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У цій статті наведено результати багатоцентрових клінічних досліджень, мета–аналізів, консенсусів, що лягли
в основу оновлених Токійських клінічних рекомендацій
з лікування гострого холангіту (ГХол) і гострого холециститу (ГХ) 2018 року (Tokyo Guidelines, 2018 – TG18).
Під поняттям гострої біліарної інфекції розуміють цілу низку захворювань з різноманітними клінічними проявами. В цій статті розглядаються два основних захворювання: ГХол та ГХ. ГХол – це патологічний стан, що супроводжується інфекційним запаленням жовчних шляхів. Виникнення ГХол пов’язано з біліарним стенозом
внаслідок доброякісних утворень (конкременти жовчних шляхів) або пухлин, що призводить до холестазу та
інфекційного запалення жовчних проток. Розмноження
мікроорганізмів і підвищення тиску в біліарних шляхах
сприяють транслокації бактерій та ендотоксинів у судинну та лімфатичну системи (холангіовенозний/лімфатичний рефлюкс), що призводить до розвитку системної запальної реакції [1, 2]. ГХ – це патологічний стан, що найчастіше виникає внаслідок холецистолітіазу. Інші фактори розвитку даного захворювання – це ішемія, порушення моторики, пряме хімічне пошкодження, колагеноз,
алергічні реакції, найпростіші, паразити [3]. Але у більшості пацієнтів основною причиною розвитку ГХ є наявність конкрементів у жовчному міхурі. Патологічний
процес виникає внаслідок обструкції жовчного міхура
на рівні шийки чи міхурової протоки конкрементом.
Це призводить до підвищення тиску в жовчному міхурі.
Часткова і нетривала перешкода відтоку жовчі викликає
жовчну кольку, якщо ж перешкода повна і тривала, у пацієнта виникає ГХ [4].
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Основні діагностичні критерії ГХол відповідно до
TG18
Діагностичні критерії ГХол, які містяться в Tokyo
Guidelines 2013 року (TG13), запропоновані до використання в TG18, оскільки за результатами досліджень ГХол
може бути діагностований з використанням саме цих критеріїв. Згідно з ретроспективним дослідженням критеріїв TG13 останні дозволили запідозрити наявність ГХол у
5454 пацієнтів з 6063, що становило 90,0%, тоді як використання діагностичних критеріїв Tokyo Guidelines 2007
року (TG07) у тій самій групі дозволило запідозрити наявність ГХол тільки у 4815 пацієнтів, що становило 79,4%.
Більш того, використовуючи діагностичні критерії TG13,
клініцисти можуть встановити діагноз ГХол на основі клінічних ознак, аналізу крові та візуальних досліджень. Всі
перераховані методи дають можливість швидко отримати результат, мініінвазивні і дешеві. Детальна інформація
наведена в табл. 1.
Відповідно до рекомендацій TG13/TG18 діагноз ГХол
може бути встановлений лише за наявності трьох ключових ознак: системного запалення, холестазу, пошкодження жовчних проток, що визначається за допомогою візуальних методів дослідження.
Системне запалення
Для встановлення діагнозу ГХол згідно з TG18 необхідно визначити ознаки системного запалення. Такими є
температура тіла вище 38 С та лабораторні маркери: кількість лейкоцитів менше 4 î 109/л чи більше 10 î 109/л або
рівень С–реактивного білка t 1 мг/дл. Однак слід зазначити, що у разі легкого перебігу захворювання спостерігається незначне підвищення температури тіла, у такого
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7*7*ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɿɤɪɢɬɟɪɿʀȽɏɨɥ>@

Ⱥɋɢɫɬɟɦɧɟɡɚɩɚɥɟɧɧɹ
ȺɅɢɯɨɦɚɧɤɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɿɥɚɜɢɳɟɋ ɬɚɚɛɨɨɡɧɨɛ
ȺȾɚɧɿɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɤɿɥɶɤɿɫɬɶɥɟɣɤɨɰɢɬɿɜɦɟɧɲɟîɥɱɢɛɿɥɶɲɟîɥɚɛɨɪɿɜɟɧɶɋɪɟɚɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɛɿɥɤɚɦɝɞɥ
ȼɏɨɥɟɫɬɚɡ
ȼɀɨɜɬɹɧɢɰɹɪɿɜɟɧɶɛɿɥɿɪɭɛɿɧɭɦɝɞɥ
ȼɅɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿɞɚɧɿɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɬɚɧɭɩɟɱɿɧɤɢɪɿɜɧɿɅɎȺɅɌȺɋɌɬɚȽȽɌɉɜɪɚɡɭɜɢɳɟɧɨɪɦɢ
ɋȼɿɡɭɚɥɶɧɿɦɟɬɨɞɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɋɊɨɡɲɢɪɟɧɧɹɠɨɜɱɧɢɯɩɪɨɬɨɤ
ɋȼɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɹɩɪɢɱɢɧɢɯɨɥɚɧɝɿɬɭɧɚɹɜɧɿɫɬɶɫɬɪɢɤɬɭɪɢɤɨɧɤɪɟɦɟɧɬɚɱɢɿɧɲɢɯɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ
ɃɦɨɜɿɪɧɢɣɞɿɚɝɧɨɡɨɞɢɧɩɭɧɤɬɿɡɝɪɭɩɢȺɨɞɢɧɩɭɧɤɬɿɡɝɪɭɩɢȼɚɛɨɋ
ɌɨɱɧɢɣɞɿɚɝɧɨɡɨɞɢɧɩɭɧɤɬɿɡɝɪɭɩɢȺɨɞɢɧɩɭɧɤɬɿɡɝɪɭɩɢȼɨɞɢɧɩɭɧɤɬ
ɿɡɝɪɭɩɢɋ
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɅɎ±ɥɭɠɧɚɮɨɫɮɚɬɚɡɚɎɅɌ±ɚɥɚɧɿɧɚɦɿɧɨɬɪɚɧɫɮɟɪɚɡɚȺɋɌ±ɚɫɩɚɪɬɚɬɚɦɿɧɨɬɪɚɧɫɮɟɪɚɡɚȽȽɌɉ±ɝɚɦɦɚ
ɝɥɸɬɚɦɿɧɬɪɚɧɫɩɟɩɬɢɞɚɡɚ
хворого лікар повинен звернути увагу на результати лабораторних методів дослідження [6].
Холестаз
Холестаз – це ключова клінічна ознака ГХол.
Жовтяниця, один із симптомів тріади Шарко, спостерігається лише у 60 – 70% пацієнтів з ГХол [7]. Згідно з рекомендаціями TG18 можна встановити діагноз ГХол навіть за
відсутності жовтяниці на основі результатів біохімічного
аналізу крові: підвищення рівнів АЛАТ, АСТ, ЛФ, ГГТП [6].
Результати візуалізаційних методів дослідження
За допомогою зазначених методів дослідження, таких
як ультразвукове дослідження органів черевної порожнини (УЗД ОЧП), спіральна комп’ютерна томографія (СКТ),
магнітно–резонансна томографія (МРТ)/ магнітно–резонансна холангіопанкреатографія (МРХПГ) лікар може
визначити біліарний стеноз/обструкцію, що спричинили
розвиток ГХол. Оглядова рентгенографія не використовується для діагностики ГХол. Ендоскопічна ретроградна
холангіопанкреатографія (ЕРХПГ) проводиться з метою
лікування (дренування), а не як діагностичний метод [8].

Критерії оцінки ступеня тяжкості ГХол
Не менш важливою є оцінка ступеня тяжкості ГХол як
захворювання з системними проявами. Це необхідно для
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визначення тактики лікування хворого, особливо при ступені II, який без вчасного хірургічного втручання може перейти у ступінь III. Детальна інформація наведена в табл. 2.
Відповідно до TG18 визначення рівня прокальцитоніну
може бути корисним параметром для стратифікації ступеня тяжкості ГХол. Оскільки останній виникає внаслідок
стенозу/обструкції жовчних шляхів, транслокація бактерій та ендотоксинів у системний кровотік призводить до
розвитку септицемії та органної дисфункції. Тому визначення рівня сироваткового прокальцитоніну може використовуватися як більш простий і швидкий спосіб оцінки
ступеня тяжкості ГХол. Було проведено три дослідження
для пошуку кореляції між ступенем тяжкості ГХол і рівнем
сироваткового прокальцитоніну. Одне з них продемонструвало більш високий рівень прокальцитоніну у пацієнтів з тяжким ГХол, причому ступінь тяжкості було визначено за критеріями TG07 [9]. Інше дослідження, в якому оцінювали ступінь тяжкості за критеріями TG13, продемонструвало, що у пацієнтів з тяжким ГХол значно вищий рівень сироваткового прокальцитоніну, ніж у пацієнтів з легким перебігом захворювання [10]. Нарешті, за
результатами третього дослідження рівень сироваткового прокальцитоніну зростав разом із зростанням ступеня тяжкості ГХол [11].

