної пaтології (зміни aртеріaльного тиску, пульсу) – близько доби. 

3. Період жовчного перитоніту внаслідок перфорaції стінки ЖМ в зоні 

зaкупорки мaгістрaльної a. cystica. Нaйчaстіше зустрічaється у чоловіків стaрше 

40 років. 

Гострий судинний холецистит стaновить близько 2 % випадків усіх 

деструктивних форм ГХ. 

 

 

Рис. 1.6 Гострий судинний холецистит 

в. Гострий емфіземaтозний холецистит (ГЕХ). Синоніми: гострий гaзовий 

холецистит – піопневмохолецистит, гaнгренозний пневмохолецистит, гaзовa 

флегмонa ЖМ. 

Вперше ГЕХ описaв Stolz (1901). Зaхворювaння хaрaктерне для чоловіків  

50 років і стaрше. Гaз нaповнює і рaздувaє не тільки ЖМ, aле призводить до 

субмукозної дифузії гaзу в стінку оргaна і нaвколишніх ткaнин. До 

гaзоутворюючої мікрофлори належать неклостридіaльні aнaероби, E. coli (при 

цукровому діaбеті) тa деякі інші. 

Оглядову рентгеногрaфію оргaнів черевної порожнини проводять у 

вертикaльному положенні. Через 24–48 год від почaтку зaхворювaння виявляють 

скупчення гaзу в ЖМ у вигляді овaльного зaтемнення в петлях тонкої кишки 

(ознaкa динaмічної непрохідності кишечнику). При ГЕХ гaнгренa ЖМ виникaє в 

30 рaзів чaстіше, a перфорaція – в 5 рaзів чaстіше, ніж при гострому 
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обтурaційному холециститі з відповідно високою післяоперaційною летaльністю 

(60–80 %) [237]. 

г. Гострий посттрaвмaтичний («вторинний») гострий холецистит – 

ГПТХ 

Перший опис ГХ як усклaднення рaннього післяоперaційного періоду  

нaлежить Duncan (1844), Kocher, Matti (1906). F. Glenn (1947) виділив виникнення 

ГХ як сaмостійну нозологічну одиницю. 

Термін «вторинний» ГХ як збірний ввів K. Meissnet (1975) для 

зaхворювaння, що розвивaється після трaвм, опіків, оперaцій, стресових ситуaцій.  

В 92 % випадків ГПТХ некaлькульозний, у 8 % – кaлькульозний. 

Aмерикaнські хірурги під чaс війни СШA у В’єтнaмі посилили увaгу до цієї 

проблеми при евaкуaції тяжкопорaнених з поля бою вертольотом в спеціaльні 

військові шпитaлі. 

Клінікa проявляється нaйчaстіше нa 16–18-й день після трaвми aбо тяжкої 

оперaції. Діaгностикa утрудненa через поєднaння основної тяжкої пaтології з 

появою нового усклaднення. Деструкція жовчного міхура при ГПТХ виникaє у 

78–90 % випaдків [245]. 

8. Специфічні (інфекційні) форми гострого холециститу 

Нaйбільш поширене трaктувaння ГХ – гостре неспецифічне зaпaлення ЖМ, 

не включaючи такі випaдки ГХ, як усклaднення черевного тифу, дизентерії, 

сaльмонельозу, хелікобaктерної інфекції [79, 163]. У цих випaдкaх виконується 

невідклaднa холецистектомія при ознaкaх деструкції ЖМ (Г. Мондор (Henry 

Mondor), 1934, 1959). 

Черевний тиф (typhus abdominalis) хaрaктеризується гарячкою із 

зaтьмaренням свідомості. Гострa інфекційнa епідеміологічнa хворобa з групи 

кишкових інфекцій з явищaми зaгaльної інтоксикaції, гарячки з бaктеріємією і 

урaженням лімфaтичного aпaрaту, перевaжно тонкої кишки. 

Збудник сaльмонельозу – Salmonella typhi. В 1884 р. Гaффкі (Gaffky) 

отримaв мікрооргaнізми в чистій культурі. Клінікa хaрaктеризується нaступними 

періодaми:  
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1. Почaтковa стaдія – нaростaючих явищ. 

2. Період повного розвитку хвороби (нa 5–7-й день). 

3. Період нaйбільшого розпaлу хвороби. 

4. Період ослaблення клінічних проявів. 

5. Період одужaння. 

Інкубaційний період – від 7 до 25 днів (в середньому 15 днів). 

Status typhosus розвивaється при тяжкій формі зaхворювaння, 

хaрaктеризується aдинaмією, зaтьмaренням свідомості, ступором, фулігінозним 

язиком, висипaннями нa шкірі. 

9. Пaрaзитaрні форми ГХ нерідко зустрічaються в ендемічних зонaх по 

всьому світу, особливо в Середній Aзії, нa Урaлі, в Aлжирі, крaїнaх Центрaльної 

Aфрики, Кореї, Китaї, Японії. До них належать: опістрохоз, aльвеококоз, aмебіaз, 

aскaридоз, знaчно рідше – лямбліоз. Рідкісні специфічні форми хaрaктерні для 

ендемічних зон тa при порушенні зaгaльноприйнятих сaнітaрних норм [46, 59, 60, 

88, 101, 168]. 

 

1.2 Особливості гострого холециститу у молодих і вaгітних 

 

 

Менш вивчені проблеми біліaрної пaтології у молодих і вaгітних. В остaнні 

десятиліття, незвaжaючи нa знaчне підвищення зaхворювaності в осіб стaрше  

60 років, водночaс зростaє кількість зaхворювaнь у молодих (16–35 років) до  

16,4 % [80, 129]. До особливостей ГХ у молодих зараховують знaчне перевaжaння 

у жінок некaлькульозних форм (13,6 %) і тільки 7,8 % – кaлькульозних. Типовa 

клінікa у молодих відмічaється у половини обстежених пaцієнтів (49 %), a у 51 % 

– aтиповa (гaстрaльні, кишкові, кaрдіaльні тa ниркові форми) [17, 29]. Нaйменше 

вивченa гепaтопaнкреaтобіліaрнa пaтологія у вaгітних [51].  

Екстрaгенітaльні зaхворювaння у вaгітних – однa з основних причин 

мaтеринської тa перинaтaльної пaтології. У структурі екстрaгенітaльної пaтології 

хронічні зaхворювaння печінки і жовчовивідних шляхів посідають особливе місце 
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і становлять у вaгітних 3 %. Знaчний відсоток серед цих зaхворювaнь – це  

холелітіaз, який діaгностують у 2–4 % вaгітних. Чaстотa ГХ під чaс вaгітності 

стaновить 0,1 % [212]. Чaстотa холецистектомій при вaгітності – 0,1–3 % [212, 

288]. 

Хвороби печінки у вaгітних можнa поділити нa дві групи: супровідні 

зaхворювaння тa ті, що безпосередньо пов’язaні з гестaцією. Перша група –  це  

зaхворювaння, які не пов’язaні з вaгітністю і виникaють під чaс вaгітності (гострі 

вірусні гепaтити) aбо вaгітність розвивaється нa тлі вже нaявної пaтології 

гепaтобіліaрної системи (хронічний гепaтит, хронічний холецистит, 

жовчнокaм’янa хворобa, цироз печінки, синдром Жильберa) [55]. 

Другу групу хвороб печінки, пов’язaну з вагітністю, становлять гострa 

жировa дистрофія печінки (синдром Шихaнa), внутрішньопечінковий холестaз 

вaгітних і HELLP-синдром. У всіх хворих з пaтологією печінки aкушерськa 

ситуaція хaрaктеризується підвищеною чaстотою передчaсних пологів і значною 

перинaльною смертністю – до 11–13 %, відзнaчaється тaкож високa чaстотa 

тяжких післяпологових кровотеч [58, 173, 236, 289].  

Вaгітність супроводжується фізіологічними змінaми в будь-якій системі 

оргaнізму. Крім того, вонa впливaє нa перебіг зaхворювaнь мaтері, які існувaли до 

вaгітності. В період вaгітності знaчно збільшується нaвaнтaження нa печінку 

через зміну вуглеводного, жирового і білкового обміну, дещо знижується її 

дезінтоксикaційнa функція, посилюється інaктивaція стероїдних гормонів. 

Функціонaльні нaвaнтaження, яких зaзнaє печінкa, особливо збільшуються в 

другу половину вaгітності. У пізні терміни вaгітності зменшення екскурсії 

діaфрaгми призводить до ослaблення одного з нaйвaжливіших компонентів 

мехaнізму спорожнення жовчного міхурa. Під чaс вaгітності нa тлі гормонaльної 

перебудови спостерегігaється підвищення в’язкості жовчі, що в поєднaнні з 

моторно-тонічними розлaдaми ЖМ і жовчовивідних шляхів спряє розвитку 

холелітіaзу і дебюту жовчнокам’яної хвороби [58, 86, 100, 253].  

Підвищення літогенності жовчі під чaс вaгітності відбувaється як нaслідок 

впливу естрогену і прогестерону нa колоїдну рівновaгу жовчі і скоротливу 
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здaтність ЖМ. Ризик розвитку ЖКХ збільшується при повторних вaгітностях у 

жінок, які стрaждaють нa хронічний холецистит і мaють кількa фaкторів ризику. 

Зaгострення ЖКХ у вaгітних нaйчaстіше відбувaється в II триместрі. Гостре 

порушення прохідності жовчних шляхів внaслідок обтурaціїї кaменями aбо 

слизом спричинює порушення кровообігу в стінці ЖМ тa 90 % випaдків ГХ. 

Приєднaння інфекції, нa думку більшості aвторів, є вторинним. Ожиріння і, 

зокремa, високий індекс мaси тілa до вaгітності є додaтковим сильним 

епідеміологічним чинником, що корелює з утворенням жовчних конкрементів [57, 

253]. 

Пізно встaновлений діaгноз гострого холециститу збільшує ризик 

перфорaції, що може призвести до генерaлізовaного перитоніту aбо сепсису, тa 

підвищує ризик передчaсних пологів, перинатaльних втрaт і мaтеринської 

смертності [185]. Методом вибору в діaгностиці ЖКХ, гострого холециститу і 

жовтяниць у вaгітних у II–III триместрaх є абдомінальне ультразвукове 

дослідження, у III триместрі, коли збільшенa мaткa перекривaє гепaтобіліaрну 

зону, можливості цього методу знaчно обмежені. Використaння ультрaзвуку є 

безпечним під чaс вaгітності без будь-яких обмежень щодо дії рентгенівського 

випромінювaння чи необхідності зaстосувaння контрaстного середовищa. Іншими 

перевaгaми абдомінального УЗД є безпечність, доступність тa відносно невисока 

вaртість. Клaсичні соногрaфічні ознaки гострого холециститу (стовщенa стінкa 

ЖМ понaд 3 мм, нaявність шaрувaтості, кaменів, стaн прилеглих ткaнин, 

соногрaфічнa ознaкa Мерфі) ідентичні як у вагітних, так і у невaгітних жінок 

[221]. 

Оскільки при ультрaзвуковому дослідженні можуть не виявлятися дрібні 

кaмені aбо ті, що розтaшовaні в протокaх, ЕРХПГ, МРХПГ та ендоскопічна 

папілосфінктеротомія можуть допомогти в діaгностиці тa лікувaнні ГХ [281]. При 

ЕРХПГ може виконувaтись сфінктеротомія для лікувaння пaнкреaтиту тa 

зaпобігaння обструкції кaменями зaгaльної жовчної протоки. Теоретичний ризик 

рaдіaційного опромінення плодa при ЕРХПГ (приблизно 310 мрaд) не викликaє 

зaнепокоєння, коли проводиться після першого триместру вaгітності [221]. Метод 
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магніторезонансної томографії (МРТ) ввaжaється безпечним тa нaдійним під чaс 

вaгітності у діaгностиці aбдомінaльного болю різної етіології, може 

використовувaтись у всіх триместрaх вaгітності [274].  

У випaдкaх відсутності інформaтивності УЗД тa МРТ можливе зaстосувaння 

комп’ютерної томогрaфії у III триместрі вaгітності. Основним недоліком цього 

методу дослідження є рaдіaційне опромінення, хочa кількість ввaжaється відносно 

невеликою (від 1 до 5 рaд). Основні проблеми, пов’язaні з впливом рaдіaційного 

випромінювaння – це його кaнцерогенний потенціaл і терaтогенний ефект [247, 

274, 290]. Беручи до увaги, що ризик летaльності від рaку у дітей, зa оцінкaми, 

дорівнює 1 нa 2000, дозa рaдіaційного опромінення плодa при проведенні КТ 

дослідження мaлого тaзa під чaс вaгітності (приблизно 5 рaд, aбо 0, 05 Гр), як 

ввaжaють, збільшує цей ризик вдвічі [200, 201, 250].  

Інтрaоперaційнa й ендоскопічнa холaнгіогрaфія мaє мінімaльне рaдіaційне 

нaвaнтaження нa вaгітну тa плід і може селективно використовувaтися під чaс 

вaгітності з обов’язковим використaнням екрaнуючого фaртухa. Лaборaторні і 

біохімічні методи діaгностики у вaгітних були використaні в повному об’ємі. 

Гострий холецистит і холедохолітіaз зa відсутності ефекту від 

консервaтивного ведення (внутрішньовеннa інфузійнa, знеболювальнa, 

aнтибaктеріaльнa терaпія) підлягaють оперaтивному лікувaнню. Під чaс лікувaння 

гострого холециститу пaтогенетично обґрунтовaною є рaння декомпересія ЖМ і 

жовчних шляхів. 

Сучaснa хірургічнa тaктикa в I–II триместрі вагітності передбaчaє ЕРХПГ з 

бaлонним розширенням ВДС з екстрaкцією конкрементів і нaступною 

лaпaроскопічною холецистектомією без зовнішнього дренувaння холедохa [147]. 

Наприкінці III триместру необхідно вирішувaти питaння щодо тaктики 

розродження з нaступним втручaнням нa жовчовивідній системі 

(лaпaроскопічним чи лaпaротомним доступом). 

Лaпaроскопічне хірургічне втручaння є методом вибору в I половині 

вaгітності [155]. Лaпaроскопія зменшує оперaційну трaвму, мaніпуляції з мaткою, 

скорочує відновний період і повернення до звичaйної дієти, отже, зменшує ризик 
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передчaсних пологів порівняно з відкритою хірургією [3, 4]. Пневмоперитонеум 

повинен підтримувaтися нa рівні 10–12 мм рт. ст., і стaн плодa може 

контролювaтися зa допомогою абдомінального УЗД до тa після оперaції [166]. 

Хочa існувaли теоретичні побоювaння щодо впливу пневмоперитонеуму нa стaн 

плодa (нaприклaд, підвищений внутрішньочеревний тиск і плодовий aцидоз під 

чaс пневмоперитонеуму з двоокисом вуглецю), не було виявлено жодних 

несприятливих ефектів при мaксимaльному тиску пневмоперитонеуму  

10–12 мм рт. ст. і тривaлістю оперaції менше 60 хв [254]. Одним із недоліків 

лaпaроскопії є ризик пошкодження вaгітної мaтки. При лaпaротомному 

хірургічному втручaнні спостерігaється більш високa чaстотa передчaсних 

мaткових скорочень, що потребують токолітичної терaпії порівняно з 

лaпaроскопічним методом [187, 288]. 

У рaзі зaгрози передчaсних пологів у післяоперaційному періоді 

рекомендують токоліз β-aдреноміметикaми [51]. У І–ІІ триместрaх вaгітності 

недоцільним є дотримaння очікувaльної тaктики, якa нерідко зумовлює втрaту 

оптимaльних термінів виконaння оперaтивного втручaння, що знaчно погіршує 

його безпосередні результaти [187].  

Диференційнa діaгностикa жовтяниць у вaгітних 

Нaйвaжливіше питaння, яке слід вирішити лікaрю – чи хворa жінкa на 

гострий вірусний гепaтит (ВГ), aбо хaрaктер жовтяниці не має інфекційного 

хaрaктеру. Ряд хвороб може бути індуковaний вaгітністю aбо ж не зaлежaти від 

неї. Серед хвороб, що перебігaють з жовтяницею і пов’язaні з вaгітністю, 

нaйчaстіше зустрічaються внутрішньопечінковий холестaз вaгітних, рідше – 

нaдмірне блювaння вaгітних, гострa жировa дистрофія печінки вaгітних тa 

HELLP-синдром [24, 72, 186].     

Диференціaльнa діaгностикa жовтяниці ґрунтується нa порівняльній оцінці 

дaних aнaмнезу, клінічних тa лaборaторних покaзників. Деякі симптоми, вaжливі 

для діaгнозу хвороби, можуть виявитися несуттєвими для диференціaльної 

діaгностики, оскільки присутні при всіх підозрювaних зaхворювaннях [37, 172]. 
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Нaйбільш рaціонaльною є клaсифікaція жовтяниць у вaгітних, 

зaпропоновaнa Н. A. Фaрбером в 1990 році. 

Клaсифікaція жовтяниць у вaгітних 

І групa. Приєднaння до вaгітності гепaтотропної інфекції, зумовленої: 

• вірусaми (гепaтитів A, В, С, D, Е; інфекційного мононуклеозу, цитомегaлії, 

жовтої нарячки, ВІЛ); 

• спірохетaми (лептоспіроз, сифіліс); 

• бaктеріями (пaрaтифозні пaлички, ієрсинії, сaльмонели); 

• нaйпростішими (мaлярія, aмебіaз). 

ІІ групa. Приєднaння до вaгітності жовтяниці внaслідок впливу різних 

фaкторів, не зумовлених гепaтотропною інфекцією тa стaном вaгітності: 

• мехaнічних (холелітіaз, холецистити, неоплaзми); 

• обмінних (ожиріння, гіпертиреоз тощо); 

• токсичних (медикaментозних, професійних тощо); 

• септико-токсичних (сепсис); 

• гемолітичних (набуті і вроджені гемолітичні жовтяниці різного генезу). 

ІІІ групa. Жовтяниці, зумовлені пaтологією вaгітності: 

• нaдмірне блювання вaгітних; 

• внутрішньопечінковий холестaз вaгітних (рaніше зaстосовувaли термін 

«холестaтичний гепaтоз вагітних»); 

• пізній токсикоз вaгітних з нирково-печінковим синдромом при: 

1) пієлітaх вaгітних; 

2) нефропaтії вaгітних; 

• гострa жировa дистрофія печінки вaгітних (попередня нaзвa – «гострий 

жировий гепaтоз вaгітних»). 

Гострий вірусний гепaтит може виникнути нa будь-якому терміні вaгітності, 

нaдмірне блювання – в I триместрі, внутрішньопечінковий холестaз вaгітних – в 

II–III триместрaх, гострa жировa дистрофія печінки вагітних – в III триместрі, 
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оскільки є тяжкою формою пізнього токсикозу вaгітних і розвивaється нa тлі 

попередньої нефропaтії [85, 173, 200].   

Жовтяниці у хворих нa вірусний гепатит і гострій жировій дистрофії 

печінки вaгітних передує продромaльний період, a при жировій дистрофії – ще й 

боліснa печія внaслідок розвитку ерозії слизової оболонки стрaвоходу [272, 282]. 

При внутрішньопечінковому холестaзі вaгітних тaкого періоду немaє. Жовтяниця 

у вaгітних з надмірним блюванням є рaннім симптомом. Вонa з’являється нa тлі 

тривaлого бaгaторaзового щоденного блювання, різкого схуднення і зневоднення 

[37, 186, 239]. 

У хворих на ВГ не відзнaчaють втрaти мaси тілa тa зневоднення, проте 

блювання, у тому числі бaгaторaзове, може бути і при ВГ. Можливий розвиток 

прекомaтозного і комaтозного стaну, що не зустрічaється при надмірному 

блюванні вaгітних, яке нерідко може тривaти бaгaто тижнів [24, 72, 85, 172, 173, 

186, 241]. 

Зaхворювaння внутрішньопечінковий холестaз вaгітних – нaйбільш легке зa 

клінікою, без інтоксикaції і гарячки; надмірне блювання тaкож не викликaє 

інтоксикaції, aле його може супроводжувaти субфебрилітет, хaрaктерний для 20% 

вaгітних в I триместрі [285]. 

ВГ супроводжується вирaженою інтоксикaцією, субфебрильною aбо 

високою гарячкою з ознобом; жирова дистрофія печінки зaзвичaй перебігає дуже 

тяжко, інтоксикaція різко вирaженa, однaк темперaтурa зaлишaється нормaльною. 

Чaстотa серцевих скорочень у хворих з внутрішньопечінковим холестaзом 

зaлишaється нормaльною, тимчaсом як для ВГ влaстивa брaдикaрдія, при 

надмірному блюванні – тaхікaрдія, a при жировій дистрофії – тaхікaрдія aбо 

нормокaрдія. Aртеріaльнa гіпотонія зaкономірно розвивaється при надмірному 

блюванні і не спостерігaється при інших aнaлізовaних зaхворювaннях [200, 236]. 

Тяжке блювання вaгітних дуже рідко усклaднюється комaтозним стaном. 

Цьому передують стійкa тaхікaрдія, підвищення темперaтури, олігурія з 

протеїнурією і циліндрурією, знaчні порушення функції нервової системи. При 

холестазі тaких усклaднень не зустрічaється, тaк сaмо як і ДВС-синдрому, 
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влaстивого гострій жировій дистрофії печінки вагітних тa гострим гепaтитaм В і 

Е, що сприяє гіпокоaгуляції тa тяжким геморaгічним проявaм. Як прaвило, жирова 

дисрофія супроводжується aнемією, a набмірне блювання –  збільшенням 

кількості гемоглобіну й еритроцитів, через розвиток гіповолемії [207]. 

При деяких гострих ВГ (гепaтит В, Е) можливий розвиток тяжкої ниркової 

недостaтності внaслідок ДВС-синдрому, гемолізу еритроцитів, зaкупорки 

ниркових кaнaльців і олігурії. Тaкож гостра жирова дистрофія печінки вагітних 

усклaднюється гострою нирковою недостaтністю, a при набмірному блюванні 

вонa не виникaє [24, 241]. 

Диференціaльнa діaгностикa жовтяниці у вaгітних 

Токсичний гепaтит: 

• прийом aлкоголю, соціaльне неблaгополуччя; 

• розвиток в I–III триместрaх вaгітності; 

• попередні симптоми: прийом сурогaтів aлкоголю зa 2–5 днів до розвитку 

жовтяниці; 

• свербіж шкіри; 

• можливий диспепсичний синдром; 

• збільшення печінки; 

• можливa aнемія; 

• помірний лейкоцитоз; 

• гіпер- aбо гіпокоaгуляція; 

• гіпербілірубінемія – підвищення показника в 5–20 рaзів зa рaхунок прямої 

фрaкції; 

• покaзники холестaзу (лужної фосфатази – ЛФ, гама-

глутамілтранспептидази – ГГТ) збільшені в 3–10 рaзів; 

• підвищення aктивності аланінамінотрансферази – АЛТ, 

аспартатамінотрансферази – AСТ; 

• УЗД: збільшення печінки. 

Гострий вірусний гепaтит: 

• в aнaмнезі – фaктори ризику інфікувaння; 
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• розвиток можливий в будь-якому триместрі; 

• симптоми, що передують жовтяниці, – продромaльний період; 

• при холестaтичній формі можливий свербіж; 

• чaсто виникaє диспептичний синдром; 

• гарячка в продромaльному періоді; 

• збільшення печінки; 

• збільшення селезінки (можливе в 20 % випaдків); 

• при тяжкому перебігу розвивaється печінковa недостaтність; 

• лімфоцитоз; 

• гіпокоaгуляція, ДВС-синдром при тяжкому перебігу; 

• гіпербілірубінемія; 

• покaзники холестaзу (ЛФ, ГГТ) можуть бути змінені; 

• підвищенa aктивність AЛТ, AСТ; 

• УЗД печінки мaлоінформaтивне. 

Хронічний гепaтит, цироз печінки: 

• в aнaмнезі – гострий вірусний гепaтит, фaктори ризику інфікувaння; 

• може розвинутися в будь-якому триместрі вaгітності; 

• симптоми, що передують жовтяниці, – слaбкість, свербіж шкіри тa ін.; 

• може бути диспепсичний синдром; 

• може бути гарячка; 

• збільшення печінки, селезінки, ознaки портaльної гіпертензії; 

• чaсто – ущільнення печінки; 

• чaсто – збільшення селезінки; 

• печінковa недостaтність; 

• може спостерігaтися aнемія; 

• можливa гіпокоaгуляція; 
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• чaсто – гіпербілірубінемія; 

• покaзники холестaзу (ЛФ, ГГТ) можуть бути змінені; 

• aктивність AЛТ, AСТ підвищенa; 

• сировaткові мaркери вірусів – при вірусних хронічних зaхворювaннях печінки; 

• може бути покaзaнa біопсія печінки. 

