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Представлен анализ результатов лечения 178 больных с осложненным острым холецисти-

том различной степени тяжести. Одноэтапная хирургическая тактика с выполнением лапаро-
скопической холецистэктомии (ЛХЭ) применена при лечении 106 (59,6 %) пациентов, двухэтап-
ная — в 57 (32,1%) случаях, трехэтапная — у 12 (6,7 %) больных с холецистохоледохолитиа-
зом с высоким операционно-анестезиологическим риском. Применение дифференцированного
подхода к выбору оптимальной хирургической тактики при лечении больных острым осложнен-
ным холециститом с приоритетным использованием малоинвазивных технологий позволило уве-
личить долю ЛХЭ до 95,5 %, снизить показатели послеоперационных осложнений с 23,8 до
13,4 %, летальности, которая не была обусловлена основным заболеванием, — с 3,9 до 1,7 %.
Обоснована и доказана приоритетность выполнения малоинвазивных вмешательств при ост-
ром холецистите и осложненных формах желчнокаменной болезни.

Ключевые слова: острый холецистит, осложнения, лапароскопическая холецистэктомия.
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EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF COMPLICATED ACUTE CHOLECYSTITIS
O. O. Bohomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine
Objective: the choice of optimal surgical management, method and sequence of surgery in pa-

tients with acute cholecystitis.
Methods. The paper presents an analysis of results of treatment of 178 patients with complicated

acute cholecystitis of different severity. One-stage surgery with the performance of laparoscopic chole-
cystectomy (LCE) was used in the treatment of 106 (59.6%) patients, two-step — in 57 (32.1%)
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Вступ

Проблема вибору оптималь-
ної хірургічної тактики, методу
та послідовності виконання хі-
рургічних втручань у хворих на
гострий холецистит і сьогодні
залишається дискутабельною,
а переконання хірургів є часто
суперечливими. Раніше прий-
нята тактика хірургічного ліку-
вання хворих на гострий холе-
цистит за терміновими пока-
заннями із застосуванням тра-
диційної «відкритої» холецист-
ектомії виконується лише в
окремих випадках. Відбуваєть-
ся значне розширення арсена-
лу малоінвазивних методик, які
використовуються в хірургічній
практиці. Інтерес до проблеми
зумовлений і тим, що суттєво
збільшилися можливості вико-
ристання малоінвазивних ме-
тодів і як етапу, і як остаточно-
го методу лікування хворих на
гострий холецистит.

Об’єктивним чинником, що
стримує застосування лапаро-
скопічних втручань у цієї кате-
горії хворих, є небезпека не-
контрольованої кровотечі та
ушкодження позапечінкових
жовчних проток, що зумовле-
но вираженими патологічними
змінами в зоні запального ін-
фільтрату. Разом із тим, леталь-
ність при виконанні відкритих
операцій із приводу усклад-
неного гострого холециститу
залишається вищою, ніж при
проведенні лапароскопічних
втручань, досягаючи 7–13,5 %
[1–3], що і схиляє все більше
хірургів до пріоритетності вико-
ристання саме ендовідеохірур-
гічних методів лікування таких
хворих [1; 2; 4–8].

Мета роботи — покращити
результати лікування хворих з
ускладненим гострим холецис-

титом завдяки пріоритетному
використанню й удосконален-
ню ендовідеохірургічних та ла-
пароскопічних технологій.

Матеріали та методи
дослідження

За період із січня 2008 р. по
грудень 2014 р. на клінічній
базі кафедри хірургії № 1 НМУ
імені О. О. Богомольця з при-
воду гострого та хронічного хо-
лециститу лапароскопічна хо-
лецистектомія (ЛХЕ) виконана
895 пацієнтам. Проведено рет-
роспективний аналіз результа-
тів малоінвазивного лікування
178 (19,5 %) хворих на усклад-
нений гострий холецистит
(56 чоловіків і 122 жінки) віком
від 22 до 91 року з гострим хо-
лециститом різного ступеня
тяжкості. З них 13 (7,3 %) хво-
рих були госпіталізовані у тер-
міни до 24 год від початку за-
хворювання, 40 (22,5 %) — до
3 діб, 37 (20,8 %) — до 7 діб.
Середня тривалість захворю-
вання до надходження у ста-
ціонар становила (5,8±2,0) до-
би.