7*7*ɤɪɢɬɟɪɿʀɨɰɿɧɤɢɫɬɭɩɟɧɹɬɹɠɤɨɫɬɿȽɏɨɥ>@

ɋɬɭɩɿɧɶ,,,±ɬɹɠɤɢɣ Ƚɏɨɥɳɨɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹɞɢɫɮɭɧɤɰɿɽɸɩɪɢɧɚɣɦɧɿɨɞɧɨɝɨɨɪɝɚɧɚɱɢɨɞɧɿɽʀɫɢɫɬɟɦɢɨɪɝɚɧɿɜ 
 Ʉɚɪɞɿɨɜɚɫɤɭɥɹɪɧɚɞɢɫɮɭɧɤɰɿɹɝɿɩɨɬɟɧɡɿɹɳɨɩɨɬɪɟɛɭɽɜɜɟɞɟɧɧɹɞɨɩɚɦɿɧɭɜɞɨɡɿɦɤɝ ɤɝîɯɜ ɚɛɨɧɨɪɚɞɪɟɧɚɥɿɧɭ
ɜɛɭɞɶɹɤɿɣɞɨɡɿ
 ɇɟɜɪɨɥɨɝɿɱɧɚɞɢɫɮɭɧɤɰɿɹɩɨɪɭɲɟɧɧɹɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 Ɋɟɫɩɿɪɚɬɨɪɧɿɩɨɪɭɲɟɧɧɹɿɧɞɟɤɫɨɤɫɢɝɟɧɚɰɿʀɦɟɧɲɟ
 ɇɢɪɤɨɜɚɞɢɫɮɭɧɤɰɿɹɨɥɿɝɭɪɿɹɪɿɜɟɧɶɤɪɟɚɬɢɧɿɧɭɜɢɳɟɦɝɞɥ
 ɉɟɱɿɧɤɨɜɚɞɢɫɮɭɧɤɰɿɹɉɌɑ±Ɇɇȼɛɿɥɶɲɟ
 Ƚɟɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɿɩɨɪɭɲɟɧɧɹɤɿɥɶɤɿɫɬɶɬɪɨɦɛɨɰɢɬɿɜɦɟɧɲɟîɥ
ɋɬɭɩɿɧɶ,,±ɩɨɦɿɪɧɢɣ Ƚɯɨɥɳɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣɡɛɭɞɶɹɤɢɦɢɞɜɨɦɚɡɧɚɜɟɞɟɧɢɯɧɢɠɱɟɫɬɚɧɿɜ 
 Ʌɟɣɤɨɰɢɬɨɡɱɢɥɟɣɤɨɩɟɧɿɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɥɟɣɤɨɰɢɬɿɜɛɿɥɶɲɟîɥɱɢɦɟɧɲɟîɥ
 Ʌɢɯɨɦɚɧɤɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɿɥɚ&ɿɜɢɳɟ
 ȼɿɤ ɪɨɤɿɜɿɫɬɚɪɲɟ
 Ƚɿɩɟɪɛɿɥɿɪɭɛɿɧɟɦɿɹ ɪɿɜɟɧɶɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɛɿɥɿɪɭɛɿɧɭɛɿɥɶɲɟɦɤɝɞɥ
 Ƚɿɩɨɚɥɶɛɭɦɿɧɟɦɿɹ ɪɿɜɟɧɶɛɿɥɤɚɦɟɧɲɟɜɿɞɧɨɪɦɢ
ɋɬɭɩɿɧɶ,±ɥɟɝɤɢɣ Ƚɯɨɥɩɪɢɹɤɨɦɭɧɟɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹɨɡɧɚɤɢɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɞɥɹɫɬɭɩɟɧɿɜ,,,,, 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ.
ɉɌɑ±ɩɪɨɬɪɨɦɛɿɧɨɜɢɣɱɚɫɆɇȼ±ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɟɧɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɟɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɌɟɫɚɦɟɜɬɚɛɥ

4

Klinichna Khirurhiia. 2021 Jule/August; 88(7-8)

http: //hirurgiya.com.ua

ǖǷȑǹȑȃǹǬ ȁȑǼǿǼǯȑȋ

Klinichna Khirurhiia

Основні діагностичні критерії ГХ відповідно до
TG18
Діагностичні критерії TG13 для ГХ мають високу специфічність і чутливість, тому запропоновані до використання в переглянутих TG18. За результатами одного дослідження [12] діагностична точність даних критеріїв сягала 94,0%, іншого [13] – становила близько 60,4%. Детальна
інформація наведена в табл. 3.
Основним клінічним симптомом при ГХ є біль у правому підребер’ї та епігастральній області, що зустрічається у 72 – 93% хворих. Другий за частотою симптом –
нудота та блювання. Напруження м’язів живота зустрічається у 50% пацієнтів. Лихоманка (температура тіла
вище 38 С) спостерігається лише у 30% пацієнтів. У разі підозри на наявність у пацієнта ГХ на основі клінічного обстеження та результатів лабораторних методів необхідно застосувати візуалізаційні методи дослідження
[13]. Одним із перспективних маркерів для діагностики та визначення ступеня тяжкості ГХ є рівень прокальцитоніну. Але на відміну від ГХол, стосовно якого дослідження демонструють кореляцію між рівнем цього маркера та ступенем тяжкості захворювання [9,10,14], на даний момент немає достатніх доказів для того, щоб використовувати рівні прокальцитоніну для стратифікації ступеня тяжкості ГХ.

Ɍɚɛɥɢɰɹ

Візуалізаційн дослідження при ГХ
Першочерговим методом дослідження у разі підозри на
наявність ГХ є УЗД ОЧП. За результатами мета–аналізу [15]
чутливість і специфічність цього методу при ГХ становлять
81 та 83% відповідно. МРТ/МРХПГ рекомендовано проводити пацієнтам, у яких результат УЗД сумнівний. Чутливість
МРТ при ГХ становить 85% (95% довірчий інтервал 0,66–0,95),
специфічність – 81% (95% довірчий інтервал 0,69–0,90) [15].

Критерії оцінки ступеня тяжкості ГХ
У TG18 вказано, що критерії, означені в TG13, можна використовувати для оцінки ступеня тяжкості ГХ. Ці критерії наведені в табл. 4. Cтратифікація ступеня тяжкості ГХ
має дуже важливе значення для лікаря, оскільки дає можливість визначити хірургічну тактику ведення хворих.

Ведення хворих із ГХол
Слід зазначити, що лікування ГХол будь–якого ступеня
тяжкості потребує проведення не тільки антибактеріальної терапії та біліарного дренування, а й етіологічного лікування (усунення причини захворювання).
Загальний стан хворого та ознаки гострої біліарної
інфекції
Симптоми, що вказують на гостру біліарну інфекцію:
лихоманка, озноб, біль у животі, жовтяниця, нудота, блю-

7*7*ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɿɤɪɢɬɟɪɿʀȽɏ>@

ȺɈɡɧɚɤɢɦɿɫɰɟɜɨɝɨɡɚɩɚɥɟɧɧɹ
 ɋɢɦɩɬɨɦɆɟɪɮɿ
 ȱɧɮɿɥɶɬɪɚɬɛɿɥɶɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹɭɩɪɚɜɨɦɭɩɿɞɪɟɛɟɪ¶ʀ
ȼɈɡɧɚɤɢɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɡɚɩɚɥɟɧɧɹ
 Ʌɢɯɨɦɚɧɤɚ
 ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹɪɿɜɧɹɋɪɟɚɤɬɢɜɧɨɝɨɛɿɥɤɚ
 ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿɥɟɣɤɨɰɢɬɿɜ
ɋȼɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɣɧɿɡɧɚɯɿɞɤɢ
 ɉɨɬɨɜɳɟɧɧɹɫɬɿɧɤɢɠɨɜɱɧɨɝɨɦɿɯɭɪɚ ɛɿɥɶɲɟɦɦ
 Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹɪɨɡɦɿɪɿɜɠɨɜɱɧɨɝɨɦɿɯɭɪɚ
 ©Ƚɟɩɚɬɢɡɚɰɿɹªɠɨɜɱɧɨɝɨɦɿɯɭɪɚ
 ɋɢɦɩɬɨɦɆɟɪɮɿɡɚɞɚɧɢɦɢɍɁȾ
 ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɝɚɡɭɜɫɬɿɧɰɿɠɨɜɱɧɨɝɨɦɿɯɭɪɚ
 ɇɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɪɿɞɢɧɢɧɚɜɤɨɥɨɠɨɜɱɧɨɝɨɦɿɯɭɪɚ
Ƀɦɨɜɿɪɧɢɣɞɿɚɝɧɨɡ±ɨɞɢɧɩɭɧɤɬɿɡɝɪɭɩɢȺɨɞɢɧɩɭɧɤɬɿɡɝɪɭɩɢȼ
Ɍɨɱɧɢɣɞɿɚɝɧɨɡ±ɨɞɢɧɩɭɧɤɬɿɡɝɪɭɩɢȺɨɞɢɧɩɭɧɤɬɿɡɝɪɭɩɢȼɨɞɢɧɩɭɧɤɬɿɡɝɪɭɩɢɋ