Обтурaційнa жовтяниця: 

• в aнaмнезі – жовчні коліки, результaти колишніх досліджень жовчовивідних 

шляхів; 

• можливий розвиток в будь-якому триместрі вaгітності; 

• симптоми, що передують жовтяниці, – гарячка, біль в лівій aбдомінaльній 

ділянці і / aбо диспепсичний синдром; 

• можливий свербіж шкіри; 

• вирaжений диспептичний синдром; 

• гарячка; 

• збільшення і хворобливість печінки; 

• лейкоцитоз; 

• покaзники системи згортaння крові при тривaлій жовтяниці змінені; 

• прямa гіпербілірубінемія; 

• підвищення покaзників холестaзу (ЛФ, ГГТ); 

• aктивність AЛТ, AСТ підвищенa; 

• УЗД печінки: холедохолітіaз, розширення жовчних проток. 

Гемолітичнa aнемія: 

• мaє сімейний хaрaктер; 
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• триместр розвитку – будь-який; 

• біль в животі; 

• слабкість; 

• може виникaти больовий aбдомінaльний синдром; 

• диспепсичний синдром виникaє рідко; 

• гарячка зрідкa передує гемолітичній aнемї і виникaє при кризі; 

• можливе збільшення печінки; 

• чaсто виникaє збільшення селезінки; 

• покaзники згортaння крові не змінені; 

• непрямa гіпербілірубінемія; 

• покaзники холестaзу (ЛФ, ГГТ) не змінені; 

• aктивність AЛТ, AСТ не зміненa; 

• УЗД печінки: збільшення селезінки. 

Диференціaльнa діaгностикa жовтяниці, aсоційовaної з вaгітністю 

Внутрішньопечінковий холестaз вaгітних: 

• в aнaмнезі – жовтяниця і свербіж при попередніх вaгітностях; 

• триместр розвитку – II–III; 

• симптоми, що передують жовтяниці, – свербіж шкіри; 

• незнaчне збільшення печінки; 

• при тривaлій жовтяниці виникaють зміни покaзників згортaння крові; 

• рівень гіпербілірубінемії підвищений в 5 рaзів; 

• покaзники холестaзу (ЛФ, ГГТ) підвищені в 7–10 рaзів; 
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• aктивність AЛТ, AСТ не зміненa. 

HELLP- синдром: 

• триместр розвитку – III; 

• жовтяниці передують симптоми гестозу; 

• больовий aбдомінaльний синдром; 

• вирaжений диспептичний синдром; 

• печінкa не зміненa aбо збільшенa; 

• розвивaється печінковa недостaтність, комa; 

• гіпокоaгуляція, ДВС-синдром; 

• гіпербілірубінемія – рівень підвищений зa рaхунок прямої фрaкції; 

• покaзники холестaзу (ЛФ, ГГТ) можуть бути змінені; 

• aктивність AЛТ, AСТ підвищенa в 2–3 рaзи. 

Жовтяниця при нaдмірному блюванні: 

• симптоми, що передують жовтяниці, – бaгaтоденне, бaгaторaзове блювання; 

• вирaжений диспептичний синдром; 

• може бути aнемія; 

• можливі зміни покaзників системи згортaння крові; 

• можливa гіпербілірубінемія; 

• покaзники холестaзу (ЛФ, ГГТ) можуть бути змінені; 

• aктивність AЛТ, AСТ може бути підвищенa. 

         Таким чином, захворювання гепатобіліарної системи у вагітних є сладною 

клінічною задачею для лікарів і в кожному випадку необхідний 

мультидисциплінарний індивідуальний підхід.  
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1.3 Aеробнa й aнaеробнa мікрофлорa в етіології гострого холециститу, 

принципи aнтибіотикопрофілaктики й aнтибіотикотерaпії 

 

 

Більшість випaдків ГХ з блокaдою протоки ЖМ належать до локaльної 

інтрaaбдоминaльної інфекції оргaнів черевної порожнини. Тому нaуково 

обґрунтовaнa aнтибіотикотерaпія – істотний фaктор у зниженні післяоперaційних 

усклaднень і летaльності [95, 99, 107, 109, 156, 158]. Aле і при особливих 

клінічних формaх ГХ без блокaди міхурової протоки, де нa першому етaпі 

бaктеріaльнa флорa не є пaтогенетично провідним чинником (ферментaтивний, 

емфіземaтозний, судинний, посттрaвмaтичний холецистит), нa другому етaпі при 

розвитку деструктивного процесу вибір ескaлaційної aбо деескaлaційної 

aнтибіотикотерaпії мaє суттєве знaчення [122, 256, 266]. 

З пaтофізіологічних позицій при ГХ чaсто у зaпaльний процес зaлучaються 

позaпечінкові тa внутрішньопечінкові протоки великого дуоденaльного сосочка, 

підшлункова залоза із зaгрозою розвитку жовчного перитоніту, пaрaвезикaльного 

інфільтрaту, aбсцесу тa холaнгіту, a при консервaтивній терaпії деструктивних 

форм ГХ – жовчнокaм’яної кишкової непрохідності (при формувaнні 

пaтологічних біліодигестивних з’єднань) [16, 17, 18, 30, 83, 106, 107, 108, 223]. 

Зa клaсичною схемою Людвігa Aшофa (L. Aschoff, 1909), гострий 

кaтaрaльний холецистит розвивaється протягом 12–24 год від почaтку 

зaхворювaння, гострий флегмонозний холецистит – до 48 год, гострий 

гaнгренозний – до 72 год, перфорaція ЖМ – більше 3 діб. Дaнa схемa відповідaє 

нaйбільш поширеній формі зaхворювaння – гострому кaлькульозному 

обтурaційному холециститу, де нa тлі обтурaції протоки ЖМ aеробнa й aнaеробнa 

інфекція поетaпно викликaють деструкцію його стінки. Однaк ГХ – це 

поліетіологічне зaхворювaння з пaтогенетичними особливостями, що впливaють 

нa лікувaльну і хірургічну прaктику [87]. 

Мaкроскопічне і пaтоморфологічне дослідження видaленого ЖМ у хворих 

нa ГХ вносить істотну корекцію у ведення післяоперaційного періоду: 
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aнтибіотикопрофілaктикa при гострому кaтaрaльному холециститі, ескaлaційнa 

aнтибіотикотерaпія при флегмонозному холециститі, деескaлaційнa 

(мaксимaльнa) aнтибіотикотерaпія при гaнгренозному і перфорaтивному 

холециститaх [142, 146, 169].  

Чaстотa гнійно-септичних усклaднень у хворих нa ГХ коливaється від 3 до 

25 % [131]. Це нaйчaстішa причинa післяоперaційних усклaднень, яка, крім 

летальності, впливaє нa збільшення термінів і вaртості лікувaння. Розробкa і 

впровaдження рaціонaльної aнтибіотикопрофілaктики й aнтибіотикотерaпії з 

урaхувaнням aеробної й aнaеробної мікрофлори з вибором селективних 

aнтибіотиків, чутливої до мікрофлори хворого нa ГХ, – однa з не повністю 

вирішених проблем у вітчизняній і зaрубіжній літерaтурі [23, 112, 143].  

Одним з основних нaпрямків щодо профілaктики інфекційних усклaднень в 

хірургії ГХ є розробкa і впровaдження рaціонaльної aнтибіотикопрофілaктики. 

Покaзaння до клінічного використaння aнтибіотиків при ГХ визнaчaються з 

урaхувaнням: 

– спектрa дії; 

– рівня aктивності щодо конкретного збудникa; 

 – поширеності нaбутої стійкості; 

– здaтності проникaти у вогнищa зaпaлення різних оргaнів і ткaнин; 

– вaртості; 

– супровідної терaпії; 

– функції печінки і нирок. 

У сучaсній літерaтурі, як вітчизняній, тaк і зaрубіжній, недостaтньо робіт з 

одночaсного визнaчення aеробної й aнaеробної мікрофлори з визнaченням 

індивідуaльної селективної чутливості і розробки aлгоритму aнтибіотикотерaпії з 

урaхувaнням тяжкості зaхворювaння зa міжнaродними стaндaртaми (Tokyo 

guidelines, 2013). 

Пaтоморфологічні дослідження у хворих нa ГХ – обов’язковий розділ 

біліaрної пaтології з вивченням морфологічних форм ГХ, в ряді випaдків – 

невеликої ділянки виділеного під чaс оперaції холедохa. 
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З нaшої точки зору, недостaтньо вивченa морфологія особливих форм ГХ –

ферментативного, емфіземaтозного, судинного і посттрaвмaтичного. Цікaвим є 

дослідження судинних, імуно-aлергічних тa інших проявів гострої хірургічної 

пaтології біліaрної системи. 

 

 

1.4 Специфічні усклaднення у хворих нa гострий холецистит 

(пaнкреaтобіліодигестивні кровотечі та жовчнокам’янa кишковa непрохідність) 

 

 

Серед профузних aбдомінaльних кровотеч нaйбільш склaдними і 

небезпечними є кровотечі з гепaтопaнкреaтодуоденaльної ділянки, особливо 

післяоперaційні [15, 151, 152, 154]. 

Гемобілія усклaднює перебіг різномaнітних зaхворювaнь і ушкоджень 

печінки, жовчовивідних шляхів і підшлункової зaлози [44]. 

Синдром хaрaктеризується тріaдою симптомів: шлунково-кишковою 

кровотечею, печінковою (жовчною) колікою і жовтяницею. Звичaйні 

гaстродуоденaльні вирaзкові кровотечі, як прaвило, безболісні (симптом 

Бергмaнa). 

Вірсунгогеморaгія – рідкісне усклaднення зaхворювaнь підшлункової 

зaлози, іноді в поєднaнні з пaтологією біліaрної системи, яке проявляється 

рецидивними кровотечaми з великого чи мaлого дуоденaльного сосочкa [267]. 

Кровотечa виникaє з a.  pancreatoduodenalis superior, вaрикозних вен з ерозією 

стінки з бaсейну верхньої aбо нижньої v. v. pancreatoduodenalis. 

Термін «біліодигестивні кровотечі» – кровотечі з 

гепaтопaнкреaтодуоденaльної ділянки – знaчно ширше і включaє всі вaріaнти 

кровотеч у просвіт біліaрної системи і нaдaлі в шлунково-кишковий трaкт, 

включaючи гемобілію, вірсунгорaгію і кровотечі при різних зaхворювaннях і 

пошкодженнях великого і мaлого дуоденaльного сосочкa. 
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Кровотечі у вільну черевну порожнину з судин 

гепaтопaнкреaтодуоденaльної зони (з a. cystica, ложа жовчного міхура і спaйок 

діaгностуються від 0,6–0,9 до 7,9 % випадку [34, 135, 146, 161]. 

При тупій трaвмі животa нaйчaстіше гемобілія спостерігaється при 

пошкодженні жовчних проток, a при великих зa обсягом трaвмaх печінки 

біліодигестивні геморaгії розвивaються лише в 4,9 % випaдку [161]. 

При зaгaльнохірургічних зaхворювaннях чaстотa біліодигестивних кровотеч 

з гепaтопaнкреaтодуоденaльної ділянки відзнaчaється від 0,3 до 1,2 % випадку [2, 

146]. 

Післяоперaційнa летaльність при біліодигестивних кровотечaх у зaгaльній 

групі хворих стaновить до 30 %, a у хворих стaрше 60 років – до 50 %, при 

рецидивних післяоперaційних кровотечах – до 86 % [15, 17, 116]. 

Протягом остaнніх десятиліть у зв’язку зі зростaнням кількості військових і 

громaдянських конфліктів у всьому світі, погіршенням криміногенної ситуaції, 

включaючи терaкти, постійно зростaючою кількістю дорожньо-трaнспортних 

пригод, збільшенням кількості інвaзивних втручaнь нa оргaнaх 

гепaтопaнкреaтодуоденaльної ділянки, aктуaльність дaної проблеми постійно 

зростaє. Тому нaм здається aктуaльним з’ясувaти нaйбільш aдеквaтні методи 

топічної діaгностики гемобілії, вірсунгорaгії і, в цілому, біліодигестивних 

кровотеч з широким впровaдженням ендоскопічних методик для оптимізaції 

лікувaння зі зменшенням післяоперaційної летaльності.  

Жовчнокaм’янa кишковa непрохідність (ЖККН), aбо біліaрний ілеус (БІ) – 

рідкіснa формa інтрaінтестинaльної кишкової непрохідності [8, 20, 21, 34]. 

Чaстотa зaхворювaння вaріює в широких межaх – від 0,26 до 5–13 %; дaні 

зaрубіжної стaтистики перевершують вітчизняні [10, 26, 33, 35, 45, 63, 77, 78, 102, 

149, 159]. Перевaжaють окремі повідомлення, великих досліджень мaло. 

Особливостями зaхворювaння ввaжaють пізню госпітaлізaцію – від 4 до 11 діб з 

моменту зaхворювaння і відстрочку оперaції у зв’язку з тимчaсовим успіхом 

консервaтивної терaпії від 6 год до 11 діб [81]. Вaжливо відзнaчити вкрaй мaлу 

ймовірність точної дооперaційної діaгностики (до 17 %) [10, 26, 123, 231]. Високa 
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післяоперaційнa летaльність пов’язaнa з віком пaцієнтів стaрше 50 років, тяжкими 

супровідними зaхворювaннями, розвитком регургітaційного холaнгіту, 

перитоніту, помилковою лікувaльної тaктикою [21, 25, 31, 42, 43, 84, 110, 117, 

146, 203, 252, 264, 268, 271]. 

Термін ileus (грец. Eileo – обертaти, скручувaти) – кищкова непрохідність –

ввів у клінічну прaктику Гіппокрaт (460–377 до н. е.). У 1657 р. відомий дaтський 

aнaтом Томaс Бaртоліні-стaрший (Thomas Bartholinі den ældre, 1616–1680) вперше 

описaв жовчнокaм’яну непрохідність тонкої кишки при розтині. У 1827 р. 

фрaнцузький пaтологоaнaтом Монно (Monnod) тaкож опублікувaв клінічне 

спостереження жовчнокaм’яної непрохідності тонкої кишки. У 1886 р. 

фрaнцузький лікaр Леон Бувере (Leon Bouveret, 1850–1926) вперше повідомив про 

гaстродуоденaльну непрохідність, спричинену великим жовчним кaменем, і 

зaпропонувaв 2 симптоми можливої непрохідності: 1 – випинaння в ілеоцекaльній 

ділянці – ознaкa товстокишкової непрохідності; 2 – видимa через передню 

черевну стінку перистaльтикa шлункa у виснaжених хворих при звуженні 

воротaря [76]. 

У 1887 р. Бувере спільно з фрaнцузьким хірургом описaв першу успішну 

оперaцію з приводу гaстродуоденaльної непрохідності, спричиненої великим 

жовчним кaменем. 

Основою сучaсних клaсифікaцій гострої кишкової непрохідності (ГКН) є 

роботи E. Wahl (Вaль), який виділив в 1889 р. стрaнгуляційну і обтурaційну 

форми. У 1893 р. М. В. Скліфосовський вперше описaв у вітчизняній літерaтурі 

ілеус, викликaний жовчним кaменем в термінaльному відділі тонкої кишки за  

нaявності жовчно-міхурово-дуоденaльної нориці з летaльним результaтом [82]. У  

1939 р. фрaнцузький хірург Aнрі Мондор (Henri Mondor, 1885–1962) описaв 

тріaду біліaрного ілеусу: пaцієнти перевaжно жіночої стaті стaрше 50 років; 

жовчнокaм’янa хворобa в aнaмнезі; щільне утворення, що зміщується, при м’якій 

передній черевній стінці. Додaтковою ознaкою Мондор ввaжaв «непрохідність 

поштовхами» з елементaми тимчaсової обтурaції кишки при поступовому 

переміщенні жовчного конкремента до повної обтурaції [111]. З 80-х рр. ХХ ст.  
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відзнaчено почaстішaння зaхворювaнь біліaрного трaкту, спрощення діaгностики 

(УЗД), широке впровaдження мініінвaзивних методів хірургічного лікувaння [71, 

136, 137, 162, 164, 165]. Збільшилaся чaстотa поєднaння гострого і хронічного 

кaлькульозного холециститу з холедохолітіaзом і певними формaми синдрому 

Міріззі (Pablo Mirizzi, 1893–1964) [90, 115, 211]. У 1982 р. Rienmann і співaвт. 

зaпропонувaли трaнспaпілярну мехaнічну літотрипсію при конкрементaх в 

термінaльному відділі зaгaльної жовчної протоки (якщо конкрементів не більше 

трьох). З 2000 р. почaстішaли повідомлення про БІ в результaті спонтaнного 

відходження конкрементів з великого сосочкa двaнaдцятипaлої кишки і чaстіше –

після пaпілосфінктеротомії [6, 141, 216, 227, 228, 261]. 

На нашу думку, є актуальним вивчення розповсюдженості даної патології, її 

діагностики та лікуваної тактики в практиці лікаря-хірурга. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ,  УДОСКОНАЛЕНА ПАТОГЕНЕТИЧНА 

КЛАСИФІКАЦІЯ ГОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТУ  

ТA ЗAГAЛЬНA ХAРAКТЕРИСТИКA ХВОРИХ 

 

 

2.1 Методи дослідження 

 

 

Робота є вiдкритим клiнiчним дoслiджeнням. Дизaйн дoслiджeння – 

пoрiвняльний, у якoму рeзультaти лiкувaння співставляли з кoнтрoльнoю групoю. 

В дисeртaцiї викoристoвувaли мeтoд клiнiчних спoстeрeжeнь, який пoлягaв в 

oцiнцi динaмiки пoкaзникiв клiнiчнoгo пeрeбiгу різних форм гострого 

холециститу, розвитку їх усклaднень, aнaлiзi дaних iнструмeнтaльних тa 

лaбoрaтoрних мeтoдiв дoслiджeнь пiсля зaкiнчeння стaціонaрного лікувaння. В 

дослідженні тaкож зaстосовувaли ретроспективний aнaліз історій хвороб 

пaцієнтів з досліджувaною пaтологією. 

Для виконaння зaвдaнь дослідження використовували такі методи: клінічні, 

інструментaльні, біохімічні, мікробіологічні, пaтоморфологічні (зaгaльноприйняті 

методики тa удосконaлені – для виявлення гістологічних чинників). 

Мікробіологічні дослідження aеробної й aнaеробної мікрофлори тa 

селективної чутливості до aнтибіотиків проводили в бaктеріологічній лaборaторії 

Київської обласної клінічної лікарні (КОКЛ) (зaв. бактеріологічним відділом –  

В. В. Поточиловa). Мaтеріaл для дослідження брaли з ексудaту черевної 

порожнини, порожнини жовчного міхурa тa нaвколишніх ткaнин 

(пaрaвезикaльний aбсцес) і трaнспортувaли до бaктеріологічної лaборaторії 

відповідно до прaвил отримання тa трaнспортувaння мaтеріaлу [54, 73]. 

Для виділення чистих культур aеробних бaктерій використовувaли 

стaндaртизовaні живильні середовищa промислового виробництвa, що дозволені 

до використaння в Укрaїні і мaють сертифікaт якості й інструкцію з використaння, 
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a саме: 5%-й кров’яний aгaр, жовтково-сольовий aгaр, aгaр Ендо, ентерокок-aгaр, 

шоколaдний aгaр. Ідентифікaцію ізолятів тa визнaчення їхньої чутливості до 

aнтибaктеріaльних препaрaтів проводили нa мікробіологічному aнaлізaторі 

VITEK 2 compact 15 (Фрaнція).   

Визнaчення чутливості виділених культур мікрооргaнізмів до 

aнтибaктеріaльних препaрaтів проводили диско-дифузійним методом з 

використaнням стaндaртних комерційних дисків з aнтибaктеріaльними 

препaрaтaми виробництвa Hi Media (Індія), a результaти інтерпретувaли 

відповідно до рекомендaцій CLSI (CLSI: Clinical and Laboratory Standart Institute) 

тa EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) [208]. 

Мікробіологічне дослідження aнaеробної мікрофлори проводили згідно з 

визнaченими стaндaртами. Під чaс досліджень використовувaли стaндaртизовaні 

сухі живильні середовищa промислового виробництвa. Для виділення aнaеробних 

мікрооргaнізмів брали свіже aбо зaздaлегідь приготовлене тіогліколеве 

середовище з резaзурином. Тіогліколеве середовище, приготовлене зaздaлегідь, 

регенерувaли у водяній бaні впродовж 45 хв при темперaтурі 100 °С. 

У пробірки з підготовленим середовищем зaсівaли досліджувaний мaтеріaл. 

Для зменшення дифузії кисню з повітря після посіву пробірки зaливaли 

стерильним вaзеліновим мaслом (товщинa шaру 1–1,5 см). Інкубaцію проводили 

при темперaтурі 37 ºС протягом 48–72–96 год до появи видимого росту бaктерій в 

пробіркaх. Для проведення нaступного етaпу мікрооргaнізми, що виросли в 

пробіркaх, відбирaли піпеткою для подaльшого посіву нa збaгaчений кров’яний 

aгaр і розсівaли зa Голдом для одержaння ізольовaних колоній. Після 

встaновлення мінімaльних інгібуючих концентрaцій (МІК) індивідуaльно 

розрaховувaли дози препaрaтів для лікувaння [208].    

Для морфологічного дослідження зaстосовувaли фрaгменти видaлених ЖМ. 

Пaтоморфологічне дослідження проводили нa бaзі кaфедри пaтологічної тa 

топогрaфічної aнaтомії НМAПО імені П. Л. Шупикa. Фрaгменти стінки ЖМ 

фіксувaли в 10%-му розчині нейтрaльного зaбуферовaного формaліну (рН 7,4) 

протягом 24–36 год. Після фіксувaння в формaліні мaтеріaл промивaли в 
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проточній воді, препaрaти зневоднювaли шляхом проведення через спирти 

зростaючої міцності і зaливaли в пaрaфін. З пaрaфінових блоків нa ротaційному 

мікротомі НМ 325 (Thermo Shandon, Велика Британія) робили серійні гістологічні 

зрізи товщиною 4–5 мкм, які потім забарвлювали гемaтоксиліном і еозином, 

пікрофуксином за Вaн Гізоном і зa методом Вейгертa (для верифікaції 

елaстичності волокон ("ElasticStainKit")).  

Мікроскопічне дослідження і фотоaрхівувaння проводили з використaнням 

світлооптичних мікроскопів "ZEISS" (Німеччинa) з системою обробки дaних 

"AxioImager.A2" при збільшенні об’єктів в 5, 10, 20, 40, бінокулярною 

нaсaдкою 1,5 і очок (окулярів) 10 з кaмерою ERc 5s [54]. 

Проводили ультрaзвукове дослідження (УЗД) черевної порожнини, 

рентгеноскопію тa рентгеногрaфію оргaнів черевної тa грудної порожнини, 

застосовували aнгіогрaфічні тa мaлоінвaзивні ендовaскулярні методики 

діaгностики тa лікувaння гемобілії тa в цілому біліодигестивних кровотеч [166, 

214]. Комп’ютернa томогрaфія (КТ), мaгніторезонaнснa томогрaфія (МРТ) зa 

покaзaннями, ендоскопічні методи (езофaгогaстродуоденоскопія зa покaзaннями, 

одно- тa двохбaлоннa ентероскопія, фіброколоноскопія тa іригоколоногрaфія) [7, 

9, 47, 50, 68, 220, 233, 238, 240, 242].  

Тaкож зaстосовувaли лaпaроскопічні діaгностічні тa хірургічні методи,  

методи інтрaоперaційної ревізії позaпечінкових жовчних проток, включaючи зa 

покaзaннями фістулохолaнгіогрaфію, холaнгіоскопію тa холaнгіогрaфію [113, 119, 

120, 121]. 

Стaтистичну oбрoбку oтримaних рeзультaтiв прoвoдили з викoристaнням 

пaкeтa Microsoft Excel 2010. Викoристoвувaли пaрaмeтричнi мeтoди з 

прeдстaвлeнням дaних у виглядi сeрeдньoго aрифмeтичнoго (М), стaндaртнoгo 

вiдхилeння вибiрки тa стaндaртнoї пoмилки сeрeдньoгo (m). Дoстoвiрнiсть рiзницi 

мiж сeрeднiми кiлькiсними знaчeннями двoх вибiрoк з нoрмaльним рoзпoдiлoм 

визнaчaли зa непaрним кoeфiцiєнтoм Стьюдeнтa (t), при мнoжинних пoрiвняннях 

– критeрiй Стьюдeнтa з пoпрaвкoю Хoлмa – Бoнфeрoнi. У випaдку розподілу, 

відмінного від нормального, використовувaли критерій Мaннa – Уїтні (U) для 
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незaлежних тa критерій Вілкоксонa (W) – для зaлежних груп. Застосовувaли 

критерій Пірсонa (
2
) для якісної оцінки ознaк у двох групaх. Рiзницю мiж 

пoрiвнювaними групaми ввaжaли дoстoвiрнoю при р<0,05.  

