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Клінічна симптоматика 

Біохімічний аналіз 
крові ( АсАТ,АлАТ, 

ГТТ, білірубін) 

Специфічні маркери 
панкреатиту ( α-амілаза, 

панкреатична α-амілаза, ліпаза) 

 
АСТІМ  Pancreatitis тест 

Трансабдомінальне УЗД органів черевної порожнини 
і заочеревинного простору 

Загальна жовчна протока 
без патологічних змін 

Холедохолітіаз 
без ознак 
обтурації 

Конкремент 
дистальних 

відділів холедоха 

Сумнівний 
результат 

МРТ панкреато-
гепатобіліарної 

зони 

ЕРПХГ, ЕПСТ, екстракція конкрементів 

Пацієнти першої групи 
(n-65) 

Пацієнти другої групи 
(n-35) 

Пацієнти третьої групи 
(n-26) 

ЛХЕ, дренування черевної порожнини 

Периопераційна консервативна терапія 
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