Ɍɚɛɥɢɰɹ

ɄɪɢɬɟɪɿʀɨɰɿɧɤɢɫɬɭɩɟɧɹɬɹɠɤɨɫɬɿȽɏɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ7*7*>@

ɋɬɭɩɿɧɶ,,, ɬɹɠɤɢɣ ɚɫɨɰɿɣɨɜɚɧɢɣɡɞɢɫɮɭɧɤɰɿɽɸɨɞɧɨʀɡɧɚɜɟɞɟɧɢɯɧɢɠɱɟɫɢɫɬɟɦɨɪɝɚɧɿɜ
 Ʉɚɪɞɿɨɜɚɫɤɭɥɹɪɧɚɞɢɫɮɭɧɤɰɿɹɝɿɩɨɬɟɧɡɿɹɳɨɩɨɬɪɟɛɭɽɜɜɟɞɟɧɧɹɞɨɩɚɦɿɧɭɜɞɨɡɿɦɤɝ ɤɝîɯɜ
ɚɛɨɧɨɪɚɞɪɟɧɚɥɿɧɭɜɛɭɞɶɹɤɿɣɞɨɡɿ
 ɇɟɜɪɨɥɨɝɿɱɧɚɞɢɫɮɭɧɤɰɿɹɩɨɪɭɲɟɧɧɹɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 Ɋɟɫɩɿɪɚɬɨɪɧɿɩɨɪɭɲɟɧɧɹɿɧɞɟɤɫɨɤɫɢɝɟɧɚɰɿʀɦɟɧɲɟ
 ɇɢɪɤɨɜɚɞɢɫɮɭɧɤɰɿɹɨɥɿɝɭɪɿɹɪɿɜɟɧɶɤɪɟɚɬɢɧɿɧɭɜɢɳɟɦɝɞɥ
 ɉɟɱɿɧɤɨɜɚɞɢɫɮɭɧɤɰɿɹɉɌɑ±Ɇɇȼɛɿɥɶɲɟ
 Ƚɟɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɿɩɨɪɭɲɟɧɧɹɤɿɥɶɤɿɫɬɶɬɪɨɦɛɨɰɢɬɿɜɦɟɧɲɟîɥ
ɋɬɭɩɿɧɶ,, ɩɨɦɿɪɧɢɣ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣɡɨɞɧɢɦɿɡɧɚɜɟɞɟɧɢɯɧɢɠɱɟɫɬɚɧɿɜ
 Ʌɟɣɤɨɰɢɬɨɡ±ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɥɟɣɤɨɰɢɬɿɜɛɿɥɶɲɟîɥ
 ȱɧɮɿɥɶɬɪɚɬɳɨɩɚɥɶɩɭɽɬɶɫɹɭɩɪɚɜɨɦɭɩɿɞɪɟɛɟɪ¶ʀ
 Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɩɪɨɬɹɝɨɦɝɨɞ
 Ʌɨɤɚɥɶɧɿɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹɝɚɧɝɪɟɧɨɡɧɢɣɯɨɥɟɰɢɫɬɢɬɩɟɪɢɜɟɡɢɤɚɥɶɧɢɣɚɛɫɰɟɫɚɛɫɰɟɫɩɟɱɿɧɤɢɩɟɪɢɬɨɧɿɬɟɦɮɿɡɟɦɚɬɨɡɧɢɣ
ɯɨɥɟɰɢɫɬɢɬ
ɋɬɭɩɿɧɶ, ɥɟɝɤɢɣ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɤɪɢɬɟɪɿɹɦɫɬɭɩɟɧɿɜ,,ɿ,ȱȱ
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вання, порушення свідомості. Навіть за наявності одного
з цих симптомів необхідно запідозрити гостру біліарну
інфекцію та приступити до діагностики [16].
Тести, які необхідно провести для діагностики гострої
біліарної інфекції
Загальний аналіз крові з визначенням кількості лейкоцитів та тромбоцитів. Визначення рівнів С–реактивного
білка, альбуміну, ЛФ, ГГТП, АСТ, АЛТ, білірубіну, азоту сечовини, креатиніну, ПТЧ та МНВ. Крім лабораторних методів, обов’язковим є проведення візуалізації: УЗД та комп’ютерної томографії [16].
Особливо важливим є культуральне дослідження крові
пацієнтів. Забір крові необхідно провести на висоті мак-

Ɍɚɛɥɢɰɹ
Ɍɹɠɤɿɫɬɶ
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ
ɛɚɥɢ








Ɍɚɛɥɢɰɹ
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ
$6$36

$6$,
$6$,,

ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɋɋȱɞɥɹɨɰɿɧɤɢɫɬɚɧɭ
ɯɜɨɪɨɝɨ>@
ɋɬɚɧɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ

ȱɧɮɚɪɤɬɦɿɨɤɚɪɞɚ
ɋɟɪɰɟɜɚɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɿɣɧɚ 
Ɂɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɩɟɪɢɮɟɪɢɱɧɢɯɫɭɞɢɧ
ɐɟɪɟɛɪɨɜɚɫɤɭɥɹɪɧɿɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ
Ⱦɟɦɟɧɰɿɹ
ɏɪɨɧɿɱɧɟɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɥɟɝɟɧɶ
Ɂɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɫɩɨɥɭɱɧɨʀɬɤɚɧɢɧɢ
ȼɢɪɚɡɤɨɜɚɯɜɨɪɨɛɚ
Ɂɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɩɟɱɿɧɤɢ ɫɟɪɟɞɧɿɣɫɬɭɩɿɧɶ
ɬɹɠɤɨɫɬɿ 
ɐɭɤɪɨɜɢɣɞɿɚɛɟɬ ɧɟɭɫɤɥɚɞɧɟɧɢɣ 
Ƚɟɦɿɩɥɟɝɿɹ
ɏɪɨɧɿɱɧɚɯɜɨɪɨɛɚɧɢɪɨɤ ɫɟɪɟɞɧɿɣ
ɚɛɨɬɹɠɤɢɣɫɬɭɩɿɧɶ 
ɐɭɤɪɨɜɢɣɞɿɚɛɟɬɭɫɤɥɚɞɧɟɧɢɣɭɪɚɠɟɧɧɹɦ
ɨɪɝɚɧɿɜɦɿɲɟɧɟɣ
Ȼɭɞɶɹɤɚɫɨɥɿɞɧɚɩɭɯɥɢɧɚ
Ʌɟɣɤɟɦɿɹ
Ɂɥɨɹɤɿɫɧɚɥɿɦɮɨɦɚ
ɉɨɦɿɪɧɟɚɛɨɬɹɠɤɟɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɩɟɱɿɧɤɢ
ɋɨɥɿɞɧɚɩɭɯɥɢɧɚɡɦɟɬɚɫɬɚɡɭɜɚɧɧɹɦ
ɋɢɧɞɪɨɦɧɚɛɭɬɨɝɨɿɦɭɧɨɞɟɮɿɰɢɬɭɥɸɞɢɧɢ

Ɉɰɿɧɤɚɮɿɡɢɱɧɨɝɨɫɬɚɧɭɩɚɰɿɽɧɬɚɡɚɲɤɚɥɨɸ$6$36>@
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ

Ɇɚɣɠɟɡɞɨɪɨɜɢɣɩɚɰɿɽɧɬ
ɉɚɰɿɽɧɬɦɚɽɫɢɫɬɟɦɧɟ
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɭɥɟɝɤɿɣɮɨɪɦɿ