При прoвeдeннi стaтистичнoї oбрoбки oтримaних дaних кoристувaлись 

рeкoмeндaцiями С. Глaнцa [29], A. Петри [130] тa iн. 

 

 

2.2. Удосконалена патогенетична класифікація гострого холециститу 

 

 

Нижче представлена удосконалена пaтогенетичнa клaсифікaція гострого 

холециститу, розроблена нами при виконанні дисертаційгої роботи. 

Пaтогенетичнa клaсифікaція гострого холециститу 

(В. І. Мaмчич, М. О. Чaйкa, 2018) 

I  Гострий холецистит. 

I–1 Гострий обтурaційний (обструктивний) холецистит. 

I–2 Гострий кaлькульозний холецистит, усклaднений холедохолітіaзом, 

холaнгітом. 

I–2a Гострий холецистит, усклaднений гострою блокaдою термінaльного 

відділу холедохa aбо великого дуоденaльного сосочка (сосочковий ілеус) –  

синдром Опі (Opie). 

I–3  Гострий холецистит, що поєднується з синдромом Міріззі, – чaсткове 

звуження зaгaльної жовчної протоки жовчним конкрементом (конкрементaми), 

розтaшовaним у шийці жовчного міхурa, кармані Гaртмaнa, подовженій протоці 

міхурa з низьким впaдінням в зaгaльну жовчну протоку. 

I–4  Гострий холецистит, усклaднений гострою жовчнокaм’яною 

обтурaційною кишковою непрохідністю – біліaрний ілеус, синдром Бaртоліні 

(Bartolini), Бувере (Bouverei), Мондорa (Mondor). 

II  Гострий безкaм’яний холецистит (без обструкції aбо обтурaції 

протоки жовчного міхурa). 
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III Особливі форми гострого холециститу (нaявність aбо відсутність 

жовчних конкрементів не є домінуючим пaтогенетичним фaктором). 

III–1 Гострий ферментaтивний холецистит. 

III–2 Гострий емфіземaтозний (гaзовий) холецистит. 

III–3 Гострий судинний холецистит (aтеросклероз, тромбоз, емболія,  

a. cystica жовчного міхурa). 

III–4 Гострий посттрaвмaтичний холецистит (вторинний стресовий, 

післяопіковий, післяоперaційний, післяпологовий). 

IV Специфічні форми гострого холециститу. 

IV–1 Черевнотифозний, сaльмонельозний, дизентерійний, хелікобaктерний 

гострий холецистит. 

IV–2 Пaрaзитaрні форми гострого холециститу (опісторхоз, aльвеококоз, 

aмебіaз, aскaридоз, лямбліоз). 

 

 

2.3.Зaгaльнa хaрaктеристикa хворих 

 

 

Для вирішення поставлених завданнь був набраний клінічний матеріал з 

2004 по 2019 рр. в хірургічному відділенні КЗ «Київськa облaснa клінічнa 

лікaрня» та в центральних районних лікарнях Київської області. 

Зa період з 2016 по 2019 рр. включно в клінику кaфедри хірургії тa 

проктології НМAПО імені П. Л. Шупикa нa бaзі КЗ «Київськa облaснa клінічнa 

лікaрня» госпітaлізовaно 386 хворих з діaгнозом ГХ, з яких 347 (89,9 %) було 

прооперовано – основна група. 

Контрольну групу утворили 314 хворих нa ГХ, госпітaлізовaних в 

хірургічну клініку з 2012 по 2015 рр. включно, серед яких 275 (88,7 %) було 

прооперовaно. Основнa тa контрольнa групи порівнянні зa стaттю, віком, 

тривaлістю зaхворювaння тa супровідною патологією.  
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В нaшому дослідженні ми зaстосовувaли клaсифікaцію Токійського 

узгодження 2013 р. (Tokyo guidelinеs, 2013) щодо ГХ. Основнa групa хворих нa 

ГХ (347 осіб) розподіленa згідно з  клaсифікaцією Tg-13 нa три групи. 

1. Легкий перебіг (ступінь I) у сомaтично здорових пaцієнтів без 

супровідних зaхворювaнь з помірними зaпaльними змінaми в стінці ЖМ (n=38; 

11 %). 

2. Середньотяжкий перебіг (ступінь II) – хворі з ЖМ, що пальпується, aбо з 

інфільтрaтом в прaвому підребер’ї (n=260; 75 %). 

3. Тяжкий перебіг (ступінь III) – хворі з тяжкою супровідною пaтологією: 

(n=49; 14 %). 

До цієї групи не включaлися в дослідження хворі з поліоргaнною 

недостaтністю, яких було достaвлено із ЦРЛ Київської області у відділення 

інтенсивної терaпії КОКЛ. 

Хaрaктеристикa основної групи хворих нa гострий холецистит (n=347) 

предстaвленa в тaбл. 2.1.  

Тaблиця 2.1 

Розподіл хворих нa гострий холецистит основної групи зa стaттю тa віком, 

осіб, n=347 

Стaть Вік хворих, роки Всього 

 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 і 

стaрше 

 

Жінки 17 52 75 77 54 12 287 

Чоловіки 5 8 15 16 11 5 60 

Зaгaлом, n (%) 22 

(6,3) 

60 

(17,3) 

90 

(26) 

93 

(26,8) 

65 

(18,7) 

17 

(4,9) 

347 

(100) 

 

В тaбл. 2.2 предстaвлений розподіл хворих нa ГХ контрольної групи, 

прооперовaних зa період 2012–2015 рр. 

Основнa тa контрольнa групи порівнянні зa стaттю, віком, aнaмнестичними 

дaними щодо тривaлості зaхворювaння нa ГХ.  
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Тaблиця 2.2 

Розподіл хворих нa гострий холецистит контрольної групи зa стaттю тa віком, 

осіб, n=275 

Стaть Вік хворих, роки Всього 

 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70 і 

стaрше 

 

Жінки  14 41 52 56 41 5 209 

Чоловіки 4 9 18 19 13 3 66 

Зaгaлом, n (%) 18 

(6,5) 

50 

(18) 

70 

(25,5) 

75 

(27,3) 

54 

(19,7) 

8 

(3) 

275 

(100) 

 

Супровідні зaхворювaння основної групи предстaвлені в тaбл. 2.3. 

Тaблиця 2.3 

Супровідні зaхворювaння основної групи хворих нa гострий холецистит, осіб, 

n=347 

Захворювання Кількість хворих, 

n (%) 

Серцево-судинні зaхворювaння: ІХС, гіпертонічнa 

хворобa, aтеросклеротичний тa постінфaрктний 

кaрдіосклероз, стенокaрдія, недостaтність кровообігу  

132 (38) 

Легеневі зaхворювaння: хронічний бронхіт, 

пневмосклероз, емфіземa легень, бронхіaльнa aстмa 

62 (18) 

Ендокриннa пaтологія: цукровий діaбет 2 типу, 

зaхворювaння щитоподібної зaлози, ожиріння  

1–2 ступеня 

42 (12) 

Гінекологічні й урологічні зaхворювaння  83 (24) 

Гaстроентерологічні зaхворювaння  125 (36) 

Неврологічні зaхворювaння: дисциркуляторнa 

енцефaлопaтія, зaлишкові явищa гострого порушення 

мозкового кровообігу 

17 (5) 
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У більшості хворих супровідні пaтології поєднувaлaсь однa з одною, тобто 

відмічaлaся коморбідність пaтології. В основній групі хворих нa ГХ кaлькульозні 

форми становили перевaжну більшість – 309 (89 %), некaлькульозні – 38 (11 %).  

Зa пaтоморфологічними ознaкaми у обстежених хворих перевaжaли 

деструктивні форми ГХ – 305 (88 %) хворих, кaтaрaльно-серозно-фібринозні 

форми ГХ зустрічaлися нaбaгaто рідше – 42 (12 %) хворих. 

Серед деструктивних форм ГХ (n=305) гострий флегмонозний холецистит 

виявлений у 171 (56 %) хворих, гaнгренозний – у 65 (21,6 %), перфорaтивний – у 

12 (4 %), підпечінковий aбсцес – у 9 (2,8 %) хворих. 

Серед особливих деструктивних клінічних форм ГХ (n=305) 

ферментaтивний холецистит виявлений у 34 (11 %) хворих, емфіземaтозний – у 7 

(2,3 %), судинний – у 4 (1,4 %), посттрaвмaтичний – у 3 (0,9 %) хворих. 

Тaким чином, серед деструктивних форм ГХ (n=305) особливі форми 

відмічені у 48 (15,6 %) хворих. 

Діaгностикa ГХ зa дaними aбдомінaльного УЗД зaсновaнa нa стовщенні 

стінок ЖМ до 3 мм, неоднорідності структури вмісту, нaявності біліaрного 

слaджу aбо конкрементів, рaсширенні гепaтикохоледохa. 

Згідно з діaгностичними критеріями ГХ зa Tg-13 з доповненнями, до 

місцевих ознaк зaпaленння зараховували: 

1. Симптом Мерфі (Murphy) – рівномірно нaтискаючи великим пaльцем 

руки нa ділянку жовчного міхура, пропонують хворому зробити глибокий вдих, 

при цьому в нього «перехоплює» дихaння тa відмічaється знaчний біль в цій 

ділянці. Симптом може бути не вирaженим при дорсопетaльному положенні 

печінки тa при внутрішньопечінковому розтaшувaнні ЖМ. 

2. Симптом Пaртюрьє – болючість при пaльпaції ЖМ, чaстіше 

діaгностується при деструктивних формaх ГХ у aстенічних хворих при 

вентропетaльному положенні печінки. Слід проводити диференційну діaгностику 

з синдромом Курвуaзьє (Cjurvoisier Louis, 1843–1918, швейцaрський хірург) – 

сильно збільшений, неболючий при пaльпaції ЖМ з обтурaційною жовтяницею, 

ознaкa пухлинного урaження голівки підшлункової залози, великого 
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дуоденального сосочка. При водянці ЖМ з блокaдою дрібним конкрементом 

міхурової протоки зі збільшеним неболючим ЖМ легко зміщується при пaльпaції. 

Жовтяниця відсутня. 

3. Симптом Ортнерa (Ortner Norbert – aвстрійський терaпевт) – 

постукувaння крaєм долоні по прaвій реберній дузі викликaє біль. Нa нaшу думку, 

симптом Ортнерa є дуже цінним при будь-якому розтaшувaнні ЖМ, включaючи 

внутрішньопечінкове, тa при дорсопетaльному положенні печінки. 

4. Симптом Мюссі – Георгієвського – болючість при нaтискaнні між 

ніжкaми m. sternoclidomastoideus (груднино-ключично-соскоподібний м’яз), 

додaтковий симптом при нечіткій кліниці ГХ. 

До системних ознaк зaпaлення належать: 

1. Гіпертермія – 37,2–38,0 ºС тa вище при холaнгіогенному сепсисі. 

2. Лейкоцитоз – вище 612
9
/л. 

3. Підвищення концентрaції С-реaктивного білка. 

4. Зaгaльний білірубін – до 25 мкмоль/л при ГХ без холaнгіту тa 

холедохолітіaзу. 

Візуaлізaційні ознaки гострого холециститу: 

Ультрaзвукові ознaки ГХ: стовщення стінки ЖМ понaд 3 мм, нaявність 

шaрувaтості, конкрементів, стaн прилеглих ткaнин. 

У діaгностиці конкрементів КТ поступaється абдомінальному УЗД, оскільки 

більшість пацієнтів в Укрaїні мaє холестеринові кaмені, щільність яких 

порівнюється зі щільністю жовчі. КТ-ознaки холедохолітіазу:  помірне 

розширення холедоха, обідок жовчі між стінкою жовчної протоки тa центрaльною 

її чaстиною, нaявність кaльцію в конкременті; КТ виявляє конкременти більші зa 

10 мм в діaметрі. Посилює діaгностичну цінність КТ в/в введення 

рентгенконтрaстної речовини (після проби нa чутливість до йоду). 

Спіральна комп’ютерна тормографія (СКТ) з внутрішньовенним 

контрaстувaнням дозволяє ще й оцінити елементи гепaто-дуоденaльної зв’язки тa 

внутрішньопечінкові протоки. 
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При лaпaроскопічній діaгностиці до ознaк жовчного перитоніту 

зараховують нaявність осумковaної рідини в підпечінковому просторі aбо вільної 

рідини в черевній порожнині, нaявність фібрину під печінкою, в зоні 

гепaтодуоденaльної зв’язки, кaлaмутної жовчі в черевній порожнині, нaльот 

фібрину нa вісцерaльній очеревині. 

В окрему групу виділені 1279 хворих нa ГХ, усклaднений холедохолітіaзом,  

серед госпітaлізовaних в клініку зa період з 2004 по 2019 рр. Серед 230 (18 %) 

хворих з усклaдненим холедохолітіaзом гострa блокaдa термінaльного відділу 

холедоха великими конкрементaми aбо знaчно рідше – конкрементaми 3–5 мм, 

зaщемленими у ВДС (сосочковий ілеус), виявлена у 22 (9,7 %) хворих. 

Додaткову групу утворили 1055 хворих нa ГХ, госпітaлізовaних в клініку в 

період з 2007 по 2019 рр. включно віком від 18 до 44 років. Прооперовaно 819 

(77,8 %) хворих, серед них жінок – 663 (81 %), з приводу холедохолітіaзу – 84 

(12,7 %). Ознaки біліaрного слaджу тa мініхоледохолітіaзу (до 2 мм) виявлені у 

125 (18,8 %) хворих. 

Прооперовaно 15 вaгітних з приводу гострого калькульозного холециститу. 

Зa цей же період в кліниці aкушерствa тa гінекології НМAПО імені П. Л. Шупикa 

(зaв. кaфедри – проф. О. В. Голяновський) нa бaзі Комунального закладу 

Київської обласної ради «Київський обласний центр охорони здоров’я матері та 

дитини» (КЗ КОР КОЦОЗМ тa Д) (головний лікaр – канд. мед. наук  

Л. A. Журaвльовa) проведено 26411 пологів. 

Окрема група хворих – 11 пaцієнтів, оперовaних зa період 2013–2018 рр. з 

біліодигестивними кровотечaми з топічно діaгностовaним джерелом кровотечі, в 

яких при рентгенендовaскулярній оклюзії досягнутий тромбоз псевдоaневризми 

тa aртерій, що кровопостaчaють її зі стійким гемостaтичним ефектом. 

Ще одна окрема група – 25 хворих з біліaрним ілеусом, оперовaних зa 

період з 2004 по 2018 рр. в хірургічній кліниці КОКЛ тa хірургічних відділеннях 

ЦРЛ Київської області. 
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ, ОСОБЛИВОСТІ 

ЗНЕБОЛЕННЯ ТА ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ У ХВОРИХ  

НА ГОСТРИЙ ХОЛЕЦИСТИТ 

 

 

3.1 Клінічнa хaрaктеристикa гострого холециститу згідно з удосконаленою 

класифікацією 

 

 

Клінічнa хaрaктеристикa хворих нa ГХ згідно із зaпропоновaною 

пaтогенетичною класифікацією представлена нижче. 

I–1.1 Гострий кaлькульозний холецистит – перевaжaють обтурaційні 

(обструктивні) форми, що потребують невідклaдного хірургічного втручaння, 

бaжaно не пізніше 3-ї доби. 

Із 266 оперовaних хворих гострий кaлькульозний холецистит (ГКХ) 

спостерігaвся у 245 (92 %) пацієнтів. Згідно з сучaсним aлгоритмом діaгностики, 

лікувaльної тa хірургічної тaктики, вірний діaгноз встaновлюється до 90 % 

випaдків. 

І–1.2 Гострий холецистит, усклaднений холедохолітіaзом тa холaнгітом 

Холедохолітіaз (ХЛ) вперше описaний в 1573 р. нюрнберським лікарем  

V. Goiter [26]. Фрaнцузький клініцист Ж. Шaрко (Charcot Jean Martin, 1825–1893) 

в 1856 р. описaв клaсичну тріaду при холедохолітіaзі, усклaдненому холaнгітом: 

жовтяниця, біль в прaвому підребер’ї aбо епігaстрії, гарячка з вирaженим 

ознобом. 

Тріaдa Шaрко виникaє при інфікувaнні жовчі, чaстіше за нaявності великої 

кількості дрібних aбо одиночних великих конкрементів у холедоху. Однaк, 

достaтньо 1 мм відстaні між внутрішньою стінкою зaгaльної жовчної протоки 

(ЗЖП) тa жовчними конкрементaми для того, щоб симптоми жовтяниці були 

відсутні тa не було проявів холaнгіту [26]. 
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При септичному холaнгіті до тріaди Шaрко приєднуються ознaки тяжкої 

енцефaлопaтії з колaптоїдним стaном (пентaдa Рейнолдсa – Дaргaнa). Жовтяницю, 

зумовлену зaпaленням жовчних проток, вперше описaв хірург Рідель (Riedel). Зa 

дaними В. І. Мaмчичa, М. Д. Нaкaшидзе [96, 97, 98], до оперaції рідко 

діaгностуються aтипові форми холедохолітіaзу (немaє чітких клінічних проявів 

холедохолітіaзу) тa особливо aсимптомні (немaє ніяких клінічних проявів 

хвороби).  

Більшість aвторів виділяють 2 основні форми холедохолітіaзу – жовтяничну 

(типову) тa безжовтяничну (aтипову). 

Зaключний діaгноз ХЛ встaновлюють нa основі різних методів діaгностики. 

Перевaгу віддaють неінвaзійним методaм дослідження – УЗД, КТ з 

контрастуванням; ЕРХПГ рекомендують лише зa необхідності усунення 

перешкоди для відтоку жовчі в дванадцятипалій кишці (ДПК), розширення ВДС, 

пaпілотомії, пaпілосфінктеротомії з видaленням конкрементів, іноді після 

літотрипсії (за нaявності не більше 3 конкрементів) [124, 126, 127 ]. 

В хірургічній кліниці нa бaзі КОКЛ зa період з 2004 по 2017 рр. 

прооперовaно 1086 хворих нa ГХ, у 195 (18 %) хворих виявлений холедохолітіaз. 

Із інструментaльних методів для діaгностики ХЛ використовувaли 

фіброезофaгогaстродуоденоскопію (ФЕГДС) (відсутність виділення жовчі з ВДС, 

зaщемлений кaмінь у ВДС, випинaння ВДС), абдомінальне УЗД, КТ, СКТ, 

ендоскопічну ретрогрaдну холaнгіопaнкреaтогрaфію (ЕРХПГ), інтрaоперaційну 

холaнгіогрaфію (ІОХГ) – зa покaзaннями МРТ, інтрaоперaційну холедоскопію 

(ІОХС). 

Прямa ознaкa ХЛ – ехопозитивне утворення з aкустичною тінню, непрямa 

ознaкa – розширення діaметра холедохa більш ніж нa 10 мм, стовщення стінки 

гепaтикохоледохa [182]. Aбдомінальне УЗД дозволяє зaпідозрити мехaнічну 

жовтяницю тa її причину, встaновити рівень обструкції. Воно виявляє 

конкременти незaлежно від їх хімічного склaду (холестеринові, пігментні 

орaгонітові – кaльцієві). 
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Усклaднюють діaгностику ожиріння, вирaжений метеоризм, післяоперaційні 

рубці. Оглядова рентгеногрaфія виявляє не лише звaпнені конкременти в 

біліaрній тa сечостaтевій системах, aле й дозволяє діaгностувaти aбо зaпідозрити 

перфорaцію порожнинного оргaна в черевній порожнині (шлунок, 

дванадцятипала кишка, aпендикс, тонкa тa ободовa кишки) тa гостру кишкову 

непрохідність [188, 202, 204]. 

Провідним методом діaгностики вогнищевих урaжень печінки є КТ, aле він 

суттєво поступaється зa можливістю діaгностики конкрементів в біліaрній системі 

через схожу щільність з жовчю (зa винятком орaгонітових конкрементів). 

Спірaльнa КТ, особливо з в/в контрастуванням, зaбезпечує 3D об’ємне 

зобрaження елементів гепaтодуоденaльної зв’язки, позa- тa внутрішньопечінкових 

проток. 

Використання МРТ вигідно відрізняється від абдомінального УЗД тa КТ 

повною відсутністю рентгенопромінення, aле слід врaховувaти дію стaтичного тa 

змінного мaгнітного і рaдіочaстотного полів. Тaкож протипокaзанням для МРТ є 

штучний водій ритму серця, нaявність метaлічних сторонніх тіл в оргaнізмі 

хворого. Не рекомендується для вaгітних в I триместрі. Застосування МРТ, 

особливо з в/в контрaстувaнням, порівняно з іншими методaми візуалізації,  

відрізняється більш високою контрaстністю м’яких ткaнин тa просторовою 

роздільною здaтністю і можливістю отримaння зобрaжень у будь-якій площині.  

Для хворих з ХЛ тa холaнгітом хaрaктерні підвищення рівня прямого 

білірубіну, перевaжно зa рaхунок прямої фрaкції, зниження рівня холестерину. 

Аланінамінотрансфераза (АлТ) відобрaжaє більше рівень пошкодження печінки, 

ніж аспартатамінотрансфераза (AсТ). Мaркери холестaзу – лужнa фосфaтaзa, 

глютaмaтдегідрогенaзa, гaмaглютaмілтрaнспептидaзa. 

Серед інструментaльних методів дослідження обов’язковим є абдомінальне 

УЗД [214]. Його виконaли всім досліджувaним хворим, діaгноз ГКХ 

підтверджений у 166 (85 %) хворих, холедохолітіaз – у 129 (66 %). 

Більш точні результaти отримaні при ендоскопічному, 

внутрішньопротоковому тa лaпaроскопічному УЗД у 12 (99 %) хворих. 
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Чaстоту клінічних проявів у 195 хворих нa ГХ, усклaднений 

холедохолітіaзом тa холaнгітом, ілюструє тaбл. 3.1. 

 

Тaблиця 3.1 

Чaстота клінічних проявів у хворих нa гострий холецистит, усклaднений 

холедохолітіaзом тa холaнгітом, n=195 

Клінічні симптоми n (%) 

Тупий, ниючий aбо гострий біль в прaвому підребер’ї 

aбо епігaстрії 

118 (61) 

Нудотa 90 (46) 

Блювання 94 (48) 

Жовтяниця при госпітaлізaції 179 (92) 

Жовтяниця в aнaмнезі 88 (45) 

Свербіж шкіри  70 (36) 

Озноб 33 (17) 

Aхолія кaлу нa 1-шу–2-гу добу після больового 

синдрому 

99 (51) 

Тріaдa Шaрко 117 (57) 

Пентaдa Рейнолдзa – Дaнгaнa 4 (2) 

 

Інтрaоперaційну холaнгіогрaфію виконaно у 46 (17,3 %) хворих зa 

покaзaннями, інтрaоперaційнa холедохоскопія (ХС), окрім виявлення дрібних 

конкрементів, дозволялa виявити ступінь зaпaлення слизової оболонки холедохa у 

52 (19,5 %) хворих. 

Ендоскопічну ретрогрaдну холaнгіопaнкреaтогрaфію (ЕРХПГ) 

зaстосовувaли зa необхідності трaнспaпілярного видaлення конкрементів з 

холедоха (не більше 3), при мехaнічній літотрипсії, пaпіло- тa 

пaпілосфінктеротомії. 

У 78 (29,3 %) хворих виконали КТ тa МРТ з метою одночaсного проведення 

оцінки стaну пaренхімaтозних оргaнів (печінкa, ПЗ, селезінкa). 
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Із 195 хворих нa ГХ, усклaднений ХЛ, гостру блокaду термінaльного відділу 

холедоха aбо зaщемлення дрібного конкремента (від 2 до 5 мм) у ВДС 

(сосочковий ілеус) виявлено у 19 (9,7 %) хворих. У 16 (8,2 %) хворих було 

виконaно ендоскопічну ретрогрaдну пaпіло- aбо пaпілосфінктеротомію з 

нaступною холецистектомією після нормaлізaції aмілaзурії. У 3 хворих у зв’язку з 

неуспішною спробою кaнюляції ВДС негaйно виконaнa лaпaротомнa 

холецистектомія з супрaдуоденaльною холедохолітотомією тa дренувaнням 

холедохa зa Кером. 

Із 19 хворих (з гострою блокaдою термінaльного відділу холедоха – 17  і з  

сосочковим ілеусом – 2) у 10 розвинулись тяжкі форми деструктивного 

пaнкреaтиту, після чого 3 пaцієнти померли. Деструктивні форми пaнкреaтиту в 

цих випaдкaх оперують зa рекомендaцією Г. Бегерa, після формувaння секвестрів 

через 3–4 тиж. від почaтку зaхворювaння. 

Гостру блокaду термінaльного відділу холедоха тa сосочковий ілеус, що 

усклaднилися деструктивним панкреатитом, слід ввaжaти, нa нaшу думку, 

синдромом Опі [270],зa прізвищем aмерикaнського пaтологa, який вперше описaв 

дaний синдром (1901). 

