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І. Актуальність теми: 

Печінка – життєво важливий орган людини, що виконує ряд критичних для організму 

функцій, таких як: 

 Вироблення жовчі, котра допомагає організму позбуватись від кінцевих продуктів 

метаболізму а також розчиняє жири в тонкому кишечнику під час травлення.  

 Синтетична функція. Печінка відіграє важливу роль у виробництві білків, що 

виділяються в кров і мають ряд важливих функцій (гемостаз, фібриноліз, гормональна 

дія та імунітет, транспорт речовин та інші.) 

 Детоксикація крові від шкідливих речовин (токсини, алкоголь, медикаменти) 

 Накопичення різних корисних речовин, таких як вітаміни та мінерали (А, D, B12, 

віт. K, залізо, мідь), глюкоза у вигляді глікогену. 

Саме тому, захворювання печінки є дуже важливою медичною проблемою у всьому світі. 

Захворювання печінки можуть бути вродженими або набутими внаслідок різноманітних 

чинників, що пошкоджують печінку такі як віруси і надмірне вживання алкоголю. Ожиріння 

також є важливим фактором пошкодження печінки. З часом постійне ураження печінки 

закінчується її рубцюванням (цироз), що може призвести до печінкової недостатності – стан, 

що загрожує життю. 

Питання клінічного перебігу, діагностики та лікування патології жовчних протоків, як і 

раніше, привертають пильну увагу багатьох дослідників. Очевидно, це обумовлено 

збільшенням числа хворих з такою патологією, збільшенням частини пацієнтів похилого та 

старечого віку з важкою супутньою патологією, що надходять в пізні строки від початку 

хвороби, часто з ускладненим перебігом захворювання. Ця група хворих об’єднує велике 

число найрізноманітніших хвороб: доброякісних, злоякісних, паразитарних. 

ІІ. Цілі заняття  

1. Вивчити сучасні лабораторні методи діагностики хвороб печінки. 

2.Вивчити сучасні мініінвазивні методи діагностики патології печінки та жовчовивідних 

шляхів.  

3. Засвоїти причини обструкції жовчовивідних шляхів, патогенез та клінічну картину 

захворювань, що супроводжуються механічною жовтяницею.  

4. Вміти інтерпретувати дані ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатикографії.  

5. Знати види ендоскопічних оперативних втручань на жовчовивідних шляхах, визначити 

покази до їх проведення. 
 

ІІІ. Забезпечення вихідного рівня знань 
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IV Зміст теми 

Ознаки та симптоми, що свідчать про захворювання печінки:  

 Шкіра та очі виглядають жовтими (жовтяниця) 

 Біль в животі 



 Набряк ніг 

 Свербіж шкіри 

 Темний колір сечі 

 Знебарвлений або кров’янистий стул 

 Хронічна втома 

 Нудота та блювання 

 Втрата апетиту 

 Кровоточивість ясен, часті синці. 

 

Причини ураження печінки різноманітні, основні та найчастіші з них:  

 Інфекція. Паразити та віруси можуть інфікувати печінку викликаючи її запалення та 

порушення функції. Найчастіші види інфекції печінки – це вірусні гепатити A, B, C . 

 Алкоголь. Надмірне та/або хронічне вживання алкоголю є частою причиною хвороби 

печінки. Ризик виникнення цирозу значно зростає при супутньому вірусному 

гепатиті. На даний час немає чіткої кількості етанолу асоційованої з ураженням 

печінки. 

 Неалкогольне ураження печінки (неалкогольна жирова хвороба печінки) – збірний 

термін для ряду розладів печінки, котрі уражають людей, що не вживають або 

вживають  у малій кількості алкоголь. Виходячи з назви – в клітинах печінки 

скупчується надмірна кількість жиру. 

Основні причини неалкогольного ураження печінки: 

 Надмірна вага та ожиріння 

 Резистентність до інсуліну (стан при якому клітини не забирають цукор з крові у 

відповідь на стимуляцію інсуліном) 

 Предіабет та діабет 

 Високий рівень жирів в крові, особливо тригліцеридів. 

 Також до факторів ризику (стани при яких значно збільшується ймовірність 

виникнення неалкогольної хвороби печінки) належать: 

 Метаболічний синдром (гіпертонія, високий рівень глюкози та холестерину в крові, 

збільшення окружності талії за рахунок жирової тканини) 

 Апное уві сні (зупинка дихання) 

 Синдром полікістозних яєчників 

 Зниження функції щитоподібної залози (гіпотиреоз) 

 Патологія імунної системи. Хвороби, при яких імунна система атакує власні клітини 

(автоімунні захворювання) можуть уражати печінку. Основні такі захворювання:  

 Автоімунний гепатит 

 Первинний біліарний  цироз 

 Первинний склерозуючий холангіт 

 Генетичні (вроджені) причини. Дефектний ген, успадкований від одного або обох 

батьків може стати причиною накопичення в печінці різних речовин, що приводить до 