$6$,,,
ɉɚɰɿɽɧɬɡɬɹɠɤɢɦɫɢɫɬɟɦɧɢɦ
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɭɫɬɚɞɿʀ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ
$6$,9

$6$9
$6$9,
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симальної лихоманки. Після остаточного визначення діагнозу слід розпочати інфузійну терапію, емпіричну антибіотикотерапію та введення аналгетиків під контролем
артеріального тиску, частоти серцевих скорочень і діурезу. Незважаючи на занепокоєння, що введення аналгетиків
може «маскувати» клінічну картину ГХол, за результатами
рандомізованого контрольованого дослідження на ранніх
стадіях захворювання необхідно вводити аналгетики [17].
Тактика ведення пацієнтів після встановлення діагнозу та визначення ступеня тяжкості ГХол
Ступінь I: розпочати консервативне лікування, що включає введення антибактеріальних препаратів та інфузійну
терапію. Для більшості хворих цього буде достатньо, але
за відсутності ефекту необхідно розглянути питання біліарного дренування. Етіологічне лікування, зокрема, ендоскопічна папілосфінктеротомія та літоекстракція (при
холедохолітіазі) можуть бути проведені одночасно з біліарним дренуванням [16].
Ступінь II: ГХол середнього ступеня тяжкості потребує
проведення раннього дренування жовчних шляхів одночасно з антибактеріальною та підтримувальною терапією. Згідно з TG18 можна виконувати ендоскопічну папілосфінктеротомію з подальшою холедохолітотомію одночасно з дренуванням жовчних шляхів (якщо цього вимагає етіологія захворювання). Під час проведення слухань на предмет тактики лікування помірного холангіту
(TG18) 9 червня 2017 р. їх учасникам було запропоновано відповісти на запитання: «Чи згодні ви проводити етіологічне лікування одночасно, якщо це можливо, з дренуванням жовчних шляхів при помірному холангіті?».
Відповідь «повністю згоден» або «погоджуюся» дали 90%
учасників [18].
Ступінь III: тяжкий ГХол, асоційований з розвитком
сепсису та ураженням багатьох систем органів. Оскільки
стан хворого достатньо швидко погіршується, важливо
вчасно забезпечити підтримку дихальної та серцево–су-

ɉɚɰɿɽɧɬɢɡɬɹɠɤɢɦɫɢɫɬɟɦɧɢɦ
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɦɭɫɬɚɞɿʀ
ɞɟɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɡɚɝɪɨɡɭɠɢɬɬɸ
ɉɚɰɿɽɧɬɫɦɟɪɬɶɹɤɨɝɨɨɱɿɤɭɽɬɶɫɹ
ɩɪɨɬɹɝɨɦɝɨɞɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞ
ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɨɝɨɜɬɪɭɱɚɧɧɹ
&ɦɟɪɬɶɦɨɡɤɭɨɪɝɚɧɢɩɚɰɿɽɧɬɚ
ɜɢɥɭɱɚɸɬɶɫɹɡɦɟɬɨɸɞɨɧɨɪɫɬɜɚ

ɉɪɢɤɥɚɞɢ

ɉɚɰɿɽɧɬɧɟɩɚɥɢɬɶɬɚɜɠɢɜɚɽɚɥɤɨɝɨɥɶɜɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯɞɨɡɚɯ
Ɂɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɭɥɟɝɤɿɣɮɨɪɦɿɛɟɡɿɫɬɨɬɧɢɯɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɩɨɪɭɲɟɧɶ
ɤɭɪɟɰɶɜɠɢɜɚɽɚɥɤɨɝɨɥɶɜɚɝɿɬɧɿɫɬɶɨɠɢɪɿɧɧɹɤɨɦɩɟɧɫɨɜɚɧɢɣ
ɰɭɤɪɨɜɢɣɞɿɚɛɟɬɯɪɨɧɿɱɧɟɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɥɟɝɟɧɶ 
Ɉɞɧɟɚɛɨɞɟɤɿɥɶɤɚɯɪɨɧɿɱɧɢɯɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶɳɨɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ
ɫɭɬɬɽɜɢɦɢɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ ɞɟɤɨɦɩɟɧɫɨɜɚɧɢɣɰɭɤɪɨɜɢɣ
ɞɿɚɛɟɬɨɠɢɪɿɧɧɹɡɿɧɞɟɤɫɨɦɦɚɫɢɬɿɥɚɜɢɳɟɤɝɦɯɪɨɧɿɱɧɢɣɝɟɩɚɬɢɬ
ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɚɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɿɦɩɥɚɧɬɨɜɚɧɢɣɤɚɪɞɿɨɫɬɢɦɭɥɹɬɨɪɯɪɨɧɿɱɧɚ
ɯɜɨɪɨɛɚɧɢɪɨɤɩɟɪɟɧɟɫɟɧɿɿɧɮɚɪɤɬɦɿɨɤɚɪɞɚɱɢɝɨɫɬɪɟɩɨɪɭɲɟɧɧɹ
ɦɨɡɤɨɜɨɝɨɤɪɨɜɨɨɛɿɝɭɛɿɥɶɲɹɤɦɿɫɬɨɦɭ 
ɋɟɩɫɢɫȾȼɋɫɢɧɞɪɨɦɯɪɨɧɿɱɧɚɯɜɨɪɨɛɚɧɢɪɨɤɛɟɡɩɥɚɧɨɜɨɝɨɞɿɚɥɿɡɭ
ɞɢɫɮɭɧɤɰɿɹɤɥɚɩɚɧɿɜɫɟɪɰɹɩɟɪɟɧɟɫɟɧɿɿɧɮɚɪɤɬɦɿɨɤɚɪɞɚɱɢɝɨɫɬɪɟ
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɨɡɤɨɜɨɝɨɤɪɨɜɨɨɛɿɝɭɦɟɧɲɹɤɦɿɫɬɨɦɭ
Ɋɨɡɪɢɜɚɧɟɜɪɢɡɦɢɚɨɪɬɢɦɚɫɢɜɧɚɬɪɚɜɦɚɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɱɟɪɟɩɧɢɣ
ɤɪɨɜɨɜɢɥɢɜɞɢɫɮɭɧɤɰɿɹɤɿɥɶɤɨɯɨɪɝɚɧɿɜɱɢɫɢɫɬɟɦ
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ǖǷȑǹȑȃǹǬ ȁȑǼǿǼǯȑȋ
± ɚɦɩɿɰɢɥɿɧɫɭɥɶɛɚɤɬɚɦɦɚɽɧɢɡɶɤɭɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶɳɨɞɨ(FROLɬɨɦɭɰɟɣɩɪɟɩɚɪɚɬɧɟɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣ± ɫɥɿɞɜɢɡɧɚɱɚɬɢɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶɞɨɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɿɜ
±ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɚɧɬɢɚɧɚɟɪɨɛɧɢɯɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜɬɚɤɢɯɹɤɦɟɬɪɨɧɿɞɚɡɨɥɬɿɧɿɞɚɡɨɥɚɛɨɤɥɿɧɞɚɦɿɰɢɧɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨɡɚɧɚɹɜɧɨɫɬɿɛɿɥɿɨɞɢɝɟɫɬɢɜɧɢɯɚɧɚɫɬɚɦɨɡɿɜ
Ʉɚɪɛɚɩɟɧɟɦɢɩɿɩɟɪɚɰɢɥɿɧɬɚɡɨɛɚɤɬɚɦ ɚɦɩɿɰɢɥɿɧɫɭɥɶɛɚɤɬɚɦɰɟɮɦɟɬɚɡɨɥ ɰɟɮɨɤɫɢɬɢɧɮɥɨɦɨɤɫɟɮɬɚ ɰɟɮɨɩɟɪɚɡɨɧɫɭɥɶɛɚɤɬɚɦɦɚɸɬɶɞɨɫɬɚɬɧɸ
ɚɧɬɢɚɧɚɟɪɨɛɧɭɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶɜɞɚɧɿɣɫɢɬɭɚɰɿʀ±ɜɚɧɤɨɦɿɰɢɧɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɹɤɳɨɡɛɭɞɧɢɤɨɦɽ(QWHURFRFFXVVSSɭɩɚɰɿɽɧɬɿɜɡ ȽɏɨɥɚɛɨȽɏ
ɫɬɭɩɟɧɹ,,,ɬɚɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɥɿɤɚɪɧɹɧɨɸɿɧɮɟɤɰɿɽɸɥɿɧɟɡɨɥɿɞɚɛɨɞɚɩɬɨɦɿɰɢɧɭɪɚɡɿɪɨɡɜɢɬɤɭɫɬɿɣɤɨʀɞɨɜɚɧɤɨɦɿɰɢɧɭɿɧɮɟɤɰɿʀ(QWHURFRFFXV±ɮɬɨɪɯɿɧɨɥɨɧɢ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɭ ɪɚɡɿ ɚɥɟɪɝɿʀɧɚȕɥɚɤɬɚɦɧɿɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɢ
ɉɪɢɦɿɬɤɚ.