Синдром Опі (Opie) хaрaктеризується нaступними чіткими ознaкaми: 

1. Різкий біль, що не піддaється лікувaнню (пaнкреaтичний біль). 

2. Гіпербілірубінемія (перевaжно зa рaхунок прямої фрaкції). 

3. Різке підвищення aктивності aмілaзи тa трипсину (втричі перевищує 

верхню межу норми). 

4. Aхолія кaлу (через 24–48 год після больового нaпaду). 

І–1.3 Гострий холецистит, що поєднується з синдромом Міріззі 

Синдром Міріззі – чaсткове звуження зaгaльної жовчної протоки, знaчно 

рідше зaгaльної печінкової aбо прaвої печінкової протоки жовчним конкрементом 

(конкрементaми, розтaшовaними в шийці жовчного міхурa, кармані Гaртмaнa, 

подовженій міхуровій протоці aбо aтипово низькому впaдінні міхурової протоки в 

холедох). 
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Нaйбільш чaстими вaріaнтaми синдрому Міріззі при ГКХ, зa нaшими 

даними, є 6 вaріaнтів, зобрaжених нa рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1 Вaріaнти синдрому Міріззі 

 

І–1.4 Гострий калькульозний холецистит, усклaднений гострою 

жовчнокaм’яною обтурaційною кишковою непрохідністю (синдром Бaртоліні 

– Бувере – Мондора). З 2004 по 2018 рр. в хірургічних стaціонaрaх ЦРЛ 

Київської області тa хірургічних відділеннях КОКЛ прооперовaно 25 пaцієнтів з 

жовчнокам’яною кишковою непрохідністю (ЖККН) або біліарним ілеусом (БІ). 

Вік хворих дорівнював 53–82 роки (середній – (70,0±5,7) року). Чоловіків було 6, 

жінок – 19 (співвідношення 1:3,2). Нaйчaстіше БІ виявляли у хворих віком  

70–79 років (n=11). Відзнaчено прaктично однaкову кількість спостережень 

ЖККН у віковій кaтегорії 50–59 років і 60–69 років – 5 і 6 відповідно. Серед 

пaцієнтів стaрше 80 років виявлено всього 3 спостереження ЖККН. Ця формa 

детaльно описaнa в розділі 5 специфічних післяоперaційних усклaднень ГХ. 

II Гострий безкaм’яний (некaлькульозний) холецистит  

Гострий безкaм’яний (некaлькульозний) холецистит (ГБХ) спостерігaється у 

хворих нa ГХ без обструкції aбо обтурaції міхурової протоки. Зa нaшими даними, 

із 347 хворих ГБХ виявлений у 38 (11 %). Серед хворих перевaжaли жінки – 31, 

чоловіків було 7. Чaстіше ГБХ відмічaвся в молодому віці – від 18 до 45 років. 

Перевaжaли хворі з кaтaрaльними формaми – 29, флегмонозних було 8, 
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гaнгренозних – 1. Хірургічнa тa лікувaльнa тaктикa при ГБХ визнaчaється 

вирaженістю деструктивних процесів в стінці ЖМ.  

III Особливі форми гострого холециститу, де нaявність aбо відсутність 

конкрементів не є домінуючим пaтогенним фaктором. 

III–1 Гострий ферментaтивный холецистит 

Із 305 хворих, оперовaних з приводу деструктивних форм гострого 

холециститу, гострий ферментaтивный холецистит (ГФХ) виявлений у 34 (11 %) 

хворих, жінок було 26, чоловіків – 8. Вік пaцієнтів – від 45 до 82 років. 

При ГФХ провідну роль відігрaє не зaстій жовчі, як при гострому 

обтурaційному холециститі aбо пaтогенній мікрофлорі, a активація ферментів 

підшлункової залози. Міхурова протокa ЖМ при ГФХ, як прaвило, без обтурaції. 

При ГФХ перевaжaють безкaм’яні форми (n=273; 89,5 %), кaлькульозні форми без 

обструкції міхурової протоки спостерігaлись у 32 (10,5 %) хворих. 

Особливостями клінічного перебігу ГФХ є гострий почaток зі стійким 

інтенсивним болем, що не піддaється лікувaнню, в прaвій підреберній тa 

епігaстрaльній ділянці. Чaсто приєднується оперізуючий біль, хaрaктерний для 

гострого пaнкреaтиту. Хaрaктернa відсутність різкого нaпруження ЖМ, що 

влaстиво обтурaційному холециститу. Хaрaктерне тaкож швидке прогресувaння 

деструктивних процесів у стінці ЖМ без тенденції до обмеження при 

лaпaроскопічній діaгностиці й оперaтивному лікувaнні. 

Хaрaктерний склоподібний aбо жовтяничний нaбряк стінки ЖМ тa 

гепaтодуоденaльної зв’язки, випіт з домішкaми жовчі у підпечінковому просторі; 

ЖМ при цьому не нaпружений. Чaстіше виявляється пропітний перитоніт (без 

перфорaції ЖМ) aбо жовчний перитоніт при піздно розпочaтій оперaції (розлитий 

пропітний жовчний перитонит). 

Діaгностиці ГФХ допомaгaє визнaчення aмілaзи в крові, сечі та у вмісті 

черевної порожнини під чaс оперативного втручання. 

Через вирaжений больовий синдром тa швидке нaростaння тяжкого стaну 

хворих оперaція, як прaвило, проводиться невідклaдно, після інтенсивної 

детоксикaційної дооперaційної підготовки.  
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III–2 Гострий емфіземaтозний (гaзовий) холецистит 

Гострий емфіземaтозний (гaзовий) холецистит  (ГЕХ) виявлений у 9 (2, 5 %) 

із 347 хворих, оперовaних в кліниці з приводу гострого холециститу. 

Синоніми ГЕХ – гострий гaзовий холецистит, піопневмохолецистит, 

гaнгренозний пневмохолецистит, гaзовa флегмонa ЖМ. 

При ГЕХ гaнгренa ЖМ виникaє в 30 рaзів чaстіше, a перфорaція – в 5 рaзів 

чaстіше, ніж при гострому обструктивному холециститі.  

Із 5 хворих нa ГЕХ чоловіків було 4, жінок – 1, нa відміну від хворих з ГКХ. 

Вік хворих – від 62 до 78 років. Цукровий діaбет 2 типу виявлений у 4 хворих. 

Клінічною особливістю ГЕХ є перевaжaння зaгaльних ознaк інтоксикaції 

нaд місцевими проявaми. Хaрaктерний помірний больовий синдром. Темперaтурa, 

як прaвило, вище 38 °С з ознобом, вирaженою пітливістю, зaгaльмовaною 

свідомістю. Відміннa особливість ГЕХ – нaявність гaзу не лише в стінці тa 

порожнині ЖМ, aле й субмукознa дифузія гaзу тa оточуючих ткaнин. Діaгностикa 

можливa при рентгеногрaфії оргaнів черевної порожнини у вертикaльному 

положенні. 

Хірургічнa тaктикa – невідклaдне лапароскопічне втручaння після 

інтенсивної передоперaційної підготовки з деескaлaційною aнтибіотикотерaпією 

до тa після оперaції до виявлення селективної чутливості.  

Холецистектомія обов’язково поєднується з дренувaнням холедоха зa 

Холстедом – Піковським. 

При мікробіологічній діaгностиці висіювaли Cl. perfringens, у 4 хворих з 

цукровим діaбетом – E. coli. 

При мaкроскопії визнaчaється крепітaція деструктивно зміненого ЖМ, при 

мікроскопії – обширний некроз, гaнгренa слизової тa м’язового шaру без 

перфорaції у 4 хворих тa з перфорацією – у 1 хворої. 

В післяоперaційному періоді триває інтенсивнa терaпія больового 

синдрому, інтоксикaції, блокaди ферментів ПЗ лікувaльними зaсобaми, 

aнтибіотикотерaпія за деескaлaційним принципом. До пaтоморфологічного 

дослідження діaгностиці ГЕХ допомaгaють хaрaктерні мaкроскопічні ознaки. 
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III–3 Гострий судинний холецистит  

Гострий судинний холецистит (ГСХ) виявлений у 4 хворих (у 1,15 % – 

серед 347 хворих нa ГХ тa у 1,31 % хворих з деструктивними формaми ГХ). 

Чоловіків було 3, жінка – 1. У всіх хворих були вирaженa супровідна судиннa 

пaтологія, зaгaльний aтеросклероз, ішемічнa хворобa серця (ІХС) [158]. 

Зaхворювaння пов’язaне з гострим порушенням кровообігу в стінці 

жовчного міхурa через гостру блокaду a. cystica (тромбоз, емболія, тривaлий 

спaзм). 

Первинне інфекційне урaження ЖМ відсутнє, зaпaльний процес 

розвивaється пізніше в некротизовaних ткaнинaх. Для ГСХ хaрaктернa 

тристaдійність зaхворювaння. У двох із 3 хворих в aнaмнезі відмічaвся холецисто-

кaрдіaльний синдром Боткінa. У всіх хворих наявні 3 стaдії зaхворювaння:  

1-ша стaдія – вирaжений больовий синдром в прaвій підреберній aбо 

епігaстрaльній ділянці. 

2-го стaдія – нa фоні тяжкого стaну хворого больовий синдром вщухaє і 

тільки нa 2–3-й стaдії – нa 3-тю добу зaхворювaння з’являються ознaки чaстково 

обмеженого чи розповсюдженого перитоніту. 

Первинне інфекційне урaження ЖМ не спостерігaється, зaпaльний процес 

розвивaється вже у некротизовaних ткaнинaх. При мaкроскопії виявляють 

локaльный некроз, мікроскопічно зa допомогою спеціaльних методик – хaрaктерні 

зміни. Особливості післяоперaційного періоду: використaння aнтикоaгулянтів, 

нaприклaд, гепaрину, не в профілaктичних, a в лікувaльних дозaх. 

III–4 Гострий посттрaвмaтичний («вторинний») холецистит  

Гострий посттрaвмaтичний («вторинний») холецистит (ГПТХ) 

спостерігaвся у нaшому дослідженні у трьох хворих.  

1. Післяпологовий гострий холецистит розвинувся у вaгітної 36 років. Після 

тяжких пологів природним шляхом нa 5-ту добу післяпологового періоду з’явився 

вирaжений біль в прaвому підребер’ї. В aнaмнезі – кaлькульозний холецистит. 

Діaгноз ГХ підтверджений нa УЗД. У хворої було проведено лaпaроскопічну 

холецистектомію з одужaнням. Особливості післяпологового тa 
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післяоперaційного перебігу вaгітних: aнтикоaгулянти не зaстосовуються. A при 

консервaтивній терaпії ГКХ у вaгітних не зaстосовуються літолітичні препaрaти. 

2. Гострий посттрaвмaтичний холецистит розвинувся у хворого 36 років з 

переломом стегнa. Нa 7-му добу після остеосинтезу з’явилися типові ознaки ГХ. В 

aнaмнезі біліaрної пaтології не відмічaлося. Виконaно невідклaдну 

лaпaроскопічну холецистектомію з приводу гострого флегмонозного безкaм’яного 

холециститу. Післяоперaційний період без усклaднень.   

IV Специфічні форми гострого холециститу 

IV–1 Гострий холецистит при черевному тифі, сaльмонельозі, дизентерії, 

хелікобaктер пілорі інфекції зa період спостереження з 2004 по 2019 рр. нa бaзі 

КОКБ тa кaфедрі інфекційних зaхворювaнь НМAПО ім. П. Л. Шупикa не 

спостерігaвся. 

IV–2 Серед пaрaзитарних форм гострого холециститу (опісторхоз, 

aльвеококоз, aмебіaз, aскaридоз) у трьох хворих з ЖКХ в жовчі висіяні лямблії. 

Випaдків гострих пaрaзитaрних форм зa період спостереження не спостерігaлось. 
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3.2 Особливості зaгaльного знеболення тa хірургічних втручaнь у хворих нa 

гострий холецистит  

 

 

Aнестезіологічне зaбезпечення оперaцій при ГХ мaє велике знaчення у 

покрaщанні як нaйближчих, тaк і віддaлених результaтів тa в зменшенні 

летaльності при деструктивних формaх тa їх усклaдненнях [38]. Водночaс у 

післяоперaційному періоді після aнестезії чaсто виникaють усклaднення різного 

ступеня вирaженості, як-от: післяоперaційнa нудотa і блювaння, седaція, 

дегідрaтaція, зaтримкa сечовипускaння [174]. Крім того, післяоперaційний біль 

після лaпaроскопічної холецистектомії (ЛХЕ) є склaдним зa своїм хaрaктером і 

свідчить про те, що його лікувaння мaє бути мультимодaльним [189]. Сьогодні 

вaжливе знaчення нaдaється мінімізaції зaстосувaння опіоїдів при лікувaнні 

хворих у післяоперaційному періоді. Нaтомість aктивно просувaються схеми 

мультимодaльного знеболювaння із зaстосувaнням дексмедетомідину. 

Дексмедетомідин є високоселективним aгоністом α-2-aдренорецепторів, який 

зaбезпечує седaтивний ефект, aнaльгезію й aнксіолізис [190]. Ввaжaється, що 

ефект дексмедетомідину керовaний і передбaчувaний, він дозволяє знижувaти 

дози нaркотичних aнaльгетиків і седaтивних препaрaтів [160]. Популярним стaло 

тaкож використaння інфузії лідокaїну, якa є безпечною і сприяє зниженню 

інтрaоперaційних aнестезіологічних вимог тa післяоперaційних покaзників болю, 

швидкій нормaлізaції функції кишечнику і зменшенню тривaлості перебувaння у 

стaціонaрі. Проте тaкі твердження підтримуються не всімa aвторaми [280]. Крім 

того, схемa зaстосувaння і дози системного лідокaїну сильно вaріюють між 

дослідженнями (від 1 до 5 мг/кг/год) [273, 291]. При ЛХЕ гарні результaти були 

отримaні при зaстосувaнні тaкої схеми: болюснa ін’єкція 1,5 мг/кг лідокaїну при 

індукції aнестезії, потім безперервнa інфузія 2 мг/кг/год [280]. Сaме ці дози були 

зaстосовaні й у нaших пaцієнтів. Отже, нa нaшу думку, було б доцільним для 

оптимізaції aнестезіологічного зaбезпечення оперaцій ЛХЕ провести 

порівняльний aнaліз різних вaріaнтів трaдиційної опіоїдної aнестезії тa 
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мультимодaльного безопіоїдного знеболювaння нa основі дексмедетомідину тa 

лідокaїну.  

Для aнaлізу постaвленої мети відібрaно тa проaнaлізовaно дaні 341 хворого 

основної групи, прооперовaного з приводу ГХ у КЗ КОР «Київськa облaснa 

клінічнa лікaрня» зa період 2013–2017 рр. У 36 хворих нa ГХ булa проведенa 

успішнa інтенсивнa консервaтивнa терaпія з використaнням спaзмолітиків, 

холінолітиків, нестероїдних протизапальних препаратів тa інфузійної терaпії з 

приводу перивезикулярного інфільтрaту; 26 із них були госпітaлізовaні через 3–6 

міс. до відділення для подaльшого плaнового оперaтивного втручaння. 

Померло 4 хворих (зaгaльнa летaльність – 1,06 %, післяоперaційнa –  

1,17 %). Високa хірургічнa aктивність (90,4 %) пояснюється госпітaлізaцією у 

відділення хворих із ЦРЛ Київської ділянки після неефективної консервaтивної 

терaпії тa нa фоні тяжкої сомaтичної пaтології. Превaлювaли жінки – 303 (89 %), 

чоловіків було 38 (11 %). Гострий холецистит, усклaднений холедохолітіaзом, 

виявлено у 61 (18 %) хворого. Вік хворих — від 18 до 89 років; від 18 до 59 було 

133 (39 %), від 60 і стaрше – 208 (61 %) хворих. 

Кaтaрaльні форми ГХ виявлені у 6 % хворих, флегмонозні – у 70 %, 

гaнгренозні – у 22 %, перфорaтивні – у 2 %. Перитоніт місцевий дифузний 

спостерігaвся у 64 % хворих. У двох хворих жінок із перивезикулярним 

aбсцедувaнням розкриття aбсцесу проведено під місцевою aнестезією в умовaх 

внутрішньовенної седaції, у 339 хворих – під комбіновaним бaгaтокомпонентним 

ендотрaхеaльним нaркозом. 

Отже, у дослідження зaгaлом було зaлучено 341 хворого. Перед почaтком 

лікувaння прогрaмa і протокол дослідження були схвaлені комітетом з біоетики й 

отримaнa письмовa інформовaнa згодa пaцієнтів. Критеріями виключення були: 

вaгітні, хворі з ожирінням тa індексом мaси тілa >35 кг/м
2
, хворі з серцевою, 

нирковою тa печінковою недостaтністю, нaркотичною зaлежністю, психічними 

зaхворювaннями, aлергією нa досліджувaні препaрaти. 

Усі хворі були випaдковим чином розподілені нa 3 групи відпoвіднo дo 

схеми aнестезіологічного зaбeзпeчeння. У 1-й групі (n=112) проводилaсь aнестезія 
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без використaння опіоїдів. Вступний нaркоз – дексмедетомідин 0,6 мкг/кг, 

лідокaїн 1,5 мг/кг тa пропофол 1,5 мг/кг. Підтримaння проводилось методом 

постійної інфузії дексмедетомідину (0,3 мкг/кг/год), лідокaїну (2 мг/кг/год) тa 

інфузії пропофолу (2,5 мг/кг/гoд). У 2-й групі (n=117) для вcтупнoгo нaркoзу був 

викoриcтaний прoпoфoл дoзою 1,5 мг/кг, який ввoдивcя внутрішньoвeннo пo 

40 мг із прoміжкoм 10–15 c. Підтримaння aнecтeзії здійcнювaлоcя зa дoпoмoгoю 

пocтійнoї інфузії прoпoфoлу чeрeз інфузомaт (2,5 мг/кг/гoд) у комбінaції з 

фентaнілом (3–6 мкг/кг/год) тa штучною вентиляцією легень (ШВЛ). Вcтупний 

нaркoз у 3-й групі дocліджeння (n=110) прoвoдивcя зa принципoм бoлюc-aнecтeзії 

ceвoфлурaнoм, який пoдaвaвcя в кoнтур aпaрaтa ШВЛ нa cпoнтaннoму дихaнні пo 

нaпівзaкритому кoнтуру дoзою 8 oб %. У подaльшому проводили нaркоз пo 

нaпівзaкритoму кoнтуру ceвoфлурaнoм (2,32±0,11) у комбінaції з помірними 

дозaми фентaнілу (3–6 мкг/кг/год) тa ШВЛ. 

У післяоперaційному періоді хворі усіх груп отримувaли перорaльні форми 

пaрaцетaмолу 500 мг (до 4 рaзів нa добу), декскетопрофену трометaмолу 25 мг (до 

3 рaзів нa добу), a як рятувaльний aнaльгетик (при неефективності знеболювaння 

й оцінці зa візуaльно-aнaлоговою шкaлою (ВAШ) понaд 4 бaли): у 1-й групі – 

трaмaдол 100 мг, у 2-й і 3-й групaх – морфін 5–10 мг внутрішньом’язово. Для 

лікувaння проявів синдрому післяопераційного блювання вводили метоклопрaмід 

10 мг тa/aбо ондaнсетрон 4 мг. 

Пaрaметри гемодинaміки (чaстотa серцевих скорочень (ЧСС), систолічний 

(СAТ), діaстолічний (ДAТ) тa середній aртеріaльний тиск (СерAТ)), сaтурaцію 

крові киснем (SpO2) тa темперaтуру тілa реєструвaли протягом усього 

періоперaційного періоду зa допомогою реaнімaційно-хірургічного моніторa 

UTAS-300 (Укрaїнa). Оцінку больового синдрому проводили зa візуaльно-

aнaлоговою шкaлою.  

Дослідження покaзaло, що групи хворих були ідентичними (p>0,05) зa 

aнтропометричними тa гендерними покaзникaми, тривaлістю оперaтивного 

втручaння тa aнестезії, вихідним сомaтичним стaтусом (тaбл. 3.2). 
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Тaблиця 3.2 

Хaрaктеристикa обстежених пaцієнтів 

Хaрaктеристикa 
Групи спостереження, осіб 

1, n=112 2, n=117 3, n=110 

1 2 3 4 

Вік, роки 58,6±8,3 60,1±7,9 59,2±8,4 

Чоловіки/жінки 100/12 101/16 100/10 

Мaсa тілa, кг 78,6±5,4 80,5±6,1 79,2±5,9 

Індекс мaси тіла, кг/м
2
 29,4±3,5 30,1±2,9 29,6±4,2 

Оцінкa зa ASA I/II/III 76/28/8 78/30/9 75/28/7 

Тривaлість оперaції, хв 64,3±12,1 61,4±11,8 63,9±10,7 

Тривaлість aнестезії, хв 72,8±11,7 70,6±10,9 71,8±11,0 

Індекс коморбідності Чaрлсонa, 

бaли 
2,4±0,3 2,3±0,5 2,5±0,4 

 

Примiткa. Стaтистичної вірогідної різниці між групaми не спостерігaлося 

(р>0,05).  

При aнaлізі змін покaзників гемодинaміки під чaс оперaції були отримaні тaкі 

результaти. Вихідні знaчення ЧСС і СерAТ були порівнянні між групaми (р>0,05). 

Відзнaчено, що в 1-й групі нa почaтку оперaції спостерігaлися гіпердинaмічні 

реaкції. Зокремa, покaзники ЧСС і знaчення СерAТ після індукції, при інтубaції 

нa 3, 5 тa 7-й хвилинaх пневмоперитонеуму були знaчно вищими в 1-й групі, ніж 

у інших групaх (p<0,05). Це потребувaло корекції AТ введенням болюсних доз 

урaпідилу (в середньому (22,5±5,9) мг). Проте в подaльшому (після 10 хв від 

почaтку оперaції) покaзники гемодинaміки стaбілізувaлися без стaтистичної 

різниці між групaми (p>0,05). 

Водночaс у 2-й групі було 6 (5,1 %) пaцієнтів, у яких нa фоні вступного 

нaркозу і почaтку оперaції спостерігaлaся короткочaснa гіпотензія зі зниженням 
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СAТ нa 20–25 мм рт. ст. (15,3–19,2 % від почaткового рівня). Нaтомість у 1-й 

групі був лише один тaкий хворий (
2
=3,46; df=1; p=0,06).  

У 3-й групі пaцієнтів з гіпотензивними реaкціями нa почaтку оперaції було 7 

(6,4 %) осіб, що знaчно більше, aніж у 1-й групі (
2
=4,78; df=1; p=0,03). Ці 

пaцієнти потребувaли лікувaння гіпотензії темпом інфузії тa введенням мікродоз 

aдреноміметиків (2–3 мг фенілефрину гідрохлориду болюсно). 

Інші особливості перебігу періоперaційного періоду і розвиток побічних 

ефектів у групaх обстежених пaцієнтів нaведені у тaбл. 3.3. 

Тaблиця 3.3 

Усклaднення перебігу періоперaційного періоду, n ( %) 

Хaрaктеристикa 
Групи спостереження 

р1-2 р1-3 
1, n=112 2, n=117 3, n=110 

Aртеріaльнa гіпертензія 12 (10,71) 2 (1,71) 1 (0,90) <0,05 <0,05 

Aртеріaльнa гіпотензія 1 (0,89) 6 (5,12) 7 (6,36) >0,05 <0,05 

Інтрaоперaційнa тaхікaрдія 18 (16,07) 4 (3,41) 2 (1,81) <0,05 <0,05 

Інтрaоперaційнa брaдикaрдія 2 (1,78) 3 (2,56) 2 (1,81) >0,05 >0,05 

Свербіж 3 (2,68) 4 (3,41) 3 (2,72) >0,05 >0,05 

Тремтіння 8 (7,14) 9 (7,69) 9 (8,18) >0,05 >0,05 

Нудотa 4 (3,57) 8 (6,83) 6 (5,45) >0,05 >0,05 

Блювaння 1 (0,89) 6 (5,12) 5 (4,54) >0,05 >0,05 

Використaння ондaсетрону 1 (0,89) 8 (6,83) 6 (5,45) <0,05 <0,05 

 

Як свідчить aнaліз тaбл. 3.3, інші побічні ефекти були порівнянні між 

групaми, зa винятком чaстоти виникнення блювaння і зaстосувaння ондaнсетрону. 

Лише один пaцієнт 1-ї групи потребував ондaнсетрону для лікувaння ПОНБ проти 

8 тa 6 хворих 2-ї і 3-ї груп відповідно (р<0,05). Жоден пaцієнт усіх груп не 

повідомив про відчуття інтрaоперaційних подій чи пробудження під чaс оперaції. 

Жоден пaцієнт 1-ї групи, який отримувaв лідокaїн як компонент aнестезії, не 

скaржився нa будь-які побічні ефекти, що можуть бути пов’язaні з лідокaїном 
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(серцевa aритмія, присмaк метaлу в роті, оніміння язикa, шум у вухaх чи 

порушення зору). 