У 165 (92,7 %) хворих уста-
новлений діагноз гострого де-
структивного холециститу, який
у 43 (24,2 %) пацієнтів усклад-
нився механічною жовтяни-
цею з причини холедохолітіа-
зу. Гнійний холангіт діагносто-
вано в 11 (6,2 %) пацієнтів. У
65 (36,5 %) хворих під час опе-
рації виявлено паравезикаль-
ний інфільтрат, у 28 (15,7 %)
— паравезикальний абсцес, у
5 (2,8 %) — гострий панкреа-
тит. Поєднання двох і більше
ускладнень відзначено більше
ніж у половини хворих. Зі 106
(59,6 %) пацієнтів похилого та
старечого віку супровідна гі-
пертонічна хвороба виявлена
у 86 (81 %) хворих, ішемічна

хвороба серця — у 92 (86,8 %),
серцева недостатність — у 24
(22,6 %), цукровий діабет — у
25 (23,6 %), ожиріння — у 18
(16,9 %), захворювання легень
— у 23 (21,7 %), наслідки пе-
ренесеного гострого порушен-
ня мозкового кровообігу (ГПМК)
— у 12 (11,3 %), хронічний піє-
лонефрит — у 16 (15,1 %). Рі-
вень операційно-анестезіологіч-
ного ризику, зумовленого тяж-
кістю загального стану у таких
пацієнтів, і рівень поліорганної
недостатності визначали з ви-
користанням критеріїв шкал
АSA та MODS (Multiple Organ
Dysfunction Score).

Результати дослідження
та їх обговорення

Період від моменту госпіта-
лізації пацієнта до проведення
активного хірургічного лікуван-
ня використовувався для інтен-
сивної консервативної терапії
з метою передопераційної під-
готовки та діагностики.

Визначення хірургічної так-
тики у кожного конкретного
хворого залежало від тяжкості
основного захворювання, ха-
рактеру та ступеня ознак ло-
кальних ускладнень і загаль-
ного стану, зумовленого наяв-
ністю основного та супровід-
них захворювань, ступеня їх
компенсації.

Протягом останніх 10 років
нами опрацьована тактика бі-
ліарної декомпресії при наро-
станні ознак обтурації жовчно-
го міхура. У 41 випадку  де-
структивної форми холецисти-
ту у зв’язку з високим опера-
ційно-анестезіологічним ризи-
ком у першу добу після госпі-
талізації під ультразвуковою
навігацією проведені через-
шкірно-черезпечінкові втручан-
ня з формуванням холецис-

cases, a three stage — in 12 (6.7%) patients with high operational сholeсysthocholedocholithiasis
with high surgical and anaesthesiological risk.

Results. The use of a differentiated approach to the choice of optimal surgical treatment in pa-
tients with complicated acute cholecystitis with using mini-invasive technologies has made it possible
to increase the share of LCE to 95.5%, lower rates of postoperative complications from 23.8 to 13.4%
and mortality which was not caused by the basic disease dicreased from 3.9 to 1.7%.

Conclusion. In the article there was explained and proved a necessity in mini-invasive surgery for
acute cholecystitis and cholelithiasis complicated forms.

Key words: acute cholecystitis, complications, laparoscopic cholecystectomy.
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тостоми з метою усунення бі-
ліарної гіпертензії. Таким чи-
ном, 106 (59,6 %) із 178 хворих
з ускладненими формами гос-
трого холециститу перенесли
одномоментну ЛХЕ; двоетап-
на тактика використана у 57
(32,1 %) випадках: на І етапі
31 (17,4 %) пацієнту були ви-
конані ендоскопічна ретроград-
на холангіопанкреатографія
(ЕРХПГ) з ендоскопічною папі-
лосфінктеротомією (ЕПСТ) і
літоекстракцією, 26 (14,6 %)
— сформована черезшкірно-
черезпечінкова холецистосто-
ма (ЧЧХцС), а на ІІ етапі вико-
нали 21 (11,8 %) хворому ЛХЕ
і 5 (2,8 %) хворим — відкриту
холецистектомію. Триетапна
тактика хірургічного лікування
застосована у 12 (6,7 %) хво-
рих з високим операційно-
анестезіологічним ризиком і
супровідним холедохолітіазом.
На І етапі їм виконували ехо-
контрольовану ЧЧХцС, на ІІ ета-
пі — ЕПСТ із літоекстракцією,
на ІІІ — ЛХЕ. Унаслідок техніч-
них труднощів у 5 (2,8 %) хво-
рих зі щільним інфільтратом
виникла необхідність конверсії.

Інтраопераційні внутрішньо-
черевні ускладнення ЛХЕ спо-
стерігали у 49 (28,8 %) пацієн-
тів. Загальним ускладненням
для 12 (6,7 %) хворих був роз-
виток проявів гострої серцево-
судинної недостатності, яка
виникла відразу ж після ство-
рення карбоксиперитонеуму
при тиску газу 14 мм рт. ст. За
рахунок медикаментозної коре-
кції та зниження внутрішньоче-
ревного тиску до 6–8 мм рт. ст.
порушення серцево-судинної
діяльності вдалося ліквідувати.

Серед місцевих ускладнень
ЛХЕ кровотеча з міхурової ар-
терії та її гілок виникла у 12
(6,7 %) хворих, кровотеча з
рани передньої черевної стін-
ки — у 11 (6,5 %), кровотеча з
стінки жовчного міхура — у 25
(14, 7 %), термічний опік сероз-
ної оболонки дванадцятипалої
кишки — у 4 (2,4 %), ушкоджен-
ня гепатикохоледоха — у 1
(0,59 %). Усього в спостережу-
ваній групі хворих у 24 (13,4 %)

випадках виникли післяопера-
ційні ускладнення.