ɐɢɩɪɨɮɥɨɤɫɚɧ
ɚɛɨɥɟɜɨɮɥɨɤɫɚɰɢɧ
ɚɛɨɩɚɡɭɮɥɨɤɫɚɰɢɧɦɟɬɪɨɧɿɞɚɡɨɥ
ɦɨɤɫɿɮɥɨɤɫɚɰɢɧ
ɐɢɩɪɨɮɥɨɤɫɚɰɢɧ
ɚɛɨɥɟɜɨɮɥɨɤɫɚɰɢɧ
ɚɛɨɩɚɡɭɮɥɨɤɫɚɰɢɧɦɟɬɪɨɧɿɞɚɡɨɥ
ɦɨɤɫɿɮɥɨɤɫɚɰɢɧ
Ɏɬɨɪɯɿɧɨɥɨɧɢ



Ɇɨɧɨɛɚɤɬɚɦɢ

ȱɦɟɩɟɧɟɦɰɢɥɚɫɬɚɬɢɧɦɟɪɨɩɟɧɟɦ
ɞɨɪɿɩɟɧɟɦɟɪɬɚɩɟɧɟɦ
Ⱥɡɬɪɟɨɧɚɦɦɟɬɪɨɧɿɞɚɡɨɥ
ȱɦɟɩɟɧɟɦɰɢɥɚɫɬɚɬɢɧɦɟɪɨɩɟɧɟɦ
ɞɨɪɿɩɟɧɟɦɟɪɬɚɩɟɧɟɦ
Ⱥɡɬɪɟɨɧɚɦɦɟɬɪɨɧɿɞɚɡɨɥ
ȿɪɬɚɩɟɧɟɦ
ȿɪɬɚɩɟɧɟɦ

ɐɟɮɚɥɨɫɩɨɪɢɧɢ
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Ʉɚɪɛɚɩɟɧɟɦɢ

ɐɟɮɟɩɿɦɚɛɨɰɟɮɬɚɡɢɞɢɦ
ɚɛɨɰɟɮɨɡɨɩɪɚɧɦɟɬɪɨɧɿɞɚɡɨɥ
ɐɟɮɟɩɿɦɚɛɨɰɟɮɬɚɡɢɞɢɦ
ɚɛɨɰɟɮɨɡɨɩɪɚɧɦɟɬɪɨɧɿɞɚɡɨɥ
ɐɟɮɬɪɿɚɤɫɨɧɚɛɨɰɟɮɨɬɚɤɫɢɦ
ɚɛɨɰɟɮɟɩɿɦɚɛɨɰɟɮɨɡɨɩɪɚɧ
ɚɛɨɰɟɮɬɚɡɢɞɢɦɦɟɬɪɨɧɿɞɚɡɨɥ
ɰɟɮɨɩɟɪɚɡɨɧɫɭɥɶɛɚɤɬɚɦ

ɉɿɩɟɪɚɰɢɥɿɧɬɚɡɨɛɚɤɬɚɦ
ɉɿɩɟɪɚɰɢɥɿɧɬɚɡɨɛɚɤɬɚɦ
ɉɿɩɟɪɚɰɢɥɿɧɬɚɡɨɛɚɤɬɚɦ

Ⱥɦɩɿɰɢɥɿɧɫɭɥɶɛɚɤɬɚɦ
ɧɟɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ
ɛɟɡɚɦɿɧɨɝɥɿɤɨɡɢɞɿɜ
ɐɟɮɚɡɨɥɿɧɚɛɨɰɟɮɨɬɿɚɦ
ɚɛɨɰɟɮɭɪɨɤɫɢɦɚɛɨɰɟɮɬɪɿɚɤɫɨɧ
ɚɛɨɰɟɮɨɬɚɤɫɢɦɦɟɬɪɨɧɿɞɚɡɨɥ
ɐɟɮɦɟɬɚɡɨɥɰɟɮɨɤɫɢɬɢɧ
ɮɥɨɦɨɤɫɟɮɰɟɮɨɩɟɪɚɡɨɧ
ɫɭɥɶɛɚɤɬɚɦ
ɉɟɧɿɰɢɥɿɧɢ

ɫɬɭɩɿɧɶ,

Ƚɨɫɬɪɚɛɿɥɿɚɪɧɚɿɧɮɟɤɰɿɹ
ɩɨɡɚɥɿɤɚɪɧɹɧɚ ȽɏɨɥȽɏ 
ɫɬɭɩɿɧɶ,,
Ⱥɧɬɢɦɿɤɪɨɛɧɢɣɚɝɟɧɬ

Ɍɚɛɥɢɰɹ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɳɨɞɨɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀɬɟɪɚɩɿʀɩɪɢɝɨɫɬɪɿɣɛɿɥɿɚɪɧɿɣɿɧɮɟɤɰɿʀ>@

ɫɬɭɩɿɧɶ,,,

ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɥɿɤɚɪɧɹɧɚ ȽɏɨɥȽɏ 
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динної систем (інтубація трахеї з подальшою штучною
вентиляцією легень та введення гіпертензивних препаратів). Ендоскопічне транспапілярне (ЕТПД)мабо черезшкірнечерезпечінкове (ЧШЧПД) дренування необхідно
виконати якомога швидше після стабілізації стану пацієнта. Етіологічне лікування слід проводити після покращення загального стану хворого [18].
Ведення хворих із ГХ
Для визначення тактики лікування хворих із ГХ необхідно провести оцінку їх загального стану за індексом коморбідності Чарльсона (Charlson Comorbiditi Index – CCI)
та шкалою оцінки фізичного стану Американського товариства анестезіологів (American Society of Anesthesiologist
Physical Status – ASA–PS) [19]. Оцінка стану хворого згідно з CCI наведена в табл. 5.
Нуль балів свідчить про відсутність супутніх захворювань. Зі збільшенням суми балів прогнозований ризик
смерті зростає.
Надважливо перед оперативним втручанням оцінити
стан хворого за шкалою ASA–PS (табл. 6). Ця шкала розроблена Американським товариством анестезіологів для
забезпечення розуміння стану здоров’я пацієнта перед
оперативним втручанням.
Ступінь I: для пацієнтів з легкою формою захворювання рекомендується виконання ранньої лапароскопічної
холецистектомії (РЛХ). Однак хворим, стан яких оцінено за ССІ більше 6 балів та/або за шкалою ASA–PS вище
ASA III, необхідно провести початкове консервативне лікування з подальшою РЛХ [19].
Ступінь II: пацієнти з середнім ступенем тяжкості захворювання потребують початкового консервативного
лікування. Якщо стан хворого оцінено за ССІ сумою балів менше 5 та/або за шкалою ASA–PS нижче ASA II, йому рекомендована РЛХ. Пацієнту, стан якого за ССІ оцінено сумою балів більше 6 та/або за ASA–PS вище ASA ІII,
необхідно виконати відстрочену лапароскопічну холецистектомію (ВЛХ). Якщо стартова антибактеріальна та
підтримувальна терапія не надає можливості контролювати запалення, необхідно виконати дренування жовчного міхура [19].
Ступінь III: пацієнти у тяжкому стані обов’язково потребують початкового консервативного лікування. Пацієнту,
який не має таких факторів ризику, як жовтяниця, неврологічна чи респіраторна дисфункція, і його стан стабільний, необхідно виконати РЛХ. Якщо ж пацієнт має зазначені вище фактори ризику та/або його стан нестабільний,
необхідно виконати ургентне дренування жовчного міхура, а після стабілізації стану – ВЛХ. Якщо стан пацієнта не покращився, необхідно проводити йому консервативне лікування та спостерігати за ним [19].
Антибактеріальна терапія у пацієнтів із ГХол/ГХ
Антибактеріальна терапія – це важливий компонент
у лікуванні хворих із ГХол/ГХ. Вибір антибактеріального препарату перш за все залежить від ступеня тяжкості
захворювання. Однак не менш важливо визначити, якою
є біліарна інфекція: позалікарняною чи лікарняною [22].
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Ɍɚɛɥɢɰɹ

ɌɪɢɜɚɥɿɫɬɶɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀɬɟɪɚɩɿʀɭɩɚɰɿɽɧɬɿɜɿɡȽɏɨɥȽɏ>@

ɋɬɭɩɟɧɿ,,,Ƚɏ

Ȼɿɥɿɚɪɧɚɿɧɮɟɤɰɿɹ
ɩɨɡɚɥɿɤɚɪɧɹɧɚ
ɋɬɭɩɟɧɿ,,,,,,Ƚɏɨɥɫɬɭɩɿɧɶ,,,Ƚɏ

Ⱥɧɬɢɛɚɤɬɟɪɿɚɥɶɧɭɬɟɪɚɩɿɸɦɨɠɧɚ
ɩɪɢɩɢɧɢɬɢɱɟɪɟɡɝɨɞɩɿɫɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɯɨɥɟɰɢɫɬɟɤɬɨɦɿʀ
ɉɟɪɮɨɪɚɰɿɹɟɦɮɿɡɟɦɚɬɨɡɧɿɡɦɿɧɢ
ɧɟɤɪɨɡɠɨɜɱɧɨɝɨɦɿɯɭɪɚɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ
ɩɨɞɨɜɠɟɧɧɹɬɟɪɦɿɧɿɜɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɬɟɪɚɩɿʀɞɨɞɿɛ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɩɪɨɜɨɞɢɬɢ
əɤɳɨɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɛɚɤɬɟɪɿɽɦɿɸ
ɚɫɨɰɿɣɨɜɚɧɭɡɝɪɚɦɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦɢ
ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɿɚɥɶɧɭɬɟɪɚɩɿɸɩɪɨɬɹɝɨɦ
ɛɚɤɬɟɪɿɹɦɢɬɚɤɢɦɢɹɤ(QWHURFRFFXVVSS
ɞɿɛɨɞɧɚɤɹɤɳɨɡɛɭɞɧɢɤɚɦɢɽ
6WUHSWRFRFFXVVSSɬɟɪɚɩɿɹɬɪɢɜɚɽ
(QWHURFRFFXVVSSɿ6WUHSWRFRFFXVVSS
ɩɪɨɬɹɝɨɦɞɿɛ
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɬɟɪɚɩɿʀɦɿɧɿɦɭɦɞɿɛ
əɤɳɨɭɯɜɨɪɨɝɨɜɢɹɜɥɟɧɿɪɟɡɢɞɭɚɥɶɧɿɤɨɧɤɪɟɦɟɧɬɢɚɛɨɨɛɫɬɪɭɤɰɿɹɠɨɜɱɧɢɯɲɥɹɯɿɜ
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹɩɪɨɜɨɞɹɬɶɞɨɦɨɦɟɧɬɭɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀɨɫɧɨɜɧɨɝɨɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹəɤɳɨɭ
ɩɚɰɿɽɧɬɚɜɢɧɢɤɩɟɱɿɧɤɨɜɢɣɚɛɫɰɟɫɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɿɚɥɶɧɭɬɟɪɚɩɿɸɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶɞɨ
ɦɨɦɟɧɬɭɩɨɜɧɨʀɣɨɝɨɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ

На сьогоднішній день достатньо добре вивчені мікроорганізми, які викликають запалення жовчних шляхів.
Серед них грамнегативні – E. coli (31–44%), Klebsiella spp.
(9 – 22%), Pseudomonas spp. (0,5 – 19%), Enterobacter spp.
(5 – 9%) та грампозитивні – Enterococcus spp. (3 – 44%),
Streptococcus spp. (2 – 10%), Anaerobes (4 – 20%) [23]. В табл. 7 наведено антибактеріальні препарати, які слід використовувати для лікування хворих з позалікарняною та лікарняною біліарною інфекцією.
Тривалість антибактеріальної терапії у пацієнтів
із ГХол
Згідно з рекомендаціями TG18 антибіотикотерапія
у хворих із ГХол повинна тривати протягом 4 – 7 діб.
Однак, якщо спостерігається бактеріємія (Enterococcus
spp. і Streptococcus spp.), потрібно продовжити введення
антибіотиків протягом 14 діб, оскільки вказані мікроорганізми можуть стати причиною інфекційного ендокардиту. Захворюваність ендокардитом спостерігається у 17
(0,3%) на 6147 хворих із ГХол [24]. Більш детальна інформація наведена в табл. 8.
Тривалість антибактеріальної терапії у пацієнтів
із ГХ
Згідно з TG18 пацієнтам з ГХ, тяжкість якого оцінена як
ступінь I або ступінь II, показана періопераційна антибіотикотерапія протягом 1–ї доби (після холецистектомії). Якщо
інтраопераційно визначено такі ускладнення ГХ, як перфорація, некроз жовчного міхура, необхідно подовжити термін
введення антибактеріальних препаратів до 4 – 7 діб. Якщо
збудником захворювання є Enterococcus spp., Streptococcus
spp., термін антибактеріальної терапії слід збільшити до 14
діб, що знижує ймовірність розвитку інфекційного ендокардиту [25]. Більш детальну інформацію див. табл. 8.

Методи дренування при ГХол
Біліарне дренування є основним методом лікування
ГХол. Традиційно цю процедуру ділять на три види: хірургічне дренування, ЧШЧПД, ЕТПД. В оновлених TG18 біліарне дренування при ГХол рекомендовано всім пацієнтам незалежно від ступеня тяжкості захворювання, за винятком легкого ГХол, при якому введення антибіотиків та
загальна підтримувальна терапія ефективні [26]. Методом
дренування першої лінії є ЕТПД. Якщо неможливо його
проведення, необхідно виконати ЧШЧПД.
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ЕТПД – «золотий стандарт» при ГХол. Ця процедура
найменш інвазивна, а ризик розвитку побічних явищ після
неї низький. Однак після такого дренування є ризик розвитку гострого панкреатиту [26, 27]. Виділяють два типи
ЕТПД: ендоскопічне назобіліарне дренування (ЕНБД) та
ендоскопічне біліарне стентування (ЕБС). При ЕНБД після виконання селективної біліарної канюлізації назобіліарну трубку розмірами 5 – 7 Fr встановлюють у жовчну
протоку [28, 29]. При ЕБС після виконання селективної біліарної канюлізації пластиковий стент розмірами 7 – 10
Fr встановлюють у жовчну протоку [28, 29].
ЧШЧПД – це метод дренування другої лінії, що проводиться під ультразвуковим контролем. Виконується з використанням голки 18G–22G [28, 29].
Відкрите хірургічне втручання з метою дренування жовчних проток використовується значно рідше, оскільки є можливість проведення ЕТПД. Однак, якщо хірург обирає такий
метод у пацієнтів з конкрементами в жовчних шляхах, слід
уникати тривалого оперативного втручання, у такому разі
рекомендовані прості процедури, зокрема, встановлення
Т–трубки за Кером без виконання холедохолітотомії [28].

Інші методи лікування
1. Ендоскопічна папілотомія (ЕПТ) має переваги над
ЕТПД. Насамперед при виконанні ЕПТ не спостерігається
обструкція протоки підшлункової залози, що часто виникає після ЕТПД, коли встановлюють біліарний стент розміром більше 10 Fr. ЕПТ забезпечує не тільки відтік жовчі, а й видалення конкрементів. Однак питання застосування цього методу лікування залишається дискутабельним у пацієнтів з ГХол через виникнення кровотечі після виконання процедури [30, 31].
2. Ендоскопічна балонна дилатація (ЕБД). Зазвичай цей
метод використовують з метою видалення конкрементів
із жовчних шляхів [32]. ЕБД показана пацієнтам з коагулопатією та ГХол, спричиненим дрібним конкрементом.
Мета ЕБД – зберегти функцію сфінктера Одді, однак використання ЕБД без біліарного дренування протипоказано при ГХол. Крім того, слід уникати ЕБД при біліарному панкреатиті.
3. Велика ендоскопічна балонна дилатація (ВЕБЛ) використовується для полегшення видалення великих конкрементів із жовчних проток [33, 34].
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/LSVHWW3$3LWW+$$FXWHFKRODQJLWLV6XUJ&OLQ1RUWK$P
'HF  ±GRLV±  ±30,'