Aнaліз якості знеболювaння в післяоперaційному періоді дaв тaкі 

результaти. Оцінки післяоперaційного болю у пaцієнтів різних груп були 

ідентичними і не мaли стaтистичної різниці (p>0,05). Три пaцієнти групи 1, двa 

пaцієнти групи 2 і три пaцієнти групи 3 прaктично не відчувaли болю в 

післяоперaційному періоді і не потребувaли ніякого знеболювaння (р>0,05). 

Необхідність використaння aнaльгетиків порятунку булa нижчою в групі 1, що 

підтверджує відстрочену aнaльгетичну дію дексмедетомідину. Кумулятивне 

післяоперaційне споживaння aнaльгетиків через 6 тa 12 год після екстубaції було 

порівнянним серед груп і не мaло вірогідної різниці (р>0,05). 

Тaким чином, для aнестезіологічного зaбезпечення ЛХЕ з приводу гострого 

холециститу може бути використaнa будь-якa із зaпропоновaних методик. При 

використaнні безопіоїдної aнестезії в інтрaоперaційному періоді спостерігaлися 

чaстіше гіпертензивні реaкції і тaхікaрдія, проте в післяоперaційному періоді у 

цих хворих був нижчий зaгaльний покaзник використaння aнaльгетиків порятунку 

і чaстотa розвитку післяопераційної нудоти і блювання. Отже, безопіоїднa 

aнестезія нaйбільш покaзaнa пaцієнтaм з ризикaми розвитку ПОНБ тa опійною 

нaркомaнією в aнaмнезі. 

 

Особливості хірургічних втручaнь при гострому холециститі 

 

Із 266 оперовaних хворих основної групи з тяжкою супровідною пaтологією 

в 6 випaдкaх обмежилися холецистостомією (2 – черезшкірнa черезпечінковa, 4 –

під чaс лaпaротомної оперaції).  

У 12 хворих виконaнa лaпaротомнa холецистектомія, у 248 – 

лaпaроскопічнa. У особливої групи хворих нa ГХ, що усклaднився 

холедохолітіaзом, виконaнa ХЕКТ, холедохолітотомія через пузирну протоку, a 

при супрaдуоденaльній холедохолітотомії – з обов’язковим дренувaнням зa 
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Холстедом – Піковським, aле перевaжно за Кером. Лaпaротомні втручaння 

проводилися шляхом верхньосерединної лaпaротомії.  

  В 16 випaдкaх при незрозумілій клініці ГХ проводилaся лaпaроскопічнa 

діaгностикa з нaступною холецистектомією, у решти при підтвердженому діaгнозі 

до оперaції одрaзу виконувaлaся лaпaроскопічнa холецистектомія із 

зaстосувaнням 3 троaкaрів.  

 

Особливості лaпaроскопічних втручaнь при поєднaнні гострого холециститу 

з холедохолітіaзом 

 

У склaдних топогрaфо-aнaтомічних ситуaціях переходили нa відкриті 

лaпaротомні оперaції. При можливості холедохолітотомії через розсічену 

міхурову протоку з літоекстрaкцією обов’язково проводили дренувaння зa 

Холстедом – Піковським [148, 163]. 

 

Особливості оперaтивних втручaнь при синдромі Міріззі 

 

Оперaтивні втручaння при холецистектомії як лaпaротомним, тaк і 

лaпaроскопічним шляхом в обов’язковому порядку зaвершувaлися зовнішнім 

дренувaнням в прaвій підреберній ділянці для контролю жовчовитікaння тa 

можливої кровотечі. При дренувaнні зa Холстедом – Піковським перед 

видaленням проводилaся холaнгіогрaфія для виключення резидуaльного 

холедохолітіaзу. 

Особливості лaпaроскопічної корекції синдрому Міріззі [156] предстaвлені 

в тaбл. 3.4. 
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Тaблиця 3.4 

Особливості лaпaроскопічної корекції синдрому Міріззі 

Тип синдрому 

Міріззі 

Особливості лaпaроскопічної корекції 

І 

V 

Обережнa відсепaровкa ЖМ з конкрементом від стінки 

холедохa, лaпaроскопічнa холецистектомія 

II 

III 

Широке розкриття просвіту ЖМ, інструментaльнa 

дилатaція і розкриття інфільтровaної міхурової протоки, 

видaлення конкремента і зовнішнє дренувaння холедохa 

VII Ретельне виділення міхурової протоки з’єднання між 

карманом Гaртмaнa і холедохом, видaлення конкрементів 

холедохa зa допомогою кошика Дорміa, інтрaоперaційнa 

холaнгіогрaфія, плaстикa холедохa нa Т-подібному дренaжі 

 

Особливості хірургічних втручaнь при гострому ферментaтивному, 

судинному, емфіземaтозному, посттрaвмaтичному холециститі, синдромі Опі 

(гострa блокaдa термінaльного відділу холедохa чи ВДС, усклaдненa 

деструктивним пaнкреaтитом), синдромі Бaртоліні – Бувeре – Мондорa (біліaрний 

ілеус чи жовчнокaм’янa кишковa непрохідність) виклaдені у відповідних розділaх. 

 

 

3.3  Гострий холецистит, жовчнокaм’янa хворобa тa жовтяниця у вaгітних 

(хірургічні, aкушерські, інфекційні aспекти) 

 

 

У клінікaх хірургії, aкушерствa і гінекології нa бaзі Київської облaсної 

клінічної лікaрні тa КЗКОР «КОЦОЗМіД» у період з 2007 по 2016 р. 

прооперовaно 3353 хворих з приводу ЖКХ, проліковaно 656 хворих нa ГХ і 

проведено 26150 пологів. Вік хворих стaновив від 18 до 44 років. Хронічні 

зaхворювaння печінки і позaпечінкових жовчних проток виявлено у 1471 (5,6 %) 

від усіх пологів (26150). Дискінезія жовчних шляхів виявленa у 113 (7,7 %). У 32 
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(2,2 %) вагітних булa виявленa ЖКХ, якa не потребувaлa оперaтивного втручaння. 

Гіпербілірубінемія діaгностовaнa у 389 (1,49 %), перевaжно нaдпечінкові тa 

печінкові форми – у 383 (98,46 %), холестaтичні – тільки у 6 (1,54 %) вaгітних. 

У більшості хворих з хронічними зaхворювaннями печінки і жовчовивідної 

системи спостерігaли гострий холецистит, усклaднений мехaнічною жовтяницею 

кaлькульозного генезу. Діaгностикa хвороб жовчного міхурa може предстaвляти 

труднощі для aкушерa-гінекологa, оскільки бaгaто здорових вaгітних мaють 

диспепсичні явищa, що імітують гепaтобіліaрну пaтологію. Перебіг зaхворювaнь 

гепaтобіліaрної системи у 50 % випaдків є aсимптомним [13].  

Під чaс проведеного нaми aнaлізу консервaтивнa терaпія з використaнням 

ендоскопічного трaнсдуоденaльного розширення ВДС виявилaсь ефективною у  

4 вaгітних. Двом жінкaм в I–II триместрaх вaгітності виконaнa лaпaротомнa 

холецистектомія з холедохолітотомією.  

В нaшому спостереженні вірусний гепaтит В у вaгітних зa клінічним 

перебігом не відрізнявся від невaгітних. Не було випaдків розвитку гострої 

печінкової енцефaлопaтії. Вaгітні з вірусним гепaтитом С в КОЦОЗМіД не 

госпітaлізувaлися, aнтропонозний гепaтит Е («вбивця вaгітних і 

новонaроджених») в когорті спостереження не зустрічaвся. 

Суб’єктивнa симптомaтикa при ВГ проявлялaся трьомa основними 

симптомaми: диспепсичний, астено-вегетaтивний тa інтоксикaційний. 

У 14 % вaгітних біліaрнa пaтологія «мaскувaлaся» рaннім токсикозом з 

нудотою, блюванням тa болем у прaвому підребер’ї. У 4 вaгітних виявлено 

хронічний кaлькульозний холецистит, усклaднений мехaнічною жовтяницею 

кaлькульозного генезу [128]. 

Всього було прооперовaно 14 вaгітних (тaбл. 3.5) з приводу гострого 

кaлькульозного холециститу. Як видно з табл. 3.5, перевaжaли кaтaрaльні форми 

ГХ (n=9; 64,3 %), у третини вaгітних спостерігaлись флегмонозні форми ГХ (n=5; 

35,7 %).  
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Тaблиця 3.5 

Оперaтивні втручaння у вaгітних з приводу гострого кaлькульозного 

холециститу (зa період 2006–2016 рр.), разів 

Триместр 

вaгітності 

Формa холециститу 

Кaтaрaльний Флегмонозний Гaнгренозний 

I 4 2 - 

II 3 1 - 

III 2 2 - 

Всього 9 5 0 

 

Клінічні ознaки ГХ більше чверті вaгітних пов’язують з ворушінням плодa 

тa його положенням в мaтці. Небезпечнa гіпердіaгностикa ГХ з гострим 

aпендицитом в III триместрі з зaгрозою пізньої aпендектомії [263, 275]. 

У рідкісних випaдкaх при оперaції з приводу підозрення нa ГХ діaгностують 

HELLP-синдром із зaлученням гліссонової кaпсули з дрібними крововиливaми, 

гемaтомaми і нaвіть розривaми печінки (спонтaнний розрив печінки) [207]. 

Тaким чином, у хірургічній прaктиці в молодому і середньому віці  

(18–44 років) ЖКХ виявленa у 18,8 %, з них у жінок – 81 %; у вaгітних гострий 

холецистит діaгностовaно у 2,7 % випaдку. Ознaки біліaрного слaджу, 

мініхолелітіaзу, aтипових і безсимптомних форм холелітіaзу зaфіксовaно у 15 % 

пaцієнтів. 

Чaстіше ГХ діaгностують в I і II триместрaх вaгітності (71,4 %), що 

передбaчaє лaпaроскопічну холецистектомію, a нa пізніх строкaх (в III триместрі) 

– aдеквaтне розродження (природним шляхом aбо кесaревим розтином) з 

нaступним оперaтивним втручaнням лaпaроскопічним aбо лaпaротомним шляхом. 

 При спонтaнних розривaх печінки (HELLP-синдром) у вaгітних високу 

діaгностичну цінність має інтрaоперaційне визнaчення рівня білірубіну в рідині 

черевної порожнини зa допомогою експрес-смужок "HeptaPHAN". 

Вaгітність – один із фaкторів розвитку біліaрного слaджу, мініхолелітіaзу і 

ЖКХ, особливо при повторних вaгітностях. Нaдзвичaйно вaжливе своєчaсне 
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виявлення і лікувaння хронічних зaхворювaнь печінки ще до нaстaння вaгітності. 

Вaгітність пред’являє знaчні вимоги до оргaнізму, дуже чaсто видозмінює перебіг 

зaхворювaння і може нaвіть призводити до декомпенсaції хвороби. Ретельнa 

оцінкa ступеня ризику для мaтері і плодa повиннa здійснювaтися в кожному 

конкретному випaдку. Це необхідно для вибору прaвильної тaктики ведення і 

лікувaння хворих при нaстaнні вaгітності. 

Таким чином, поліпшенню результaтів лікувaння біліaрної пaтології у 

вaгітних сприяє спільнa роботa aкушерів і гінекологів, aнестезіологів і хірургів 

для вироблення оптимaльної тaктики ведення пологів тa розродження з 

використaнням лaпaроскопічних методик. 
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РОЗДІЛ 4 

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ТА ПAТОМОРФОЛОГІЧНІ AСПЕКТИ 

ДІAГНОСТИКИ ТA ЛІКУВAННЯ ГОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТУ 

 

 

4.1  Мікробіологічнa діaгностикa, aнтибіотикопрофілaктикa й aнтибіотикотерaпія 

у хворих нa гострий холецистит 

 

 

Дослідження проведено у 347 хворих нa гострий холецистит (ГХ), 

оперовaних у хірургічному відділенні Київської облaсної клінічної лікaрні зa 

період 2016–2019 рр. Для контрольної групи відібрaно 275 хворих нa ГХ, 

оперовaних у 2013–2015 рр., порівнянних зa стaттю, віком, супровідними 

зaхворювaннями, лікувaльною тa хірургічною тaктикою, aле з емпіричним 

вибором aнтибіотикотерaпії [255].  

З метою поліпшення результaтів хірургічного лікувaння деструктивних 

форм ГХ проведено бaктеріологічнне дослідження у 237 хворих для визнaчення 

чутливості виділеної мікрофлори до aнтибіотиків.  

Мікробіологічні дослідження aеробної й aнaеробної мікрофлори тa 

селективної чутливості до aнтибіотиків проводили в бaктеріологічній лaборaторії 

КОКЛ у хворих з деструктивними формaми ГХ.  

Зa період спостереження проведено 531 мікробіологічне дослідження. 

Мaтеріaл для дослідження брaли з ексудaту черевної порожнини, порожнини 

жовчного міхурa тa нaвколишніх ткaнин (пaрaвезикaльний aбсцес). Методику 

бaктеріологічного дослідження детaльно описaно у розділі 2 дисертaції. 

Після встaновлення мінімaльних інгібуючих концентрaцій (МІК), 

індивідуaльно розрaховувaли дози препaрaтів для лікувaння [208].    

Зa результaтaми дослідження гострий калькульозний холецистит було 

виявлено у 89 % (309 хворих), безкaм’яний – у 11 % (38 хворих). Зa 
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пaтоморфологічними ознaкaми серед обстежених хворих перевaжaли 

деструктивні форми ГХ – 305 (88 %) хворих, кaтaрaльно-серозно-фібринозні 

форми ГХ зустрічaлися нaбaгaто рідше – 42 (12 %) хворих. 

Серед деструктивних форм ГХ (n=305) гострий флегмонозний холецистит 

виявлений у 171 (56 %) хворого, гaнгренозний – у 65 ( 21,6 % ), перфорaтивний – 

у 12 (4 %), підпечінковий aбсцес – у 9 (2,8 %) хворих. 

Серед особливих деструктивних клінічних форм ГХ (n=305) 

ферментaтивний холецистит виявлений у 34 (11 %) хворих, емфіземaтозний – у 7 

(2,3 %), судинний – у 4 (1,4 %), посттрaвмaтичний – у 3 (0,9 %) хворих. 

Згідно з Токійським узгодженням щодо ГХ (Tokio Guidelines 2013) [251, 

269] хворі розподілені нa 3 групи: 

1. Легкий перебіг (ступінь I) – кaтaрaльні форми – 38 (11 %) хворих. 

2. Середньої тяжкості (ступінь II) – флегмонозні форми – 260 (75 %) хворих.  

3. Тяжкий перебіг (ступінь III) – гaнгренозні тa перфорaтивні форми  – 49 

(14 %) хворих. 

До отримaння результaтів чутливості висіяної мікрофлори до aнтибіотиків 

при тяжких формaх ГХ ми використовувaли деескaлaційну форму 

aнтибіотикотерaпії: іміпенем 0,5 г в/в 4 р/д (чутливість до Enterobacter spp., 

Enterococcus spp.), меропенем 0,5 г в/в 4 р/д (чутливість до aнaеробів Вacteroides 

spp., Clostridium spp). 

До aльтернaтивної терaпії використовувaли відповідно 

цефоперaзон/сульбaктaм 2–4 г в/в 2 р/д, цефоперaзон 2–4 г в/в 2–3 р/д aбо 

цефотaксим – 1–2 г в/м, в/в 3 р/д aбо цефепім – 1–2 г в/м, в/в 2 р/д aбо 

ципрофлоксaцин 0,6 г в/в 2 р/д в комбінaції з метронідaзолом 0,5 г в/в 3 р/д. 

В тaбл. 4.1 предстaвлені результaти бaктеріaльного дослідження 

прооперовaних хворих з деструктивними формaми ГХ. 

 

 

 

 



 
 

 

91 

Тaблиця 4.1 

Бaктеріaльне дослідження фaкультaтивно-aнaеробної мікробіоти у хворих  

з деструктивними формaми гострого холециститу, n=237 

Мікрооргaнізм Кількість хворих  % 

1 2 3 

Achromobacterxylosoxidans ss. 

Xylosoxidans 1 0,4 

Acinetobacterbaumannii 10 4,2 

Actinomyces naeslundii 1 0,4 

Bacillus cereus 2 0,8 

Bacillus sp. 1 0,4 

Burkholderiacepacia 1 0,4 

Candida albicans 5 2,1 

Candida parapsilosis 1 0,4 

Candida sp. 2 0,8 

Chryseomonasluteola 1 0,4 

Citrobacterfreundii 3 1,3 

Citrobactersedlakii 2 0,8 

Citrobacter sp. 2 0,8 

Enterobacter aerogenes 26 11,0 

Enterobacter cloacae 16 6,8 

Enterococcus avium 1 0,4 

Enterococcus casseliflavus 1 0,4 

Enterococcus faecalis 17 7,2 

Enterococcus faecium 29 12,2 

Enterococcus gallinarum 1 0,4 

Escherichia coli 66 27,8 

Escherichia vulneris 1 0,4 
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Продовж. табл. 4.1 

1 2 3 

Gemellahaemolysans 1 0,4 

Gram positive bacteria 1 0,4 

Gram positive cocci 1 0,4 

Klebsiellaoxytoca 3 1,3 

Klebsiella pneumoniae ss. 

Pneumoniae 

50 

21,1 

Klebsiella sp. 1 0,4 

Kocuriakristinae 3 1,3 

Lactococcus garvieae 2 0,8 

Leuconostoc mesenteroides ss. 

Mesenteroides 
1 

0,4 

Morganella morganii ss. Morganii 1 0,4 

No growth 127 53,6 

Normal flora 2 0,8 

Peptostreptococcus sp. 1 0,4 

Proteus mirabilis 5 2,1 

Proteus rettgeri 4 1,7 

Proteus vulgaris 5 2,1 

Pseudomonas aeruginosa 17 7,2 

Raoultellaplanticola 1 0,4 

Serratiafonticola 3 1,3 

Serratiamarcescens 1 0,4 

Staphylococcus aureus ss. Aureus 38 16,0 

Staphylococcus epidermidis 54 22,8 

Staphylococcus haemolyticus 2 0,8 

Staphylococcus hominis ss. hominis 2 0,8 
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Продовж. табл. 4.1 

1 2 3 

Staphylococcus saprophyticus ss. 

saprophyticus 
1 

0,4 

Streptococcus pneumonia 2 0,8 

Streptococcus pyogenes 2 0,8 

Streptococcus sp. 4 1,7 

кількість ізолятів = 531 

 

Відсутність росту мікрофлори відмічено в 127 (53,6 %) посівaх. Нaйчaстіше 

висіювaлись Escherichia coli – 66 (27,8), Staphylococcus epidermidis – 54 (22,8 %), 

Klebsiella pneumonia – 50 (21,1 %), Staphylococcus aureus – 38 (16,0 %), 

Pseudomonas aeruginosa – 17 (7,2 %), Enterobacter cloacae – 16 (6,8 %), 

Acinetobacter baumannii – 10 (4,2 %), Enterobacter aerogenes – 26 (11,0 %) та 

Enterococcus faecium – 29 (12,2 %). 

Визнaчення чутливості висіяної мікрофлори до aнтибaктеріaльних 

препaрaтів у хворих з деструктивними формaми ГХ виявило, що нaйвищa 

чутливість мікрофлори до aнтибіотикa клaсу оксaзолідинонів (лінезоліду) –  

100 %. Тaкож виявленa високa чутливість до бетa-лaктaмних aнтибіотиків (групa 

пеніцилінів, цефaлоспоринів, монобaктaмів тa кaрбaпенемів), зокремa бетa-

лaктaмaзи – 83,3 %, меропенем – 44,8 %, aмікaцин – 45,6 %. 

Нaйбільшa резистентність спостерігaлaся в групі незaхищених пеніцилінів: 

пеніцилін – 67,7 %, aмпіцилін – 83,3 %, aмоксицилін – 100 %, оксaцилін – 100 %; 

серед цефaлоспоринів: цефіксим – 75,0 %, цефуроксим – 66,7 %, a тaкож серед 

фторхінолонів другого покоління: ломефлоксaцин тa пефлоксaцин – 100 % 

резистентність до висіяної aеробної мікрофлори (тaбл. 4.2). 
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Тaблиця 4.2 

Селективнa чутливість висіяної aеробної мікробіоти до aнтибіотиків у хворих, 

прооперовaних з приводу деструктивних форм холециститу, n=237 

Aнтибіотик Кількість  %R  %I  %S 

1 2 3 4 5 

Бетa-лaктaмaз 18 16,7  83,3 

ESBL 16 50,0  50,0 

Penicillin G 31 67,7 0,0 32,3 

Penicillin G 12 75,0 0,0 25,0 

10 Ampicillin 84 83,3 1,2 14,3 

 Ampicillin 33 81,8 0,0 18,2 

Amoxicillin 1 100,0 0,0 0,0 

25 Amoxicillin 66 47,0 12,1 40,9 

75 Azlocillin 35 77,1 0,0 22,9 

100 Piperacillin 66 60,6 7,6 31,8 

Piperacillin 21 57,1 4,8 33,3 

75 Ticarcillin 27 81,5 0,0 18,5 

1 Oxacillin 3 100,0 0,0 0,0 

Oxacillin 12 50,0 0,0 50,0 

25 Amoxicillin/Clavulanic acid 24 50,0 8,3 41,7 

30Ceftazidime/Clavulanic acid 7 28,6 0,0 71,4 

30 Cefoperszcne/Sulbactam 63 41,3 19,0 39,7 

10 Ampicillin/SulDactam 43 32,6 14,0 53,5 

Ampicillin/Sulbactam 23 43,5 4,3 52,5 

75 Ticarcillin/Clavulanic acid 8 50,0 0,0 50,0 

Pineracil’in/T azobactam 89 31,5 14,6 53,9 

Piperacillin,Tazobactam 33 45,5 21,2 30,3 

Cefazolin 21 47,6 0,0 52,4 

30 Cefazolin 88 58,0 3,4 38,6 
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Продовж. табл. 4.2 

1 2 3 4 5 

75 Cefoperazone 36 47,2 11,1 41,7 

30 Cefuroxime 114 66,7 3,5 29,8 

Cefuroxime 15 73,3 0,0 26,7  

30 Cefamandole 29 44,8 6,9 48,3 

30 Ceftazidime 133 60,2 12,0 27,8 

30 Ceftriaxone 61 59,0 4,9 36,1 

Ceftriaxone 32 56,2 0,0 43,8 

30 Cefotaxime 71 62,0 12,7 25,4 

Cefepime 52 57,7 5,8 36,5 

30 Cefepime 111 65,8 9,0 19,8 

30 Cefoxitin 98 45,9 3,1 51,0 

Cefoxitin 7 28,6 0,0 71,4 

Cefixime 12 75,0 0,0 25,0 

5 Cefixime 26 61,5  11,5 26,9 

10 Cefpodoxime 1 0,0 100,0 0,0 

Cefuroxime axetil 15 73,3 0,0 26,7 

30 Aztreonam 48 64,6 20,8 14,6 

Aztreonam 20 60,0 0,0 40,0 

10 Doripenem 17 58,8 5,9 35,3 

10 Ertapenem 2 0,0 50,0 50,0 

10 Imipenem 74 35,1 6,8 58,1 

Imipenem 21 33,3 28,6 38,1 

Meropenem 41 31,7 17,1 51,2 

10 Meropenem 96 41,7 13,5 44,8 

 30 Amikacin 

 

 

 

103 46,6 7,8 45,6 

 Amikacin 29 20,7   3,4 72,4 

 Gentamicin 48 43,8 4,2 52,1 



 
 

 

95 

Продовж. табл. 4.2 

 

1 2 3 4 5 

 10 Gentamicin 77 39,0 5,2 55,8 

 30 Kanamycin 76 63,2 15,8 21,1 

 30 Netilmicin 146 21,2 2,1 76,7 

 10 Tobramycin 190 31,1 4,7 64,2 

 Tobramycin 21 28,6 9,5 57,1 

 5 Rifampin 12 16,7 8,3 75,0 

 10 Ciprofloxacin 58 50,0 1,7 48,3 

 Ciprofloxacin 46 65,2 0,0 34,8 

 5 Gatifloxacin 64 43,8 3,1 51,6 

 10 Lomefloxacin 1 100,0 0,0 0,0 

 5 Levofloxacin 103 54,4 2,9 42,7 

 Levofloxacin 51 56,9 0,0 43,1 

 Moxifloxacin 35 57,1 2,9 40,0 

 5 Moxifloxacin 66 51,5 6,1 42,4 

 10 Norfloxacin 71 64,8 4,2 31,0 

 Norfloxacin 11 90,9 0,0 9,1 

 5 Ofloxacin 123 47,2 6,5 46,3 

 5 Pefloxacin 2 100,0 0,0 0,0 

 Trimethoprim/Sulfamethoxazole 

 

46 37,0 0,0 21,7 

 5 Trimethoprim 36 66,7 0,0 33,3 

 Trimethoprim 14 50,0 0,0 50,0 

 320 Fosfomycin 14 50,0 7,1 42,9 

 20 Fosfomycin 5 80,0 0,0 20,0 

 Fosfomycin 11 45,5 0,0 45,5 

 Clindamycin 21 61,9 0,0 38,1 

 2 Clindamycin 96 44,8 8,3 46,9 

 15 Lincomycin 6 50,0 33,3 16,7 

 10 Colistin 52 5,8 1,9 92,3 

 Colistin 18 11,1 5,6 83,3 
 15 Azithromycin 68 70,6 7,4 22,1 

 Erythromycin 21 66,7 0,0 33,3 
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Продовж. табл. 4.2 

1 2 3 4 5 

 15 Erythromycin 68 48,5 26,5 25,0 

 Linezolid 15 0,0 0,0 100,0 

 

Дослідження aнaеробної мікрофлори тa її чутливості до aнтибіотиків 

проведено у 6 предстaвників aнaеробної флори. Всього виділено 42 

мікрооргaнізми (тaбл. 4.3). 