Після виконання ЕРХПГ із
подальшою ЕПСТ у 3 (6,9 %)
пацієнтів розвинувся післяопе-
раційний інструментальний
панкреатит, який вдалося лікві-
дувати консервативно. Під час
виконання ЕПСТ у 2 (4,7 %) па-
цієнтів виникла кровотеча з
папілотомного розрізу велико-
го сосочка дванадцятипалої
кишки, яку було призупинено
завдяки використанню додат-
кової ендоскопічної коагуляції.

При виконанні ехоконтро-
льованої ЧЧХцС у 3 (7,3 %)
хворих виникла кровотеча з
пункційного отвору, у 2 (4,9 %)
— підтікання жовчі по пункцій-
ному отвору в черевну порож-
нину, у 4 (9,8 %) — міграція
дренажу.

Післяопераційні ускладнен-
ня ЛХЕ виявлені у 5 (2,9 %)
пацієнтів: нагноєння епігаст-
ральної операційної рани, че-
рез яку витягували інфікований
жовчний міхур, — у 3, післяопе-
раційний панкреатит — у 1,
підпечінковий абсцес — у 1.
Останній був виявлений на
10-ту добу після виконання
ЛХЕ. Пацієнта повторно госпі-
талізовано, проведено ехо-
контрольовану черезшкірно-
черезпечінкову санацію і дре-
нування порожнини абсцесу.
Хворий виписаний з клініки з
одужанням на 7-му добу.

Загальна летальність при лі-
куванні пацієнтів з ускладненим
гострим холециститом стано-
вила 1,7 %. Померли 3 пацієн-
ти похилого віку з тяжкою су-
провідною патологією та висо-
ким операційно-анастезіоло-
гічним ризиком, причинами
смерті яких були: наростаюча
поліорганна недостатність — у
2 хворих, гострий інфаркт міо-
карда — у 1.

Аналіз нагромадженого у
клініці матеріалу свідчить про
те, що 94 % хворих з гострим
холециститом звертаються по
медичну допомогу в досить
пізні терміни від початку захво-
рювання, переважно з деструк-
тивними формами захворю-

вання, що істотно впливає на
вибір невідкладної хірургічної
тактики. Слід зазначити, що з
126 випадків пізньої госпіталі-
зації у 46 (36,5 %) локальна
симптоматика була мало вира-
женою внаслідок деструкції.
Оцінюючи можливості вико-
нання ЛХЕ при гострому усклад-
неному деструктивному холе-
циститі, слід враховувати спе-
цифіку маніпулювання в зоні
жовчного міхура, загальної
жовчної та загальної печінко-
вої проток на фоні запального
деструктивного процесу. Щіль-
ний інфільтрат у зоні шийки
жовчного міхура і гепатодуоде-
нальної зв’язки при деструктив-
ному холециститі формується,
як правило, після 5-ї доби від
початку захворювання і може
ускладнюватися розвитком па-
равезикального інфільтрату
або абсцесу. У ході проведен-
ня ЛХЕ в таких випадках мо-
жуть виникнути технічні труд-
нощі, пов’язані з підвищеною
кровоточивістю тканин й утруд-
неною верифікацією елементів
трикутника Кало, що зумовлює
необхідність виконати пункцію
жовчного міхура з аспірацією
його вмісту, ретельно прово-
дити дисекцію тупим і гострим
шляхом,  це дозволяє краще
орієнтуватися в анатомічних
особливостях гепатодуоденаль-
ної зони.

Таким чином, в арсеналі хі-
рурга є достатньо малоінвазив-
них методів, обґрунтоване за-
стосування яких суттєво підви-
щує можливості хірургічного лі-
кування хворих на гострий ус-
кладнений холецистит, у тому
числі пацієнтів з високим опера-
ційно-анестезілогічним ризиком.

Висновки

1. За відсутності високого
операційно-анестезіологічного
ризику і виражених локальних
ускладнень ЛХЕ є методом
вибору в хірургічному лікуван-
ні хворих на гострий холецис-
тит у будь-які терміни від по-
чатку захворювання.

2. Основними критеріями
вибору оптимальної хірургічної
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тактики в лікуванні пацієнтів із
гострим ускладненим холеци-
ститом є: терміни госпіталіза-
ції хворого від початку захво-
рювання, ступінь вираженості
запального процессу, наяв-
ність локальних ускладнень,
ступінь вираженості та деком-
пенсації супровідних захворю-
вань, досвід хірурга тощо.

3. Ускладнення гострого хо-
лециститу механічною жовтя-
ницею зумовлює необхідність
диференційованого підходу до
вибору оптимальної хірургічної
тактики з пріоритетним викори-
станням малоінвазивних тех-
нологій, визначення етапності
виконання та виду хірургічно-
го втручання.
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