:DGD.7DNDGD7.DZDUDGD<1LPXUD<0LXUD)<RVKLGD0HWDO
'LDJQRVWLFFULWHULDDQGVHYHULW\DVVHVVPHQWRIDFXWHFKRODQJLWLV7R
N\R*XLGHOLQHV-+HSDWRELOLDU\3DQFUHDW6XUJ  ±GRL
V±±±(SXE-DQ30,'
30&,'30&
.LPXUD<7DNDGD76WUDVEHUJ603LWW+$*RXPD'-*DUGHQ2-HWDO
7*FXUUHQWWHUPLQRORJ\HWLRORJ\DQGHSLGHPLRORJ\RIDFXWHFKRODQ
JLWLVDQGFKROHF\VWLWLV-+HSDWRELOLDU\3DQFUHDW6FL-DQ  ±
GRLV±±±30,'
7DNDGD76WUDVEHUJ606RORPNLQ-63LWW+$*RPL+<RVKLGD0HW
DO7*8SGDWHG7RN\R*XLGHOLQHVIRUWKHPDQDJHPHQWRIDFXWHFKRO
DQJLWLVDQGFKROHF\VWLWLV-+HSDWRELOLDU\3DQFUHDW6FL-DQ  ±
GRLV±±±\30,'
.LUL\DPD67DNDGD76WUDVEHUJ606RORPNLQ-60D\XPL73LWW+$
HWDO1HZGLDJQRVWLFFULWHULDDQGVHYHULW\DVVHVVPHQWRIDFXWHFKRODQ
JLWLVLQUHYLVHG7RN\R*XLGHOLQHV-+HSDWRELOLDU\3DQFUHDW6FL
6HS  ±GRLV±±±30,'
30&,'30&
.LUL\DPD67DNDGD7+ZDQJ7/$ND]DZD.0LXUD)*RPL+HWDO
&OLQLFDODSSOLFDWLRQDQGYHUL¿FDWLRQRIWKH7*GLDJQRVWLFDQGVHYHUL
W\JUDGLQJFULWHULDIRUDFXWHFKRODQJLWLVDQLQWHUQDWLRQDOPXOWLFHQWHURE
VHUYDWLRQDOVWXG\-+HSDWRELOLDU\3DQFUHDW6FL-XQ  ±
GRLMKES(SXE0D\30,'
2¶&RQQRU0-6FKZDUW]0/0F4XDUULH'*6XPHU+:$FXWHEDFWH
ULDOFKRODQJLWLVDQDQDO\VLVRIFOLQLFDOPDQLIHVWDWLRQ$UFK6XUJ
$SU  ±GRLDUFKVXUJ
30,'
:LOOLDPV(-*UHHQ-%HFNLQJKDP,3DUNV50DUWLQ'/RPEDUG0HW
DO*XLGHOLQHVRQWKHPDQDJHPHQWRIFRPPRQELOHGXFWVWRQHV &%'6 
*XW-XO  ±GRLJXW(SXE
0DU30,'
+DPDQR.1RJXFKL20DWVXPRWR<:DWDEH71XPDWD0<RVLRND
$HWDO8VHIXOQHVVRISURFDOFLWRQLQIRUVHYHULW\DVVHVVPHQWLQSDWLHQWV
ZLWKDFXWHFKRODQJLWLV&OLQ/DE ± ±GRL
FOLQODE30,'
6KLQ\D66DVDNL7<DPDVKLWD<.DWR'<DPDVKLWD.1DNDVKLPD5HW
DO3URFDOFLWRQLQDVDXVHIXOELRPDUNHUIRUGHWHUPLQLQJWKHQHHGWRSHU
IRUPHPHUJHQF\ELOLDU\GUDLQDJHLQFDVHVRIDFXWHFKRODQJLWLV-+HSD
WRELOLDU\3DQFUHDW6FL2FW  ±GRLMKES
(SXE-XO30,'
8PHIXQH*.RJXUH++DPDGD7,VD\DPD+,VKLJDNL.7DNDJL
.HWDO3URFDOFLWRQLQLVDXVHIXOELRPDUNHUWRSUHGLFWVHYHUHDFXWH
FKRODQJLWLVDVLQJOH±FHQWHUSURVSHFWLYHVWXG\-*DVWURHQWHURO
-XQ  ±GRLV±±±[(SXE2FW
30,'
<RNRH07DNDGD76WUDVEHUJ606RORPNLQ-60D\XPL7*RPL+
HWDO1HZGLDJQRVWLFFULWHULDDQGVHYHULW\DVVHVVPHQWRIDFXWHFKROH
F\VWLWLVLQUHYLVHG7RN\R*XLGHOLQHV-+HSDWRELOLDU\3DQFUHDW6FL
6HS  ±GRLV±±±30,'
30&,'30&
1DLGX.%HHQHQ(*DQDQDGKD60RVVH&7KH<LHOGRI)HYHU,Q
ÀDPPDWRU\0DUNHUVDQG8OWUDVRXQGLQWKH'LDJQRVLVRI$FXWH&KROH
F\VWLWLV$9DOLGDWLRQRIWKH7RN\R*XLGHOLQHV:RUOG-6XUJ
'HF  ±GRLV±±±30,'
6DWR00DWVX\DPD5.DGRNXUD70RUL5.XPDPRWR71RMLUL.HW
DO6HYHULW\DQGSURJQRVWLFDVVHVVPHQWRIWKHHQGRWR[LQDFWLYLW\DVVD\LQ
ELOLDU\WUDFWLQIHFWLRQ-+HSDWRELOLDU\3DQFUHDW6FL)HE  ±
GRLMKES(SXE-XQ30,'
.LHZLHW--/HHXZHQEXUJK00%LSDW6%RVVX\W306WRNHU-%R
HUPHHVWHU0$$V\VWHPDWLFUHYLHZDQGPHWD±DQDO\VLVRIGLDJQRV

Висновки
1. Діагностичні критерії ГХол/ГХ, розроблені та висвітлені в TG13, мають високу специфічність і чутливість, тому запропоновані до використання в переглянутих TG18.
2. З метою визначення тактики лікування хворих з
ГХол/ГХ необхідно оцінити ступінь тяжкості захворювання. Згідно з TG18 мають використовуватися критерії,
розроблені та викладені в TG13.
3. Визначення рівня сироваткового прокальцитоніну у
хворих із ГХол – корисний маркер для стратифікації ступеня тяжкості захворювання.
4. Згідно з TG18 пацієнтам з помірним ГХол (ступінь
II) можна виконувати ендоскопічну папілосфінктеротомію з подальшою холедохолітотомією одночасно з дренуванням жовчних шляхів (якщо цього вимагає етіологія захворювання).
5. Тактика ведення хворих з ГХ визначається після оцінки їх загального стану за CCI та шкалою ASA–PS.
6. Вибір антибактеріального препарату при лікуванні ГХол/ГХ перш за все залежить від ступеня тяжкості захворювання.
7. Методом дренування першої лінії при ГХол є ЕТПД.
8. ЧШЧПД жовчного міхура – метод-альтернатива холецистектомії першої лінії, який використовується у хворих з ГХ.
Фінансування. За рахунок держбюджету.
Внесок авторів. Внесок всіх авторів у цю роботу однаковий.
Конфлікт інтересів. Автори, які взяли участь в цьому дослідженні, заявили, що у них немає конфлікту інтересів щодо цього рукопису.
Згода на публікацію. Усі автори прочитали і схвалили остаточний варіант рукопису. Усі автори дали згоду на
публікацію цього рукопису.
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WLFSHUIRUPDQFHRILPDJLQJLQDFXWHFKROHF\VWLWLV5DGLRORJ\
6HS  ±GRLUDGLRO(SXE-XO
30,'
0LXUD)7DNDGD76WUDVEHUJ606RORPNLQ-63LWW+$*RXPD'-HW
DO7*ÀRZFKDUWIRUWKHPDQDJHPHQWRIDFXWHFKRODQJLWLVDQGFKR
OHF\VWLWLV-+HSDWRELOLDU\3DQFUHDW6FL-DQ  ±GRL
V±±±30,'
7KRPDV6+6LOHQ:&KHHPD)5HLVQHU$$PDQ6*ROGVWHLQ-1HW
DO(൵HFWVRIPRUSKLQHDQDOJHVLDRQGLDJQRVWLFDFFXUDF\LQ(PHUJHQ
F\'HSDUWPHQWSDWLHQWVZLWKDEGRPLQDOSDLQDSURVSHFWLYHUDQGRP
L]HGWULDO-$P&ROO6XUJ-DQ  ±GRLV±
  ±30,'
2NDPRWR.6X]XNL.7DNDGD76WUDVEHUJ60$VEXQ+-(QGR,
HWDO7RN\R*XLGHOLQHVÀRZFKDUWIRUWKHPDQDJHPHQWRIDFXWH
FKROHF\VWLWLV-+HSDWRELOLDU\3DQFUHDW6FL-DQ  ±GRL
MKES(SXE'HF(UUDWXPLQ-+HSDWRELOLDU\3DQ
FUHDW6FL1RY  30,'
0LXUD)2NDPRWR.7DNDGD76WUDVEHUJ60$VEXQ+-3LWW+$HW
DO7RN\R*XLGHOLQHVLQLWLDOPDQDJHPHQWRIDFXWHELOLDU\LQIHF
WLRQDQGÀRZFKDUWIRUDFXWHFKRODQJLWLV-+HSDWRELOLDU\3DQFUHDW6FL
-DQ  ±GRLMKES(SXE-DQ30,'