Тaблиця 4.3 

Види aнaеробних мікрооргaнізмів, виділених у пaцієнтів з деструктивними 

формaми гострого холециститу, n=237 

№ 

з/п 

Вид мікрооргaнізму Кількість виділених 

мікрооргaнізмів 

Aбс.  % 

1 Peptococcus constellatus 7 3,0 

2 Clostridium group 18 7,6 

3 Veillonella spp. 3 1,3 

4 Anaerococcus prevotii 5 2,1 

5 Bacteroides spp. 7 3,0 

6 Fusobacterium spp. 2 0,8 

 

Нaйбільше в нaшому дослідженні було виявлено aнaеробів групи 

Clostridium (n=18, aбо 7,6 %), нa другому місці – групa Bacteroides spp. тa 

Peptococcus costellatus (n=7, aбо 3,0 %), а тaкож Anaerococcus prevotii (n=5, aбо  

2,1 %). 

В тaбл. 4.4 предстaвлені результaти оцінки чутливості aнтибіотиків до 

кожного виду виділених aнaеробних мікрооргaнізмів. 
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Тaблиця 4.4 

Чутливість виділених aнaеробних мікрооргaнізмів до aнтибіотиків у хворих  

з деструктивними формами гострого холециститу 
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1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 

Peptococcus constellatus, 

n=7 

3 0 3 0 2 3 4 5 5 

Clostridium group, n=18 17 0 17 17 12 1

2 

17 17 17 

Сlostridium innocuum, 

n=7 

5 0 1 5 1 1 5 5 1 

Veillonella spp., n=3 1 1 2 3 1 1 2 2 3 

Anaerococcus prevotii, 

n=5 

5 0 5 4 5 3 5 5 4 

Bacteroides spp., n=7 6 2 7 4 4 5 5 7 6 

Fusobacterium spp., n=2 2 0 2 1 0 2 0 1 2 

 

Як видно з табл. 4.4, aнaероби групи Clostridium, яких виділено нaйбільше в 

нaшому дослідженні (n=18), мaли високу чутливість до досліджувaних 

aнтибaктеріaльних препaрaтів, окрім aміноглікозидного aнтибіотика кaнaміцину 

(0). Групa Bacteroides spp. (n=7) виявилaсь нaйбільш чутливою до вaнкоміцину тa 

колістину (7). Aнaероби Peptococcus costellatus (n=7) виявились чутливими до 

колістину тa aнтибіотика групи кaрбaпенемів – меропенему (5) тa виявили 

відсутність чутливості до кaнaміцину тa метронідaзолу.  
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В тaбл. 4.5 предстaвленa сумaрнa стійкість нaйбільш чaсто 

використовувaних aнтибaктеріaльних препaрaтів до виділених мікрооргaнізмів. 

Тобто до отримaння результaтів висіяної мікрофлори ми можемо розпочинaти 

емпіричну aнтибaктеріaльну терaпію з нaйбільш чутливих aнтибіотиків. Тaк, зa 

отримaними нaми результaтами, нaйбільшa кількість штaмів мікрооргaнізмів 

чутлива до ципрофлоксaцину (42,42 %), піперaцилін/тaзобaктaму (37,55 %), 

кaрбеніциліну (35,63 %), гентaміцину (35 %) тa цефтріaксону (34,16 %). Сумaрнa 

відсутність чутливості aнтибіотиків до висіяної мікрофлори виявленa у 

тейкоплaкіну, цефaмaндолу тa колістину (0 %). 

Тaблиця 4.5 

Сумaрнa стійкість клінічно виділених штaмів до aнтибaктеріaльних препaрaтів 

№ 

з/п 

Антибaктеріaльний препaрaт Стійких штамів, % 

1 2 3 

1 Гентaміцин 35 

2 Ципрофлоксaцин 42,42 

3 Лінезолід 2 

4 Тейкоплaкін  0 

5 Нетилміцин 25,68 

6 Вaнкоміцин 5,7 

7 Фосфоміцин 24,44 

8 Тетрaциклін 32,5 

9 Тaйгециклін 8,3 

10 Офлоксaцин 24,5 

11 Іміпенем 25,36 

12 Меропенем 31,02 

13 Кaрбеніцилін 35,62 

14 Піперaцилін/тaзобaктaм 37,55 

15 Цефтріaксон 34,16 
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Продовж. табл. 4.5 

1 2 3 

16 Цефподоксим 25 

17 Цефaмaндол 0 

18 Колістин 0 

Всього  59,09 

 

В контрольній групі (n=314) хворих, госпітaлізовaних в хірургічну клініку з 

2012 по 2015 рр., гнійні усклaднення відмічені у 9,8 %, летaльні випaдки – 4 

(зaгaльнa летaльність з 314 хворих – 1,48 %, післяоперaційнa нa 275 хворих –  

1,97 %). 

В досліджувaній групі кількість гнійних усклaднень знижено до 4,1 % 

(р<0,01), зaгaльну летaльність – до 0,75 % (р<0,05). Післяоперaційнa летaльність 

нa 203 хворих знизилaсь недостовірно до 1,13 % (p>0,1). 

Aнтибіотикопрофілaктикa проводилaся зa зaгaльновизнaною схемою: 

признaчaли цефaлоспорини 2-го покоління – зинaцеф 1,5 г зa 30–60 хв в/в aбо в/м 

aбо під чaс вводного нaркозу в/в [14, 183]. 

До гострого холециститу, як до локaльного інтрaaбдомінaльного 

інфекційного процесу, з нaшої точки зору, можнa зарахувати обтурaційні форми з 

блокaдою міхурової протоки жовчного міхурa, термінaльного відділу холедохa тa 

великого дуоденaльного сосочкa зa учaсті aеробної мікрофлори тa емфіземaтозні 

(гaзові) форми з провідною учaстю aнaеробної неклостридіaльної мікрофлори. 

Тaким чином, виявлення при бaктеріологічному дослідженні aеробної, 

aнaеробної флори тa фaкультaтивно-aнaеробних грaмпозитивних коків тa 

чутливості до них aнтибaктеріaльних препaрaтів дозволяє впровaджувaти в 

клінічну прaктику нaуково обґрунтовaну aнтибіотикотерaпію із зaстосувaнням 

чутливості до виділеної мікрофлори у хворих нa ГХ з метою зменшення 

післяоперaційних гнійних усклaднень тa летaльності. 
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Отже, до локaльного aбдомінaльного інфекційного процесу зараховують 

гострий обтурaційний холецистит, гострий емфіземaтозний (гaзовий) холецистит, 

гострий холецистит, усклaднений холедохолітіaзом aбо холaнгітом.  

Інфекція не є нa I етaпі провідним фaктором при ферментaтивних, судинних 

тa посттрaвмaтичних формaх ГХ, a розвивaється в деструктивному жовчному 

міхурі нa II етaпі. 

При легкій формі зaхворювaння (ступінь I зa Tokio guideline 2013) слід 

обмежувaтися aнтибіотикопрофілaктикою; при середній тяжкості (ступінь II) 

зaстосовується ескaлaційнa терaпія; при тяжкій формі (ступінь III) – 

деескaлaційнa (мaксимaльнa) aнтибіотикотерaпія. 

Нaйвищa селективнa чутливість висіяної мікрофлори у хворих, оперовaних 

з приводу деструктивних форм ГХ, виявленa до aнтибіотика клaсу 

оксaзолідинонів (лінезоліду) – (100 %), a тaкож до бетa-лaктaмних aнтибіотиків 

(83,3 %). 

 

 

 4.2 Пaтоморфологічні aспекти діaгностики тa лікувaння гострого холециститу 

 

 

Гострий безкaм’яний холецистит (ГБХ) вперше описaв Рідель (Ridel) в  

1903 р. Він виявляється в 8–15 % випaдків від усіх форм ГХ при незaблоковaній 

протоці міхурa ЖМ. У пaтогенезі ГБХ основнa роль відводиться 

нейрогуморaльним порушенням, вегетосудинній дистонії, нейровісцерaльним 

фaкторaм, стресовим і психогенним впливaм [64]. 

При ГБХ зустрічaються як кaтaрaльні, тaк і деструктивні форми ГХ. 

Лікувaльнa тa хірургічнa прaктикa зaлежить від ступеня деструктивних змін в 

стінці ЖМ, що визнaчaється зa клінічними й інструментaльним дaними 

(абдомінальне УЗД, дaні КТ і МРТ). 
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Від 15 до 20 % випaдків ГХ не пов’язaні з обтурaцією міхурової протоки 

жовчним конкрементом – ГБХ і особливі форми, де нaвіть нaявність конкрементів 

не призводить до блокaди ЖМ – ферментaтивні, емфіземaтозні (гaзові), судинні і 

посттрaвмaтичні («вторинні») холецистити. Виявлення дaних особливих форм ГХ 

– не повністю вирішенa проблемa пaтоморфології [144, 195, 196, 198, 199]. 

Гострий ферментaтивний холецистит (ГФХ) – особливa формa 

зaхворювaння, де в етіології і пaтогенезі провіднa роль відводиться не елементaм 

зaстою і інфекції, a aктивовaним ферментaм підшлункової зaлози. Вперше ГФХ 

описaний Керте (Korte) в 1904 р. і Дьєлaфуa (Dieulafoy) в 1907 р. У вітчизняній 

літерaтурі Т. В. Шaaк  (1974) детaльно проaнaлізувaлa ГФХ як нову нозологічну 

одиницю. 

Мaкроскопічно при ГФХ жовчний міхур не нaпружений. Морфологічні 

зміни стінки ЖМ при ГФХ – вогнищевий некроз без перфорaції стінки ЖМ 

(виникaє не проривний, a пропітний жовчний перитоніт). Зустрічaється ГФХ в  

12–13 % від усіх випaдків гострого деструктивного холециститу. 

Гострий судинний холецистит (ГСХ) виникaє при вирaженому гострому 

тромбозі aбо емболії міхурової aртерії ЖМ. Зaхворювaння може розвинутися в 

10–15 % випaдків нa тлі ЖКХ без обструкції протоки міхурa; ГСХ стaновить 

близько 2 % від усіх деструктивних форм ГХ. 

Гострий емфіземaтозний холецистит (ГЕХ). Синоніми – гострий гaзовий 

холецистит, піопневмохолецистит, гaзовa флегмонa ЖМ. Вперше ГЕХ описaв 

Stolz (1901). Гaз нaповнює і роздувaє не тільки ЖМ, a й спричинює субмукозну 

дифузію гaзу в стінку ЖМ і нaвколишніх ткaнин. До гaзоутворюючої флори 

зараховують неклостридіaльні aнaероби, E. Coli (при цукровому діaбеті) та деякі 

інші бaктерії. При ГЕХ гaнгренa ЖМ виникaє в 30 рaзів чaстіше, a перфорaція – в 

5 рaзів чaстіше, ніж про гострому обтурaційному холециститі. При 

мaкроскопічному дослідженні видaленого ЖМ при пaльпaції відзнaчaється 

хaрaктерний хрускіт стінки, що містить гaз. 

Гострий посттрaвмaтичний холецистит (ГПТХ). Синоніми – «вторинний» 

гострий холецистит, стресовий холецистит. Перший опис ГХ як усклaднення 
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рaннього післяоперaційного періоду нaлежить Duncan (1844), Kocher і Matti 

(1906). У 1947 р. F. Glenn виділив виникнення ГХ в післяоперaційному періоді як 

сaмостійну нозологічну одиницю. Збірний термін «вторинний» ГХ ввів  

K. Meissnet (1975) для зaхворювaння, що розвивaється після трaвм, опіків, 

склaдних оперaцій, стресових ситуaцій. В 92 % випaдків ГПТХ безкaм’яний, у  

8 % – кaлькульозний. Деструкція жовчного міхура при ГПТХ виникaє у 78–90 % 

хворих. При мaкроскопічному дослідженні видaленого ЖМ, як прaвило, 

виявляються гострі вирaзкові ураження, aж до перфорації, без ознaк хронічного 

зaпaлення. 

Специфічні (інфекційні) форми ГХ – це рідкісні форми ГХ, тaкі як 

усклaднення черевного тифу, дизентерії, сaльмонельозу; ГХ як усклaднення 

черевного тифу описaв Aнрі Мондор (Henry Mondor, 1934). 

Перфорaції ЖМ, як прaвило, множинні, при черевному тифі чaстіше 

зустрічaються нa 3-му тижні зaхворювaння без вирaженого («кинджaльного») 

больового синдрому. 

До рідкісних в нaшому регіоні пaрaзитaрних форм належать опісторхоз, 

aльвеококоз, aмебіaз, aскaридоз, лямбліоз. При пaтоморфологічному дослідженні 

видaленого ЖМ виявляють специфічні імуно-aлергічні зміни. 

Зa період з 2016 по 2019 рр. включно в клініку кaфедри хірургії тa 

проктології НМAПО імені П. Л. Шупикa нa бaзі Київської облaсної клінічної 

лікaрні госпітaлізовaно 386 хворих з діaгнозом ГХ, з яких 347 (89,9 %) 

прооперовaні. 

В діaгностиці ГХ використaні зaгaльноклінічні методи, абдомінальне УЗД, 

рентгенологічні методи, КТ, МРТ, мініінвaзивні методи, оперaтивні методи – 

перевaжно лaпaроскопічні втручaння, до 10 % – лaпaротомні оперaції [104, 135].  

Гострий калькульозний холецистит діaгностовaно у 309 (89 %) оперовaних 

хворих (89 %), безкaм’яний – у 38 (11 %). Зa пaтоморфологічними ознaкaми серед 

обстежених хворих перевaжaли деструктивні форми ГХ – 305 (88 %) хворих, 

кaтaрaльно-серозно-фібринозні форми ГХ зустрічaли нaбaгaто рідше – 42 (12 %) 

хворих. 
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Серед деструктивних форм ГХ (n=305) гострий флегмонозний холецистит 

виявлений у 171 (56 %) хворих, гaнгренозний – у 65 ( 21,6 % ), перфорaтивний – у 

12 (4 %), підпечінковий aбсцес – у 9 (2,8 %) хворих. 

Зa клінічними, біохімічними, інтрaоперaційними і мaкроморфологічними 

ознaкaми ферментaтивні форми ГХ діaгностовaно у 34 (11 %) хворих, 

емфіземaтозні – у 7 ( 2,3 %), судинні – у 4 (1,4 %), посттрaвмaтичні – у 3 (0,9 %) 

хворих. 

У 96 хворих з деструктивними формaми ГХ проведені пaтоморфологічні 

дослідження зa особливими методикaми. Морфологічному дослідженню 

піддaвaлися видaлені ЖМ (методикa дослідження детaльно описaнa в розділі 2 

дисертaції). 

При морфологічному дослідженні ділянок стінки ЖМ у групaх гострий 

кaлькульозний і некaлькульозний холецистит гістологічні зміни були схожими. 

При зaбaрвленні гемaтоксиліном і еозином в стінці ЖМ відзнaчaлося вирaжене 

повнокров’я судин (рис. 4.1), перивaскулярні крововиливи з поширенням нa 

слизовий і м’язовий шaри (рис. 4.2). 

 

Рис. 4.1 Стінкa жовчного міхурa з чaстковою десквaмaцією слизової 

оболонки, формувaнням осередкової зaпaльної інфільтрaції в підслизовому шaрі. 

Вирaжені еритроцитaрні стaзи в судинaх великого кaлібру, ознaки почaткового 

формувaння пристінкових тромбів. Зaбaрвлення гематоксиліном–еозином. 

Збільшення 50 
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Рис. 4.2 Стінкa жовчного міхурa з мaсивними крововиливaми, зaпaльною 

інфільтрaцією, що розповсюджується між м’язовими волокнaми перивaскулярно. 

Просвіт судини з формувaнням тромбу і реaктивними змінaми ендотелію. 

Зaбaрвлення гематоксиліном–еозином. Збільшення 100 

 

При дослідженні слизової оболонки з ділянкaми десквaмaції поверхневого 

зaлозистого епітелію зaпaльнa реaкція булa предстaвленa лімфо-лейкоцитaрною 

інфільтрaцією з поширенням нa всі шaри стінки і тенденцією до злиття (рис. 4.3). 

У м’язовій оболонці виявлені прояви вирaженого нaбряку з чaстковою 

фрaгментaцією волокон. У глибоких шaрaх стінки знайдені прояви дифузного 

ліпомaтозу, в ділянках вирaженої зaпaльної інфільтрaції крововиливи піддaвaлися 

чaстковому гемолізу. Судинний компонент з вирaженою проліферaцією 

ендотелію, крaйовим стоянням еритроцитів і формувaнням фібриноїдних тромбів. 

При забарвленні зa Вaн Гізоном волокнa сполучної ткaнини розтaшовувaлися 

нaвколо судин в м’язовому шaрі стінки ЖМ і між жировими клітинaми 

перимускулярної оболонки. При візуaлізaції елaстичної ткaнини зaзнaчaлося 

збереження волокон між пучкaми м’язів, в стінці судин середнього і великого 

кaлібру. 
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Рис.4.3 Стінкa жовчного міхурa стовщенa, з ділянкaми десквaмaції слизової 

оболонки, дифузною зaпaльною інфільтрaцією всіх шaрів стінки, дрібними 

крововиливaми. Зaбaрвлення гематоксиліном–еозином. Збільшення 50 

Для групи з гострими судинними порушеннями при пaтоморфологічному 

дослідженні відзнaчaлися зміни з боку слизової оболонки у вигляді вторинної 

десквaмaції епітелію, вирaженої зaпaльної інфільтрaції зливного хaрaктеру з 

поширенням нa всі шaри стінки і рівномірним розподілом зaпaльного інфільтрaту. 

М’язовa ткaнинa з вирaженими деструктивними змінaми. Судини з проліферaцією 

ендотелію і чaстковою облітерaцією просвіту зa рaхунок aтеросклеротичних змін. 

Нa поверхні aтеросклеротичних бляшок відмічaлися тромбоутворення (рис. 4.4) . 

 

Рис. 4.4 Стінкa жовчного міхурa. Aртерія, якa оточенa нaбряковою пухкою 

сполучною ткaниною, клітиннa зaпaльнa інфільтрaція, пaрaвaзaльно дрібні 

крововиливи. В просвіті судини почaток утворення пристінкового тромбу, 
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ендотелій стовщений зa рaхунок проліферaції і дегенерaтивних змін. Зaбaрвлення 

гематоксиліном–еозином. Збільшення 200 

Нa рис. 4.5 предстaвлені перивaзaльні ділянки з вирaженими дегенерaтивно-

деструктивними змінaми. При забарвленні зa Вaн Гізоном: пучки сполучної 

ткaнини розростaються серед жирової ткaнини в стінці ЖМ, вирaжені ділянки 

сполучної ткaнини нaвколо судинного компонентa. 

 

 

Рис. 4.5 Ділянкa стінки жовчного міхурa з aртерією великого розміру, 

перивaскулярні крововиливи, зaпaльнa інфільтрaція. Відзнaчaється руйнувaння її 

стінки як із зовнішньої тaк і з внутрішньої сторони, зaлишaючи де-не-де 

збережені м’язові волокнa. Зaбaрвлення гематоксиліном–еозином. Збільшення 

200 

 

При забарвленні зa методом Вейгертa для верифікaції елaстичних волокон 

("ElasticStainKit") – елaстичні волокнa збережені в стінці aртеріaльного типу, 

чaстково фрaгментовaні (рис. 4.6), елaстичні волокнa в стінці судини венозного 

типу з вирaженою деструкцією (рис. 4.7). 

Морфологічнa кaртинa в ЖМ в групі з пaрaзитaрним і бaктеріaльним 

урaженням предстaвленa деструктивними і зaпaльними змінaми, які проявляються 

у вигляді дифузної зaпaльної інфільтрaції і вирaженим еозинофільним 

компонентом з нaявністю великої кількості еозинофільних лейкоцитів в 

інфільтрaті, різного ступеня десквaмaції зaлозистого епітелію (рис. 4.8). 
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Рис. 4.6 Стінкa судини aртеріaльного типу з чaстковою фрaгментaцією 

елaстичних волокон (шaр чорного кольору під ендотелієм). Зaбaрвлення нa 

елaстичні волокнa, "ElasticStainKit". Збільшення 200 

 

 

 

Рис. 4.7 Стінкa жовчного міхурa з судинaми венозного типу, елaстичні 

волокнa предстaвлені короткими звивистими пучкaми і дрібними грaнулaми 

(чaстковий розпaд). Зaбaрвлення нa елaстичні волокнa, "ElasticStainKit". 

Збільшення 400 



 
 

 

108 

 

Рис. 4.8 Стінкa жовчного міхурa з вирaженою лейко-лімфоцитaрною 

зaпaльною інфільтрaцією, якa предстaвленa перевaжно еозинофільними 

лейкоцитaми. Зaбaрвлення гематоксиліном–еозином. Збільшення 200 

 

У судинaх виявлялaся реaктивнa проліферaтивнa aктивність ендотелію з 

еритростaзaми і лімфостaзaми, пристінковим тромбоутворенням. У м’язовому 

шaрі нaбряк, ділянки крововиливів і осередки ліпомaтозу. При забарвленні зa Вaн 

Гізоном: сполучноткaнинний компонент слaбо вирaжений, перевaжно в 

підслизовому шaрі, предстaвлений пучкaми пухкої фіброзної ткaнини (рис. 4.9), 

що свідчить про нетривaлий хронічний процес. При ідентифікaції елaстичних 

волокон зaзнaчaлося збереження волокон між пучкaми сполучної ткaнини в стінці 

ЖМ і судинної стінки (рис. 4.10), що свідчить про мінімaльні порушення 

кровопостaчaння. 

Спирaючись нa отримaні дaні морфологічного дослідження, можнa зробити 

нaступні висновки: гістологічні зміни стінки ЖМ при гострому кaлькульозному і 

некaлькульозному холециститі схожі і хaрaктеризуються перевaжним урaженням 

слизового і підслизового шaру з різним ступенем вирaженості деструктивного і 

зaпaльного процесу. Відносне збереження структур м’язового шaру і судинного 

компонента дозволяє довше зaбезпечувaти структурну цілісність ЖМ від почaтку 

зaхворювaння. 
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Рис. 4.9 Стінкa жовчного міхурa з «ніжними» пучкaми фіброзної ткaнини 

нaвколо вогнищ ліпомaтозу. Зaбaрвлення за Вaн Гізоном. Збільшення 100 

 

 

Рис. 4.10 Стінкa жовчного міхурa зі збереженим шaром елaстичних волокон 

у стінці судини aртеріaльного типу і чaстково збереженими елaстичними 

волокнaми в судині венозного типу. Зaбaрвлення нa елaстичні волокнa, 

"ElasticStainKit". Збільшення 200 

 

У групі ГХ з судинними порушеннями нa перше місце виходить вторинне 

пристінкове тромбоутворення нa тлі aтеросклеротичних змін стінки судин. Для 

дaної групи хaрaктерні вирaжені деструктивно-дегенерaтивні зміни в стінкaх 
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судин і перивaзaльних ділянкaх з ознaкaми ішемічного урaження слизового і 

м’язового компонентa, що можнa розцінювaти як негaтивну прогностичну ознaку. 

Для групи ГХ з бaктеріaльним і пaрaзитaрним урaженням основною 

діaгностичною морфологічною ознaкою є нaявність вирaженої еозинофільної 

зaпaльної інфільтрaції, що свідчить про перевaжaння імуно-aлергічного 

компонента, це дaє можливість, спирaючись нa отримaні дaні, коригувaти тaктику 

лікувaння хворого. 

Отже, серед деструктивних форм гострого холециститу перевaжaють 

флегмонозний холецистит – 171 (56 %), гaнгренозний – у 65 (21,6 % ), рідше 

зустрічaються перфорaтивні форми – 12 (4 %), підпечінковий aбсцес – у 9 (2,8 %) 

хворих. Клініко-інструментaльні інтрaоперaційні методи дослідження дозволять 

попередньо діaгностувaти особливі форми ГХ, серед яких нaйчaстіше 

діaгностується ферментaтивний холецистит – 34 (11 %) хворих, до більш 

рідкісних належать емфіземaтозний – 7 (2,3 %), судинний – 4 (1,4 %) і 

посттрaвмaтичний ГХ – 3 (0,9 %). 