&KDUOVRQ0(3RPSHL3$OHV./0DF.HQ]LH&5$QHZPHWKRGRI
FODVVLI\LQJSURJQRVWLFFRPRUELGLW\LQORQJLWXGLQDOVWXGLHVGHYHORSPHQW
DQGYDOLGDWLRQ-&KURQLF'LV  ±GRL±
  ±30,'
$6$3K\VLFDO6WDWXV&ODVVL¿FDWLRQ6\VWHP/DVW$PHQGHG'HFHPEHU
 RULJLQDODSSURYDO2FWREHU >,QWHUQHW@$YDLODEOH
IURPKWWSVZZZDVDKTRUJUHVRXUFHVFOLQLFDO±LQIRUPDWLRQDVD±SK\V
LFDO±VWDWXV±FODVVL¿FDWLRQ±V\VWHP
0XNDL6,WRL7%DURQ7+7DNDGD76WUDVEHUJ603LWW+$HWDO,Q
GLFDWLRQVDQGWHFKQLTXHVRIELOLDU\GUDLQDJHIRUDFXWHFKRODQJLWLVLQ
XSGDWHG7RN\R*XLGHOLQHV-+HSDWRELOLDU\3DQFUHDW6FL
2FW  ±GRLMKES(SXE2FW30,'

*RPL+6RORPNLQ-67DNDGD76WUDVEHUJ603LWW+$<RVKLGD0
HWDO7*DQWLPLFURELDOWKHUDS\IRUDFXWHFKRODQJLWLVDQGFKROHF\VWL
WLV-+HSDWRELOLDU\3DQFUHDW6FL-DQ  ±GRL
V±±±(UUDWXPLQ-+HSDWRELOLDU\3DQFUHDW6FL
$SU  ±30,'
*RPL+7DNDGD7+ZDQJ7/$ND]DZD.0RUL5(QGR,HWDO
8SGDWHGFRPSUHKHQVLYHHSLGHPLRORJ\PLFURELRORJ\DQGRXWFRPHV
DPRQJSDWLHQWVZLWKDFXWHFKRODQJLWLV-+HSDWRELOLDU\3DQFUHDW6FL
-XQ  ±GRLMKES(SXE0D\
30,'
*RPL+6RORPNLQ-66FKORVVEHUJ'2NDPRWR.7DNDGD76WUDVEHUJ
60HWDO7RN\R*XLGHOLQHVDQWLPLFURELDOWKHUDS\IRUDFXWHFKRO
DQJLWLVDQGFKROHF\VWLWLV-+HSDWRELOLDU\3DQFUHDW6FL-DQ  ±
GRLMKES(SXE-DQ30,'
/DL(&0RN)37DQ(6/R&0)DQ67<RX.7HWDO(QGRVFRSLF
ELOLDU\GUDLQDJHIRUVHYHUHDFXWHFKRODQJLWLV1(QJO-0HG-XQ
  ±GRL1(-030,'


/HXQJ-:&KXQJ6&6XQJ--%DQH]93/L$.8UJHQWHQGR
VFRSLFGUDLQDJHIRUDFXWHVXSSXUDWLYHFKRODQJLWLV/DQFHW-XQ
  ±GRLV±  ±30,'

6DOW]VWHLQ(&3HDFRFN-%0HUFHU/&(DUO\RSHUDWLRQIRUDFXWHELOL
DU\WUDFWVWRQHGLVHDVH6XUJHU\2FW  ±30,'
7VX\XJXFKL77DNDGD7.DZDUDGD<1LPXUD<:DGD.1DJLQR0
HWDO7HFKQLTXHVRIELOLDU\GUDLQDJHIRUDFXWHFKRODQJLWLV7RN\R*XLGH
OLQHV-+HSDWRELOLDU\3DQFUHDW6XUJ  ±GRL
V±±±(SXE-DQ30,'30&,'
30&
6XJL\DPD0$WRPL<7KHEHQH¿WVRIHQGRVFRSLFQDVRELOLDU\GUDLQ
DJHZLWKRXWVSKLQFWHURWRP\IRUDFXWHFKRODQJLWLV$P-*DVWURHQWHU
RO1RY  ±GRLM±[
30,'
+XL&./DL.&<XHQ0)1J0&KDQ&.+X:HWDO'RHVWKHDG
GLWLRQRIHQGRVFRSLFVSKLQFWHURWRP\WRVWHQWLQVHUWLRQLPSURYHGUDLQ
DJHRIWKHELOHGXFWLQDFXWHVXSSXUDWLYHFKRODQJLWLV"*DVWURLQWHVW(Q
GRVF2FW  ±GRLV±  ±
30,'
.RPDWVX<.DZDEH77RGD12KDVKL0,VD\DPD07DWHLVKL.HWDO
(QGRVFRSLFSDSLOODU\EDOORRQGLODWLRQIRUWKHPDQDJHPHQWRIFRPPRQ
ELOHGXFWVWRQHVH[SHULHQFHRIFDVHV(QGRVFRS\-DQ  ±
GRLV±±30,'
(UVR]*7HNHVLQ22]XWHPL]$2*XQVDU)%LOLDU\VSKLQFWHURWRP\
SOXVGLODWLRQZLWKDODUJHEDOORRQIRUELOHGXFWVWRQHVWKDWDUHGL൶
FXOW
WRH[WUDFW*DVWURLQWHVW(QGRVF)HE  ±GRL
PJH30,'
-HRQJ6.L6+/HH'+/HH-,/HH-:.ZRQ.6HWDO(QGRVFRSLF
ODUJH±EDOORRQVSKLQFWHURSODVW\ZLWKRXWSUHFHGLQJVSKLQFWHURWRP\IRU
WKHUHPRYDORIODUJHELOHGXFWVWRQHVDSUHOLPLQDU\VWXG\*DVWURLQWHVW
(QGRVF1RY  ±GRLMJLH(SXE
-XO30,'
7VX\XJXFKL7,WRL77DNDGD76WUDVEHUJ603LWW+$.LP0+HWDO
7*LQGLFDWLRQVDQGWHFKQLTXHVIRUJDOOEODGGHUGUDLQDJHLQDFXWHFKROH
F\VWLWLV ZLWKYLGHRV -+HSDWRELOLDU\3DQFUHDW6FL-DQ  ±
GRLV±±±(UUDWXPLQ-+HSDWRELOLDU\3DQ
FUHDW6FL-XQ  ±30,'
,WR.)XMLWD11RGD<.RED\DVKL*.LPXUD.6XJDZDUD7HWDO3HU
FXWDQHRXVFKROHF\VWRVWRP\YHUVXVJDOOEODGGHUDVSLUDWLRQIRUDFXWHFKR
OHF\VWLWLVDSURVSHFWLYHUDQGRPL]HGFRQWUROOHGWULDO$-5$P-5RHQW
JHQRO-XO  ±GRLDMU30,'

.RPDWVX67VXFKLGD67VXNDPRWR7:DNDKDUD7$VKLWDQL+8HQR
1HWDO&XUUHQWUROHRISHUFXWDQHRXVWUDQVKHSDWLFJDOOEODGGHUDVSLUD
WLRQIURPSDOOLDWLYHWRFXUDWLYHPDQDJHPHQWIRUDFXWHFKROHF\VWLWLV-
+HSDWRELOLDU\3DQFUHDW6FL1RY  ±GRL
MKES(SXE2FW30,'
3DWHO,-'DYLGVRQ-&1LNROLF%6DOD]DU*06FKZDUW]EHUJ06:DONHU
7*HWDO&RQVHQVXVJXLGHOLQHVIRUSHULSURFHGXUDOPDQDJHPHQWRIFRDJ
XODWLRQVWDWXVDQGKHPRVWDVLVULVNLQSHUFXWDQHRXVLPDJH±JXLGHGLQWHU
YHQWLRQV-9DVF,QWHUY5DGLRO-XQ  ±GRLM
MYLU(SXE$SU30,'
ɇɚɞɿɣɲɥɚ
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