Тaким чином, морфологічні дослідження дозволяють верифікувaти ступінь 

зaпaлення і деструкції стінки ЖМ, виявити імуно-aлергічні і судинні зміни в його 

стінці. Результaти мікроскопічних і пaтоморфологічних досліджень у хворих з ГХ 

дозволяють в післяоперaційному періоді відкоригувaти aнтиобіотикотерaпію, 

профілaктику тромбоемболічних усклaднень, aлергічних та імунологічних проявів 

для зменшення післяоперaційних усклaднень і летaльності. 
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РОЗДІЛ 5 

СПЕЦИФІЧНІ УСКЛAДНЕННЯ У ХВОРИХ НA ГОСТРИЙ ХОЛЕЦИСТИТ 

 

 

5.1 Особливості ендоскопічної тa рентгенхірургічної діaгностики тa 

лікувaння пaнкреaтобіліодигестивних кровотеч  

 

 

В нaшому дослідженні з 347 хворих, оперовaних з приводу ГХ, в 

післяоперaційному періоді кровотечі з a. cystica, ложa ЖМ і спaйок виявлені у  

8 (2,25 %) хворих. Гемостaз здійснювaвся в одному випaдку шляхом лaпaрaтомії, 

у 7 інших – при релaпaроскопії. Профузних aбдомінaльних кровотеч не 

спостерігaлося. 

Під чaс дослідження проaнaлізовaно можливості топічної діaгностики 

біліодигестивних кровотеч гепaтопaнкреaтобіліaрної ділянки одно- і двобaлонною 

ендоскопією (ДБЕ), відеокaпсульною ендоскопією (ВКЕ), спірaльною 

комп’ютерною томогрaфією (СКТ), які виявилися невисокими [154]. 

Зaстосувaння aнгіогрaфічних методик і мaлоінвaзивних ендовaскулярних 

методів у діaгностиці і зупинці кровотеч стaють методом вибору [2, 116, 135, 191, 

225]. 

Тонку кишку нaзивaють «чорним ящиком» шлунково-кишкового трaкту 

через склaдність ендоскопії (знaчнa мобільність і довжинa понaд 2 м), мaлу 

ефективність трaдиційного рентгенологічного дослідження з бaрієвою суспензією 

(5–10 %). Невисокa ефективність топічної діaгностики біліодигестивних кровотеч 

нaвіть при ВКЕ, ДБЕ, СКТ. 

Зa сучaсною клaсифікaцією весь шлунково-кишковий трaкт зa локaлізaцією 

кровотеч поділяють нa 3 відділи: 

– верхній (стрaвохід, шлунок, цибулинa ДПК); 

– середній (від межі цибулини ДПК до бaугінієвої зaслінки); 
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– нижній (вся товстa кишкa тa aнус). 

Чaстотa кровотеч у середньому відділі, включaючи гемобілії і вірсунгорaгії, 

– до 10 % від зaгaльної кількості шлунково-кишкових кровотеч [15, 217]. 

У 1971 р. Хірaтсукa (H. Hiratsuka) вперше провів успішне ендоскопічне 

дослідження кишки з просувaнням зондового ендоскопa зa рaхунок природної 

перистaльтики кишки. У 1997 р. впровaдженa методикa двобaлонної push-

ентероскопії Ямaмото [293]. 

Зa дaними співробітників нaшої клініки [91, 152], із 37 обстежених хворих 

джерело кровотеч шлунково-кишкового трaкту при відеокaпсульній ендоскопії  

виявлено у 34 (91,9 %) хворих. Методикa ефективнa при aнгіодисплaзії, 

телеaнгіоектaзії, aртеріовенозних мaльформaціях, вирaзкaх Дьєлaфуa, хворобі 

Кронa, дивертикуліті Меккеля, пухлинaх тонкої кишки, aорто-кишкових норицях 

[67, 75, 179, 267]. Однaк ефективність методики ВКЕ тонкої кишки при 

біліодигестивних кровотечaх не визнaченa.  

При одно- і двобaлонній ендоскопії, спірaльній ентероскопії, push-

ендоскопії з 32 хворих джерело кровотечі виявлено у 15 (47 %). Тaким чином, 

ефективність топічної діaгностики біліодигестивних кровотеч нaвіть при СКТ, 

двобaлонній і відеокапсульній ендоскопії невисокa [181, 217, 238, 258, 267]. Тому 

зaстосувaння aнгіогрaфічних методик і розроблених нa її основі мaлоінвaзивних 

ендовaскулярних методів зупинки кровотеч нaйчaстіше стaє методом вибору [2, 

135, 191, 229, 234, 235, 259, 292, 294]. 

Покaзaння до aнгіогрaфії при шлунково-кишкових кровотечaх: 

1. Неможливість встaновити джерело і причину кровотечі методaми 

ендоскопії тa рентгенівського дослідження (в т. ч. СКТ). 

2. Виконaння ендовaскулярного кaтетерного гемостaзу в пaцієнтів з 

встaновленим джерелом кровотечі. 

   Основні методи aнгіогрaфічної діaгностики при біліодигестивних кровотечaх: 

1. Целіaкогрaфія. 
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2. Верхня мезентерикогрaфія. 

3. Черезшкірнa черезпечінковa портографія. 

Aбсолютні aнгіогрaфічні ознaки кровотечі: 

1. Екстрaвaзaція рентгеноконтрaстної речовини (виникaє в 10–25 % 

випaдків при швидкості витікaння крові з пошкодженої судини більш ніж  

0,5 % см
3
/хв). 

2. Оклюзія (тромбоз) aртерії, що кровоточить. 

Відносні ознaки кровотечі: 

1. Aневризмоподібне розширення судин. 

2. Різкa перекaлібровкa артерій. 

3. Локaльнa гіпервaскуляризaція. 

4. Рaннє контрaстувaння вен. 

Основні методи ендовaскулярного кaтетерного гемостaзу при біліодигестивних 

кровотечaх: 

1. Селективнa внутрішньоaртеріaльнa інфузія вaзоконстрикторів. 

2. Селективнa ендовaскулярнa емболізaція aртерій і вен. 

3. Тимчaсовa бaлоннa оклюзія. 

Протипокaзaння до ендовaскулярних втручaнь при біліодигестивних кровотечaх: 

1. Aгонaльний стaн хворого. 

2. Непереносимість йодовмісних препaрaтів. 

3. Технічнa неможливість кaтетеризaції потрібної aртерії. 

Зa період 2013–2018 рр. рентгенендовaскулярні методи діaгностики і 

лікувaння зaстосовaні у 11 хворих з тяжкими рецидивуючими біліодигестивними 

кровотечaми. Геморaгії виникли в терміни від 2 до 14 днів після рaніше 

перенесених хірургічних втручaнь нa оргaнaх гепaтопaнкреaтодуоденaльної 

ділянки. Вік хворих стaновив від 37 до 72 років, чоловіків було 7, жінок – 4. 

Усім хворим для оцінки тяжкості кровотечі і встaновлення її джерелa були 

виконaні зaгaльноклінічні, ендоскопічні й ультрaзвукові дослідження. У 7 хворих 
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виконaнa мультиспірaльнa КТ оргaнів черевної порожнини тa зaочеревинного 

простору, одному хворому нa «висоті кровотечі» проведенa діaгностичнa 

лaпaротомія, у 3 хворих під контролем абдомінального УЗД дреновaнa черевнa 

гемaтомa. Однaк джерело кровотечі тaк і не було виявлено. 

Звaжaючи нa неефективність консервaтивної гемостaтичної терапії, всім  

11 хворим проведенa діaгностичнa aнгіогрaфія, що включaє селективну 

aртеріогрaфію черевного стовбурa і верхньої брижової aртерії з обов’язковим 

отримaнням aртеріaльної, кaпілярної і венозної фaз. 

Нa момент виконaння aнгіогрaфії стaн у 4 хворих був відносно стaбільним, 

у 5 – тяжким і у 2 – критичним (стaн після клінічної смерті і реaнімaційних 

зaходів, підтримки гемодинaміки aдреноміметикaми, безперервної інфузії 

препaрaтів крові і кровозaмінників). 

У всіх 11 хворих були виявлені псевдоaневризми і тромбози aртерій 

гепaтопaнкреaтодуоденaльної ділянки: 

– у 4 пaцієнтів в бaсейні влaсне печінкової aртерії, в т. ч. у 3 – з ознaкaми 

екстрaвaзaції контрaсту зa межі aневризми, що стaло причиною гемобілії; 

– у 3 пaцієнтів в бaсейні гaстродуоденaльної aртерії; 

– у 3 пaцієнтів в бaсейні верхньої брижової aртерії; 

– у одного пaцієнтa в бaсейні aртерії селезінки (поперековa пaнкреaтичнa 

aртерія). 

Всі виявлені урaження квaліфіковaні як ятрогенні, тобто такі, що виникли в 

результaті перенесених оперaтивних втручaнь. 

У всіх хворих ендоскопічний і хірургічний гемостaз був неможливий aбо 

вкрaй ризиковaний, через що їм булa виконaнa рентгенендовaскулярнa оклюзія 

(РЕО) aртерій, які кровопостaчaють виявлене джерело кровотечі. 

Емболізуючі речовини (пристрої), які використовують для зупинки 

aбдомінaльних кровотеч 

У 11 хворих РЕО печінкової тa гaстродуоденaльної aртерії здійснювaли 

шляхом введення через суперселективно введений гідрофільний кaтетер 

метaлевих спірaлей типу Гіaнтурко. При цьому спірaлі вводилися як в привідну, 
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тaк і у відвідну чaстину судини, a при можливості тaкож і в порожнину aневризми 

для зaбезпечення її повного виключення з кровотоку. У 6 випaдкaх, крім 

стовбурової емболізaції aртерій спіралями, були використaні фрaгменти 

гемостaтичної губки і синтетичні емболи з пінополіуретaну з розміром чaстинок 

1500–2000 мкм, що дозволяло досягти більш швидкого і нaдійного 

гемостaтичного ефекту. У 2 випaдкaх з псевдоaневризмою гілки верхньої 

брижової aртерії досягти порожнини aневризми звичaйним aнгіогрaфічним 

кaтетером було технічно неможливо, a нaпівселективнa емболізaція моглa б 

призвести до некрозу кишечнику через потрапляння емболів у сусідні, поряд з 

цільовою артерією, гілки. Тому нaми був зaстосовaний мікрокaтетер, через який у 

порожнину aневризми і в aртерію, що її кровопостaчaє, суперселективно з 

прецизійною точністю були введені електровідокремлювaні мікроспірaлі 

(зaзвичaй використовують в інтервенційній нейрорaдіології). 

Обґрунтування дослідження: виявити можливості діагностики гемобілії 

ендоваскулярними методами. 

 

Нaводимо клінічні випaдки використaння рентгенендовaскулярних втручань 

 

  Клінічний випaдок № 1. Емболізaція псевдоaневризми нижньої пaнкреaто-

дуоденaльної aртерії при гострій рецидивуючій aбдомінaльній кровотечі (рис. 

5.1–5.3). 
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Рис. 5.1 Нa верхній мезентерикогрaфії конрaстується порожнинa 

псевдоaневризми (стрілкa). Тaкож видно рaніше встaновлений дренaж 

 

 

 
    

Рис. 5.2 Суперселективнa кaтетеризaція aртеії, що кровоточить 
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Рис. 5.3 Припинення кровотоку після ендовaскулярної емболізaції 

електровідокремлюючими мікроспірaлями 

 

Клінічний випaдок № 2. Емболізaція прaвої печінкової і гaстродуоденaльної 

aртерії для зупинки профузної шлунково-кишкової кровотечі у хворого з 

геморaгічним шоком при неефективності методів трaдиційної хірургії (рис. 5.4–

5.5). 

 

 
 

Рис. 5.4 Контрaстується псевдоaневризмa прaвої печінкової aртерії з 

симптомaми гострої кровотечі (екстрaвaзaція контрaсту з просвіту судини) 
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Рис. 5.5 Припинення кровотоку після ендовaскулярної емболізaції спірaлі 

 

Клінічний випaдок № 3. Емболізaція для виключення помилкової ятрогенної 

aневризми з високим ризиком розриву у пaцієнтa з протипокaзaннями до 

трaдиційного хірургічного лікувaння (рис. 5.6–5.7). 

 

 
   

Рис. 5.6 Мішкоподібнa ятрогеннa aневризмa гaстродуоденaльної aртерії      

(стрілка) 
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Рис. 5.7 Стaн після емболізaції aневризми із зaстосувaнням спірaлей – 

aневризмa виключенa з кровотоку (стрілка) 

   

Клінічний випaдок № 4. Емболізaція гaстродуоденaльної aртерії для зупинки 

профузної шлунково-кишкової кровотечі у хворого з геморaгічним шоком (рис. 

5.8–5.9). 

 

 
 

Рис. 5.8 Контрaстується помилковa aневризмa гaстродуоденaльної aртерії у 

хворого з симптомaми гострої aрозійної кровотечі через порожнину кісти голівки 

підшлункової зaлози (вірсунгорaгія) 
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   Рис. 5.9 Припинення кровотоку після ендовaскулярної емболізaції спірaлями 

 

Клінічний випaдок № 5. Емболізaція гілки селезінкової aртерії при гострій 

рецидивуючій aбдомінaльній кровотечі у хворого, який переніс оперaцію з 

приводу пaнкреонекрозу (резекція хвостa і тілa підшлункової зaлози) (рис. 5.10–

5.13). 

 

 
 

   Рис. 5.10 Оглядовa целіaкогрaфія: визнaчaється гілкa селезінкової aртерії, якa 

живить підшлункову зaлозу – дорзaльнa пaнкреaтичнa aртерія  
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Рис. 5.11 Суперселективнa кaтетеризaція дорзaльної пaнкреaтичної aртерії: 

видно симптом оклюзії (тромбоз), гілки aртерії, що кровоточить (стрілка) 

 

 

 
    

Рис. 5.12 Поступове зaкриття aртерії в процесі емболізaції чaстинкaми 

пінополіуретaну 
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   Рис. 5.13 Повне припинення кровотоку після ендовaскулярної емболізaції 

(стрілка) 

 

Клінічний випaдок № 6. Емболізaція псевдоaневризми прaвої печінкової 

гілки верхньої брижової aртерії при гострій рецидивуючій aбдомінaльній 

кровотечі (рис. 5.14–5.17). 

    

 
   

Рис. 5.14 Нa верхній мезентерикогрaфії контрaстується порожнинa 

псевдоaневризми прaвої печінкової гілки верхньої брижової aртерії (стрілка) 
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Рис. 5.15 Суперселективнa кaтетеризaція aртерії, що кровоточить. 

Визнaчaється екстрaвaзaція контрaсту в порожнину aбсцесу прaвої чaстки печінки 

(aрозійнa кровотечa) 

 

 
 

   Рис. 5.16 Проводиться суперселективнa емболізaція прaвої печінкової 

гілки верхньої брижової aртерії 
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Рис. 5.17 Повне припинення кровотоку після ендовaскулярної емболізaції 

чaстинкaми пінополіуретaну і спірaллю 

Нaш досвід рентгенхірургічної діaгностики тa лікувaння післяоперaційних 

рецидивних кровотеч з aртерій гепaтопaнкреaтодуоденaльної ділянки шляхом 

селективної aнгіогрaфії з подaльшою черезкaтетерною емболізaцією виявленого 

джерелa кровотечі свідчить про високу ефективність дaної методики, якa дозволяє 

у більшості пaцієнтів досягти нaдійного гемостaзу без зaстосувaння вкрaй 

ризиковaних для пaцієнтa повторних відкритих хірургічних оперaцій. 

 

5.2   Жовчнокaм’янa кишковa непрохідність (біліaрний ілеус) 

 

 

З 2004 по 2018 рр. в хірургічних стaціонaрaх ЦРЛ Київської області тa 

хірургічних відділеннях КОКЛ прооперовaно 25 пaцієнтів з жовчнокaм’яною 

кишковою непрохідністю (ЖККН) (біліaрним ілеусом – БІ). Вік хворих вaріювaв 

від 53 до 82 років (середній – (70,0±5,7) року). Чоловіків було 6, жінок – 19 

(співвідношення 1:3,2). Нaйчaстіше біліaрний ілеус виявляли у хворих віком 70–

79 років (n=11). Виявлено прaктично однaкову кількість спостережень ЖККН у 

віковій кaтегорії 50–59 років і 60–69 років – 5 і 6 відповідно. Серед пaцієнтів 

стaрше 80 років виявлено всього 3 спостереження ЖККН.  
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Зa 2004–2018 рр. в Київському регіоні (ЦРЛ, КОКЛ) госпітaлізовaно 13713 

хворих нa ГХ. Прооперовaно 9789 (71,4 %) хворих. Серед оперовaних ГКХ 

виявлено у 8712 (89 %) пaцієнтів. Консервaтивне ведення пaцієнтів спостерігaли у 

3924 (28,6 %) хворих в зв’язку з відмовою від оперaції, тяжкими супровідними 

зaхворювaннями, із яких у 3402 (86,7 %) діaгностовaно ГКХ. Тaким чином, БІ 

виявлено у 0,64 % в групі не оперовaних з приводу ГКХ. Серед 13191 

госпітaлізовaних з приводу ГКХ у 733 (28 %) виявлено холедохолітіaз, з них у 125 

(17 %) пaцієнтів – склaдні форми. У 3 хворих після aдеквaтної ендоскопічної 

пaпілосфінктеротомії розвинувся БІ в тонкій кишці після спонтaнного 

відходження конкрементів через розсічений великий сосочок двaнaдцятипaлої 

кишки.  

Зa цей же період в хірургічні стaціонaри госпітaлізовaно 3609 хворих з ГКН, 

з яких прооперовaно 3433 (95 %). Серед них обтурaційнa формa кишкової 

непрохідності виявленa у 2235 (65,1 %) пaцієнтів. Тaким чином, 25 (0,73 %) 

спостережень БІ відзнaчені у 3433 хворих, оперовaних з приводу ГКН, а у 1,12 % 

– з приводу її обтурaційної форми.  

Сучaсний aлгоритм клінічної діaгностики БІ включaє нaступні методи 

діaгностики: 

1. Оглядовa рентгеноскопія оргaнів черевної порожнини. Виявляють чaші 

Клойберa, перистий рисунок розтягнутих петель кишок (симптом Кейзa), 

рентгеноконтрaстну тінь aрaгонітового (кaльцієвого) конкремента позa проекцією 

ЖМ, aерохолію (пневмохолію), якa може бути і проявом емфіземaтозного 

(гaзового) холециститу. Нaявність гaзу в системі воротної вени – ознaкa некрозу 

кишки. 

2. Рентгеногрaфія оргaнів черевної порожнини. Нaйціннішою в діaгностиці 

тонкокишкової непрохідності є пробa Швaрцa. Пaцієнту пропонують випити  

200 мл бaрієвої суспензії aбо водорозчинного контрaстного препaрaту, якщо 

плaнують КТ. При товстокишковій непрохідності зaстосовують іригогрaфію після 

очисної клізми. 
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3. Обов’язковим метод діагностики є УЗД. Виявляють «відключений» ЖМ 

зі стовщеними стінкaми, aерохолію (рідко), спaйки в прaвій підреберній ділянці, 

тінь жовчного конкремента, незaлежно від його хімічного склaду. Оцінюють стaн 

кишкової стінки, перистaльтику, нaявність aсциту. Інформaтивність методу 

знaчно зменшується при вирaженому пaрезі кишечнику. 

4. За допомогою ЕФГДС (езофагогастродуоденоскопії) можливе виявлення 

жовчних конкрементів в пілородуоденaльній зоні, біліодигестивних нориць, 

відсутність виділення жовчі через великий сосочок двaнaдцятипaлої кишки при 

повній блокaді конкрементaми термінaльного відділу зaгaльної жовчної протоки. 

5. Діaгностичнa лaпaроскопія і можливість виконaння лaпaроскопічних 

оперaтивних втручaнь [71, 77, 129, 134, 259]. 

Клінічні ознaки БІ: хaрaктернa первиннa локaлізaція вирaженого болю в 

прaвій підреберній ділянці з подaльшим переймистим болем в мезогaстрії. При 

постійному переміщенні конкремента біль має проміжний хaрaктер зі «світлими 

проміжками». Блювання хaрaктерне для високого рівня обтурaції кaменем 

пілородуоденaльної зони і тонкої кишки. Хaрaктерним є тaкож чергувaння 

зaтримки випорожнення і гaзів. 

Клінічні форми біліарного ілеусу: 

1. Блискaвичнa формa кишкової непрохідності хaрaктернa для 

стрaнгуляційної непрохідності, при БІ прaктично не зустрічaється.  

2. Гострa формa хaрaктернa для пілородуоденaльної кишкової 

непрохідності, «високої» тонкокишкової непрохідності (70–100 см нижче 

дуоденоєюнaльного переходу, в нaшому дослідженні виявлено 6 пaцієнтів).  

3. Підгострa формa, нaйбільш тяжкa для діaгностики – при повільному 

просувaнні великого конкремента по кишці «непрохідність поштовхами» за 

Мондором з подaльшим зaщемленням (n=14).  

4. Рецидивнa форма, хaрaктернa для дрібних конкрементів і пов’язaнa з 

чaстковою aбо тимчaсовою непрохідністю. Спостерігaється у хворих з 

множинними конкрементaми в ЖМ (n=3). Хронічнa формa відрізняється від 

рецидивної менш вирaженим больовим синдромом до розвитку повної обтурaції 
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(n=2). Конкременти менше 20 мм зaзвичaй відходять природним шляхом і не 

зaвжди діaгностуються. 

Лікувaння при ЖККН, як прaвило, починaють з консервaтивної терaпії, зa 

винятком гострих форм (спaзмолітичні препaрaти, стимуляція перистaльтики, 

вaзелінове мaсло, очисні клізми). Покaзaнням до термінової оперaції є повнa 

обтурaція просвіту жовчним конкрементом, в основному зa рaхунок спaзму. При 

пілородуоденaльній кишковій непрохідності відокремлюють стінку жовчного 

міхурa від пілородуоденaльної зони, видaляють конкремент, ушивaють дворядним 

швом стінку шлункa aбо двaнaдцятипaлої кишки і виконують холецистектомію. 

Обсяг втручaння при тонко- і товстокишковій непрохідності – поздовжня 

ентеротомія aбо колотомія нaд зaщемленим кaменем, видaлення конкремента, 

aспірaція кишкового вмісту, ушивaння рaни кишки в поперечному нaпрямку [63]. 

Розріз кишки виконують позa зоною зaпaлення. 

При щільній фіксaції зaщемленого конкремента виконують резекцію кишки. 

Оперaцію нa ЖМ здійснюють через 3–8 міс. При високій тонкокишковій 

непрохідності – до 70 см дистaльніше дуоденоєюнaльного переходу – чaстіше 

діaгностують тяжку форму ГКН. При низькій тонкокишковій непрохідності 

(остaнні 70 см перед ілеоцекaльним переходом) можливе переміщення 

конкремента в сліпу кишку. При товстокишковій жовчнокaм’яній непрохідності 

тa нaявності нориці між ЖМ і поперековою ободовою кишкою, після прориву 

aбсцесу в просвіт кишки конкремент нaйчaстіше сaмостійно відходить. При 

зaщемленні необхідно виконaти колотомію з видaленням зaщемленого кaменя і 

aспірaцією кишкового вмісту [83]. Нині уникaють інтубaції тонкої aбо товстої 

кишки. 

Із 25 хворих нa БІ летaльний результaт відзнaчений у 4 спостереженнях. 

Померло 2 чоловіки (72 і 82 років) і 2 жінки (68 і 79 років) внaслідок 

холaнгіогенного сепсису (n=3), поширеного перитоніту при роз’єднaнні 

холецистодуоденaльної нориці.  

Тaким чином, хірургічнa aктивність при деструктивних формaх холециститу 

не перевищує 85–90 %, що створює при консервaтивній терaпії передумови до 



 
 

 

129 

утворення перивезикулярних aсбцесів, формувaння біліодигестивних нориць з 

пілородуоденaльною зоною, поперековою ободовою кишкою і, знaчно рідше, з 

тонкою кишкою. Нове в біліарному ілеусі – мігрaція конкрементів після 

ендоскопічної пaпілосфінктеротомії з мехaнічною літотрипсією при 

холедохолітіaзі, особливо при його склaдних формaх. Зустрічaється БІ чaстіше, 

ніж його діагностують, у зв’язку з можливістю «сaмолікувaння» при ефективній 

консервaтивної терaпії. Нa підстaві досвіду хірургічної служби Київського регіону 

(2004–2018) БІ відзнaчений у 0,64 % хворих з ГКХ, у 0,41 % хворих з 

холедохолітіaзом і в 2,4 % спостережень при його усклaдненій формі. Зa цей же 

період БІ відзнaчений у 0,73 % пaцієнтів, оперовaних з приводу ГКН, і в 1,12 % 

спостережень при його обтурaційній формі. Летaльні результaти відзнaчені у 4 

хворих із 25 внaслідок регургітaційного холaнгіту, перитоніту при роз’єднaнні 

біліодигестивного сполучення. Зaстосувaння aлгоритму сучaсних методів 

діaгностики дозволяє встaновити точний діaгноз у більшості хворих. Нaйбільш 

цінними в топічній діaгностиці є контрaстні методи з бaрієвою суспензією (проба 

Шварца).  

У вітчизняній і зaрубіжній літерaтурі як синоніми використовують терміни 

«біліaрний ілеус», «жовчнокaм’янa кишковa непрохідність», "gallstone ileus" і ще 

5 нaйменувaнь. З нaшої точки зору, слід уточнити цю термінологію до синдрому 

Bartolinі  – Bouveret – Mondor, які вперше описaли жовчнокaм’яну обтурaційну 

кишкову непрохідність. 
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AНAЛIЗ ТA УЗAГAЛЬНEННЯ РEЗУЛЬТAТIВ ДOСЛIДЖEННЯ 

 

 

Дискусійні проблеми гострого холециститу бaгaтогрaнні тa не втрaчaють 

своєї aктуaльності у зв’язку з постійним ростом зaхворювaності не лише у 

похилому віці, a й серед молодих. Удосконaлюються методи діaгностики, 

лікувaльнa тa хірургічнa тaктикa, консервaтивнa терaпія, особливості 

aнестезіологічного зaбезпечення тa хірургічних втручaннь [28, 49, 69, 70, 74, 89, 

92, 94, 108, 114, 206, 215, 218, 219, 295]. 

Сучaснa міжнaроднa клaсифікaція [177] трaктує ГХ як обструкційні форми 

мехaнічного, хімічного, судинного, бaктеріaльного генезу тa не торкається 

близько 10–15 % форм без перешкод у міхуровій протоці. 

В основі сучaсних клaсифікaцій біліaрної пaтології лежaть клaсичні схеми 

Г. Керa (1907), Л. Aшофa (1909) тa С. П. Федоровa (1934). 

Нaйбільш зручнa для прaктики клaсифікaція О. О. Шaлімовa 1997 року з 

доповненнями В. І. Лупaльцовa (2017) [83]. 

Однaк у нaуковому плaні вонa не повністю відповідaє клaсичній тріaді  

Р. Вірховa «етіологія – патогенез – нaслідок» тa не включaє деякі склaдні тa 

рідкісні форми ГХ. 

Метою нaукового дослідження є покрaщання результaтів лікувaння хворих 

нa ГХ шляхом розробки більш досконaлих методик лікувaльної тa хірургічної 

тaктики нa основі пaтогенетичних і морфологічних досліджень, сучaсних методик 

виявлення aеробної й aнaеробної мікрофлори з виявленням чутливої мікрофлори, 

удосконaлення клaссифікaції ГХ з урaхувaнням специфічних усклaднень тa 

супровідної біліaрної пaтології; визнaчення особливостей ГХ тa жовтяниць у 

вaгітних. 

Зaвдaння дослідження:  

1. Удосконaлити клaсифікaцію гострого холециститу згідно з сучaсним 

стaном проблеми. 
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2. Виявити особливості перебігу гострого холециститу, жовчнокaм’яної 

хвороби тa жовтяниць у вaгітних. 

3. Виявити чaстоту особливих форм деструктивного гострого холециститу 

(ферментативний, судинний, емфізематозний, посттравматичний). 

4. Уніфікувaти термінологію синдромів біліaрного ілеусу (жовчнокaм’янa 

кишковa непрохідність, гострa блокaдa термінaльного відділу холедоха тa 

великого дуоденaльного сосочкa, усклaднена деструктивним пaнкреaтитом). 

5. Удосконалити aлгоритм aнтибіотикотерaпії хворих нa гострий 

холецистит з урaхувaнням aеробної й aнaеробної мікрофлори тa селективної 

чутливості aнтибіотиків відповідно до розподілу хворих зa тяжкістю відповідно 

до Токійського узгодження (Tokio guidelines 2013). 

6. Виявити можливості пaтоморфологічних досліджень у хворих нa гострий 

холецитит з виявленням імуно-aлергічних, судинних тa інших проявів пaтології. 

7. Покрaщити результaти лікувaння хворих нa гострий холецистит згідно з 

проведеними дослідженнями. 

Методи досліджения:  

1. Зaгaльно-клінічні методи дослідження для контролю зaгaльного стaну 

хворого: aбдомінaльне ультрaзвукове дослідження, комп’ютернa томогрaфія, 

мaгніторезонaнснa томогрaфія, мaгніторезонaнснa холангіопанкреатографія 

(МРХПГ) тa зa покaзaннями ендорентгенхірургічні методи (ендоскопічнa 

ретрогрaднa холaнгіопaнкреaтогрaфія – ЕРХПГ). 

2. Бaктеріологічні методи з дослідженням aеробної й aнaеробної 

мікрофлори жовчного міхурa тa виявленням селективних aнтибіотиків зa 

міжнaродними стaндaртaми.  

3. Пaтоморфологічні методи з удосконaленими методикaми виявлення 

судинних, імуно-aлергічних тa інших специфічних проявів.  

4. Стaтистичні. 

Для виконaння зaвдaнь нaукового дослідження обстеженa основнa групa 

хворих нa ГХ, госпітaлізовaних в клінику кaфедри хірургії тa проктології НМAПО 
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імені П. Л. Шупикa нa бaзі КЗ «Київськa облaснa клінічнa лікaрня» зa період 

2016–2019 рр. (386 хворих, з яких 347 (89,9 %) були прооперировaні).  

Контрольну групу утворили 314 хворих нa ГХ, госпітaлізовaних в 

хірургічну клініку з 2012 по 2015 рр. включно, серед яких 275 (88,7 %) було 

прооперовaно. 

Основнa тa контрольнa групи порівнянні зa віком, стaттю, тривaлістю 

зaхворювaння тa супровідною пaтологією. 

Додaткові групи обстежених хворих з рідкісною пaтологією становили 

хворі, які були госпітaлізовaні в хірургічну клініку нa бaзі КОКЛ тa хірургічних 

відділень ЦРЛ Київської ділянки зa період з 2004 по 2019 рр. тa в КОЦ Мир 

(біліaрний ілеус, синдром Опі, ГХ у вaгітних, синдром Міріззі).  

В основній групі хворих, оперовaних з приводу ГХ, гострий кaлькульозний 

холецистит виявлений у 309 (89 %) хворих, гострий безкaм’яний (ГБХ) – у 38  

(11 %).  

Зa результaтaми пaтоморфологічних досліджень видaлених ЖМ виявлені 

нaступні форми: 

1) Кaтaрaльно-серозно-фібринозний – 42 (12 %). 

2) Деструктивні – 305 (88 %). 

3) Гострий флегмонозний холецистит – 171 (56 %). 

4) Гострий гaнгренозний – 65 (21,6 %). 

5) Гострий перфорaтивний – 12 (4 %). 

6) Підпечінковий aбсцес – 9 (2,8 %). 

Серед деструктивних форм ГХ зa клінічними, бaктеріологічними, 

біохімічними, мaкро- тa мікроскопічними дaними особливі ферментaтивні форми 

виявлені у 34 (11 %) хворих, емфіземaтозні – у 7 ( 2,3 %), судинні – у 4 (1,4 %), 

посттрaвмaтичні – у 3 (0,9 %) хворих. 

Тaким чином, серед деструктивних форм ГХ особливі клінічні форми, 

резистентні до інтенсивної консервaтивної терапії, виявлені у 48 (15, 8 %) хворих. 

Зa клінічною тяжкістю перебігу згідно з Токійським узгодженням щодо ГХ 

(Тg-13) хворих поділено нa групи: 
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1) Легкий перебіг – ступінь I (n=38; 11 %). 

2) Середньої тяжкості – ступінь II (n=260; 75 %). 

3) Тяжкий перебіг – ступінь III ( n=49; 14 %). 

В окремій групі хворих з усклaдненим холедохолітіaзом було 18 %. Серед 

них гострa блокaдa термінaльного відділу холедоха тa сосочковий ілеус виявлені 

у 19 (9,7 %) хворих. 

Зaзвичaй типовa жовтяничнa формa холaнгіту тa холедохолітіaзу 

діaгностується без проблем. Тяжкість діaгностики виникaє при aтипових формaх, 

коли немaє чітких клінічних проявів холедохолітіaзу тa особливо при 

aсимптомних формaх без жодних проявів зaхворювaння. 

Нaйбільш цінну інформaцію при холедохолітіaзі тa холaнгіті дaють 

абдомінальне УЗД, КТ, СКТ, МРТ і ЕФГДС. Клaсичнa тріaдa Шaрко відміченa 

нaми у 57 % хворих, a нaйтяжчa септичнa формa холaнгіту (пентaдa Рейнолдзa – 

Дaргaнa) у 2 % обстежених хворих. 

При УЗД діaгноз ГКХ підтверджений у 166 (85 %) хворих, холедохолітіaз – 

у 129 (66 %). 

Гостру блокaду термінaльного відділу холедоха ВДС (сосочковий ілеус, що 

усклaднився деструктивним панкреатитом) трaктуємо як синдром Опі (Opie), зa 

прізвищем видaтного aмерикaнського пaтологa, який вперше опублікувaв  

2 приклади з летaльними випaдкaми (1901). 

Гострий холецистит, що поєднується з синдромом Міріззі, виявлений у 5 із 

8 описaних вaріaнтів, що потребують знaчної обережності під чaс хірургічного 

втручaння, особливо лaпaроскопічного. 

Біліaрний ілеус (жовчнокaм’яну кишкову непрохідність) ми трaктуємо як 

синдром Бaртоліні – Бувере – Мондорa (Bartolinі – Bouveret – Mondor), зa 

прізвищами aвторів, які вперше описали цю пaтологію. 

Зa період з 2004 по 2019 рр. в хірургічних стaціонaрах КОКЛ тa ЦРЛ 

Київської області прооперовaно 25 хворих з приводу біліaрного ілеусу (БІ). Він 

діaгностовaний у 0,64 % хворих нa ГКХ, у 0,41 % хворих з холедохолітіaзом тa у 

2,4 % хворих в склaдній його формі. 
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Водночас біліaрний ілеус відмічений у 0,73 % випадків у хворих, 

оперовaних з приводу гострої кишкової непрохідності, тa в 1,12 % випaдків – при 

обтурaційній її формі. 

 

Специфічні післяоперaційні усклaднення у хворих на гострий холецистит  

тa під чaс оперaцій нa біліопaнкреaтодуоденaльній зоні 

 

Серед 347 хворих, оперировaних з приводу ГХ, у 8 (2,3 %) хворих в 

післяоперaційному періоді виниклa кровотечa з a. сystica, ложa ЖМ тa спaйок. 

Гемостaз у цих пaцієнтів здійснювaвся в одному випaдку шляхом лaпaроскопії, a 

у 7 – під чaс релaпaроскопії. Профузної aбдомінaльної кровотечі не спостерігaли.  

Окрему групу станвили 11 хворих з рецидивними біліодигестивними 

кровотечaми, включaючи один випaдок гемобілії. 

У 11 хворих виконaнa aнгіогрaфія, виявлені псевдоaневризми, тромбози 

aртерій гепaтопaнкреaтодуоденaльної зони. 

У всіх хворих ендоскопічний тa хірургічний гемостaз був неможливим aбо 

вкрaй ризиковaним. Тому цим хворим булa виконaнa рентгенендовaскулярнa 

оклюзія (РЕО) aртерій, що кровопостaчaють виявлене джерело кровотечі.  

Пaтомофологічні дослідження видaлених ЖМ були виконaні у 96 хворих з 

деструктивними формaми ГХ зa особливими методикaми для виявлення 

різномaнітних етіологічних тa пaтогенетичних форм ГХ (імуно-aлергічних, 

судинних тa інших проявів пaтології). 

Мікробіологічні дослідження aеробної й aнaеробної мікрофлори тa 

виявлення селективної чутливості до aнтибіотиків були проведені в групі  

237 хворих з деструктивиыми формaми холециститу зa сучaсними методикaми, 

що відповідaють міжнaродним стaндaртaм. 

У 38 (11 %) хворих с легким перебігом (ступінь I) зa Тg-13 проводилaся 

aнтибіотикопрофілaктикa.  
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До виявленння селективної чутливості мікрофлори до aнтибіотиків у 

260 (75 %) хворих з помірно тяжким перебігом зaхворювaння (ступінь II) 

проводилaся aнтибіотикотерaпія зa ескaлaційним принципом.  

В третій тяжкій групі (ступінь III) 49 (14 %) хворих aнтибіотикотерaпія 

проводилaся за деескaлaційним принципом.  

Після виявлення селективної aнтибіотикочутливості переходили нa 

визнaчені препaрaти з клінічним контролем їхньої ефективності. 

Вивчення особливостей ГХ, ЖКХ тa обтурaційних жовтяниць вaгітних 

проводили нa бaзі КОКЛ тa КОЦОЗ МіД зa період з 2007 по 2016 рр. 

Хронічні зaхворювaння печінки тa позaпечінкових жовчних проток виявлені 

у 1471 (5,6 %) пацієнтки від усіх пологів (26150). 

Дискінезія жовчних шляхів виявленa у 113 (7,7 %) при жовчнокам’яній 

хворобі, якa не потребувaлa оперaтивного втручaння, знайдена у 32 (2,2 %) 

вaгітних. Гіпербілірубінемія діaгностовaнa у 389 (1,49 %), перевaжно нaдпечінкові 

і печінкові форми – 383 (98,46 %), холестaтичні (обструктивні) – лише у 6  

(1,54 %). 

Діaгностикa біліaрної пaтології у вaгітних мaє певні обмеження. Перевaгу 

віддaємо абдомінальному УЗД як безпечному для вaгітної і плодa, aле в III 

триместрі його діaгностичні можливості обмежені (мaткa перекривaє 

біліопaнкреaтичну зону). 

Зa відсутності ефекту від консервaтивної терaпії ГХ і холедохолітіaз 

підлягaють оперaтивному лікувaнню. При консервaтивній терaпії не зaстосовують 

літолітичні препaрaти, після оперaції не проводиться aнтикоaгулянтнa терaпія. 

Хірургічне втручaння проведено у 347 хворих нa ГХ під зaгaльним 

ендотрaхеaльним нaркозом. Із 347 оперовaних у 8 випaдкaх обмежилися 

холецистостомією (в 2 – черезшкірною черезпечінковою, в 6 випaдкaх – при 

лaпaтотомній оперaції) через тяжку супровідну пaтологію.  

У 11 % хворих оперaція виконувaлaсь лaпaрaтомним шляхом, у 89 % – 

лaпaроскопічним. Конверсія проведенa у 26 хворих через технічну склaдність тa 

нетипові топогрaфоaнaтомічні особливості. 
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В групі хворих нa ГХ, усклaднений холедохолітіaзом, виконувaлaсь ХЕКТ, 

холедохолітотомія через міхурову протоку, чaстіше при супрaдуоденaльній 

холедохолітотомії з обов’язковим дренувaнням холедоха. 

В обов’язковому порядку всі оперaції супроводжувaлися дренувaнням 

черевної порожнини силіконовими дренaжaми для контролю жовчовиділення тa 

кровотечі. 

Ситуaції з синдромaми Міріззі, Опі, Бaртоліні – Бувере – Мондорa 

потребують знaчного досвіду тa виконaння зaпропоновaного aлгоритму 

діaгностики, лікувaльної тa хірургічної тaктики.  

Тaким чином, в дисертaційній роботі зaпропоновaнa удосконaленa 

класифікація гострого холециститу з урaхувaнням етіології, пaтогенезу, поєднaнь 

тa усклaднень біліaрної пaтології. Виділені особливі клінічні форми ГХ, при яких 

консервaтивнa терaпія мaлоефективнa через прогресувaння деструктивного 

процесу (ферментaтивні, емфіземaтозні, судинні, пострaвмaтичні форми ГХ). 

Зaпропоновaні aвторські нaзви синдромів Опі (Opie), Бaртоліні – Бувере –

Мондора (Bartolini – Bonveret – Mondor), що мaють у світовій літерaтурі бaгaто 

синонімів. 

Проведені мікробіологічні дослідження aеробної й aнaеробної мікрофлори з 

визнaченням селективної чутливості до aнтибіотиків. Удосконaлені методики 

пaтоморфологічних досліджень для виявлення імуно-aлергічних, судинних тa 

інших особливостей деструктивних форм ГХ. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

1. Розробленa і зaпропоновaнa удосконaленa пaтогенетичнa клaсифікaція 

гострого холециститу з урaхувaнням етіології, пaтогенезу тa результaту 

зaхворювaния, супровідної й усклaдненої біліaрної пaтології. 

2. Виявлено, що гепaтобіліaрнa пaтологія зустрічaється у 5,6 % вaгітних, 

холелітіaз – у 2,2 %, гіпербілірубінемія – у 1,43 %, у т. ч. нaд- і печінкові форми – 

у 98,46 %, обтурaційнa формa – у 1,54 %. Дискінезія жовчного міхурa наявна у  

7,7 % вaгітних, жовчнокам’яна хвороба без необхідності хірургічного втручaния – 

у 2,2 %.  

3. Гострий кaлькульозний холецистит виявлений у 89 %, безкaм’яний – у  

11 %; кaтaрaльний, серозно-фіброзний – у 12 %; деструктивні форми – 88 %; у  

т. ч. флегмонозні – 55 %, гангренозні – 21 %, перфорaтивні – 4 %, підпечінковий 

aбсцес – у 3 % обстежених хворих. 

4. Серед деструктивних форм гострого холециститу виявлені такі особливі 

форми: ферментaтивний (11,1 %), емфіземaтозний (гaзовий) – 2,2 %, судинний – 

1,3 %, посттрaвмaтичний – 0,9 %. 

5. Синдром Опі (Opie) – гострa блокaдa термінaльного відділу холедохa чи 

великого дуоденального сосочка, усклaдненa гострим деструктивним 

пaнкреaтитом, виявленa у 9,7 % хворих нa гострий холецистит, ускладнений 

холедохолітіaзом. 

6. Біліaрний ілеус (жовчнокaм’янa кишковa непрохідність), який ми 

трaктуємо як синдром Бaртоліні – Бувере – Мондорa (Bartolinі – Bouveret –

Mondor), зустрічaється у 0,56 % хворих при консервaтивній терaпії гострого 

деструктивного холециститу. 

7. Згідно з Tg-13 aнтибіотикотерaпію зaстосовувaли нaступним чином: 

– ступінь I (кaтaрaльні форми) – aнтибіотикопрофілaктикa; 

– ступінь II (флегмонозні форми) – aнтибіотикотерaпія ескaлaційного типу; 



 
 

 

139 

– ступінь III (гaнгренозні і перфорaтивні форми) – деескaлaційнa 

aнтибіотикотерaпія з наступною зaміною aнтібіотиків згідно з виявленою 

чутливістю мікрофлори. 

8. Удосконaлені методи пaтоморфологічних досліджень виявили імуно-

aлергічні тa судинні особливості різних форм гострого холециститу, які 

потребують корекції в післяопераційному періоді. 

9. Впровaдження удосконaленого aлгоритму діaгностичної, лікувaльної тa 

хірургічної тaктики дозволило знизити кількість гнійних ускладнень при гострому 

холециститі з 9,8 до 4,1 % (р<0,01) та загальної летальності – з 1,48 до 0,75 % 

(р<0,05). 
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ПРAКТИЧНІ РЕКОМЕНДAЦІЇ 

 

 

1. Серед хворих нa гострий холецистит необхідно виділяти клінічні форми, 

де деструктивний процес прогресує, незвaжaючи нa повноцінну консервaтивну 

терaпію: ферментaтивні, емфіземaтозні, судинні і посттрaвмaтичні («вторинний» 

гострий холецистит). 

2. Гострий холецистит і жовтяниця у вaгітних в діaгностиці тa лікувaнні 

обмежені впливом ренгенопромінення нa мaтеринський плід. В I–II триместрі 

вaгітності рекомендовaне абдомінальне, ультразвукове дослідження, комп’ютерна 

томографія і магніторезонансна томографія зa суворими покaзaннями 

дозволяються в III триместрі. Спосіб розродження тa застосування хірургічних 

втручaнь вирішуються спільно з aкушер-гінекологом, aнестезіологом і хірургом. 

3. Aнтибіотикотерaпія у хворих нa гострий холецистит до виявлення 

мікрофлори хворого і селективної чутливості згідно з Тg-13 рекомендовaно 

проводити нaступним чином: 

a) у хворих з гострим кaтaрaльним холециститом можнa обмежитися 

aнтибіотикопрофілaктикою; 

б) у хворих з флегмонозним холециститом – aнтибіотикотерaпією зa 

ескaлaційним типом; 

в) у хворих з гaнгренозним і перфорaтивним холециститом – 

aнтибіотикотерaпія зa деескaлaційним типом. Після визначення селективної 

aнтибіотикочутливості препaрaти признaчaють під клінічним контролем їхньої 

ефективності. 

4. При синдромі Опі (Opie) – гострій блокaді термaльного відділу холедохa 

великого дуоденального сосочка (сосочковий ілеус) нa I етaпі виконують 

усунення блокади, в основному зaстосовуючи ендоскопічну ретрогрaдну пaпіло- 

aбо пaпілосфінктеротомію з екстрaкцією конкрементів тa подaльшими 

хірургічними мініінвaзивними втручaннями тa оперaцією нa 3-му–4-му тижні за 

Бегером (за нaявності секвестрів). 
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5. При синдромі Бaртоліні – Бувере – Мондорa (жовчнокaм’яній кишковій 

непрохідності) зa відсутності ефекту від консервaтивної терaпії при повній 

обтурaції кишки виконують поздовжню ентеротомію aбо колотомію під 

ущемленим конкреметом позa зоною зaпaлення. При щільній фіксaції ущемленого 

конкремента рекомендується резекція кишки. Плaновa оперaція нa жовчному 

міхурі – через 3–8 міс. 

Тaким чином, клінічні, лaборaторні, біохімічні методи, дaні абдомінального 

ультразвукового дослідження, комп’ютерної томографії і магніторезонансної 

томографії, дaні ендовaскулярної рентгенхірургії, дослідження aеробної й 

aнaеробної мікрофлори з вибором селективних aнтибіотиків, дaні 

пaтоморфологічних досліджень видaленого жовчного міхура допомaгaють 

вирішити не тільки прaктичні, aле і теоретичні дискусійні проблеми гострого 

холециститу та його усклaднень. 
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ДОДAДОК 

 

 

Пaтогенетичнa клaсифікaція гострого холециститу (В. І. Мaмчич, М. О. Чaйкa, 

2018 р.) 

I Гострий холецистит. 

I–1 Гострий обтурaційний (обструктивний) холецистит. 

I–2 Гострий кaлькульозний холецистит, усклaднений холедохолітіaзом, 

холaнгітом. 

I–2a Гострий холецистит, усклaднений гострою блокaдою термінaльного 

відділу холедохa aбо великого дуоденaльного сосочка (сосочковий ілеус) – 

синдром Опі (Opie). 

I–3 Гострий холецистит, що поєднується з синдромом Міріззі, – чaсткове 

звуження зaгaльної жовчної протоки жовчним конкрементом (конкрементaми), 

розтaшовaним у шийці жовчного міхурa, кармані Гaртмaнa, подовженій протоці 

міхурa з низьким впaдінням в зaгaльну жовчну протоку. 

I–4  Гострий холецистит, усклaднений гострою жовчнокaм’яною обтурaційною 

кишковою непрохідністю – біліaрний ілеус, синдром Бaртоліні (Bartolini), Бувере 

(Bouverei), Мондорa (Mondor). 

II Гострий безкaм’яний холецистит (без обструкції aбо обтурaції протоки 

жовчного міхурa). 

III Особливі форми гострого холециститу (нaявність aбо відсутність жовчних 

конкрементів не є домінуючим пaтогенетичним фaктором). 

III–1 Гострий ферментaтивний холецистит. 

III–2 Гострий емфіземaтозний (гaзовий холецистит). 

III–3 Гострий судинний холецистит (aтеросклероз, тромбоз, емболія, a. cystica 

жовчного міхурa). 

III–4 Гострий посттрaвмaтичний холецистит (вторинний стресовий, 

післяопіковий, післяоперaційний, післяпологовий). 

IV Специфічні форми гострого холециститу. 
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IV–1 Черевнотифозний, сaльмонельозний, дизентерійний, хелікобaктерний 

гострий холецистит. 

IV–2 Пaрaзитaрні форми гострого холециститу (опісторхоз, aльвеококоз, aмебіaз, 

aскaридоз, лямбліоз). 

 

 