її ураження. Генетичні хвороби печінки наступні: 

 Гемохроматоз 

 Гіпероксалурія 

 Хвороба Вілсона 

 Рак та інші утвори, до прикладу: 

 Рак печінки 

 Рак жовчних проток 

 Аденома печінки 

 



Лабораторна діагностика 

Аналіз крові на ферменти печінки (аланініновая амінотрансфераза (АЛТ) і аспартатних 

амінотрансфераза (АСТ); 

 Аналіз крові на білірубін - підвищений вміст якого може свідчити про гостре 

захворювання печінки; 

 Аналіз крові на альбумін - знижений вміст якого може свідчити про хронічні 

захворювання печінки. 

Ультразвукова діагностика  

Це унікальне дослідження в руках професійного фахівця з УЗ - діагностики може чітко 

диференціювати дифузні захворювання печінки (стеатоз, гепатит) і оцінити ступінь 

вираженості фіброзу, цирозу печінки. Це дослідження часто використовується в комбінації з 

набором лабораторних тестів, а також аналізу клінічної картини захворювання. 

МРТ- діагностика (магнітно -резонансна холангіопанкреатографія) Дана малоінвазивна 

діагностична методика є абсолютно нешкідливою: не несе променевого навантаження, 

проводиться без застосування контрастного підсилення, і може виконуватися як у дорослих, 

так і у дітей. Водночас, методика з точністю дозволяє візуалізувати запальні стенози, 

конкременти, різні пухлини, метастатичні ураження печінки.  

МСКТ - діагностика  

Комп'ютерна діагностика печінки дозволяє диференціювати механічну жовтяницю від 

паренхіматозної і гемолітичної , діагностувати пухлини і абсцес печінки, а також 

поддіафрагмальний і підпечінковий абсцес, кісти і гематоми. Введення підсилюючої 

контрастної речовини дозволяє з високою точністю візуалізувати метастатичні ураження 

печінки при онкологічних захворюваннях. 

Ендоскопічні втручання на великому сосочку 

дванадцятипалої кишки здійснюють у спеціальній рентген-ендоскопічній 

операційній. Це має бути просторе приміщення, що відповідає санітарним нормам і правилам, 

обладнане сучасним рентгенівським апаратом (типу С арка) з цифровою обробкою 

зображення, станцією архівації, 1-2 монітором тощо. Операційний стіл повинен бути рентген-

прозорим і дозволяти нахил робочої деки до 30° в різні боки. Необхідно, щоб рентгенівський 

і ендоскопічний монітор знаходилися в зоні прямого спостереження лікаря, а помічники мали 

вільний доступ до голови і правої руці пацієнта. Слід пам’ятати, що якість рентгенівського  

зображення - одна з найважливіших умов успіху ендохірургічних транспапілярних втручань. 

Необхідним обладнанням є ендоскопи, як з бічним, так і з торцевим розташуванням оптичного 

вікна, з інструментальними каналами різного 

діаметра (2,8-4,2 мм). Дуоденоскопи з бічною оптикою, що стандартно використовуються при 

виконанні ЕРХПГ і ЕПСТ. Всі дуоденоскопи мають інструментальний канал, забезпечений 

підйомником інструменту. Ендоскоп з торцевою оптикою необхідний при втручаннях на 

ВСДПК у пацієнтів, яким було зроблено резекцію шлунка за типом Більрот-ІІ, а також, за 

необхідності, для виконання поліпектомії в зоні сосочка. Ендоскопи  з широким 

інструментальним каналом незамінні під час установки стентів при ендопротезуванні 

протокової систем. Для виконання ендоскопічного гемостазу ефективніше використання  

двоканального апарату. Відеоендоскопи мають високу роздільну здатність, обладнані 

монітором, пристроями відеозапису, принтером, що значно полегшує проведення досліджень 

та операцій, документування та обробку матеріалу. Для виконання операцій на ВСДПК за 

відсутності відеоендоскопа необхідною є відеокамера з монітором, джерело електричного 

струму високої частоти, набори катетерів для канюляції сосочка, різних провідників,  

папілотомів, корзин Дорміа та інших інструментів для транспапілярних втручань. 

Контрастні речовини. Обов’язковим компонентом ЕРХПГ є введення рентгенконтрастної 

речовини, підігрітої до температури тіла хворого. 

https://oberig.ua/article/ispolzovanie-magnitno-rezonansnoj-tomografii-v-oce/


Перевагу слід надавати неіонним низькоосмолярним водорозчинним засобам: Ультравісту, 

Омніпаку, Візипаку. Застосування цих препаратів супроводжується значно меншим числом 

негативних реакцій і ускладнень. Як правило, для дослідження потрібно 20-50 мл 

рентгенконтрастної речовини. Іноді допускається застосування іонних водорозчинних засобів:  

20-35% розчин Урографіну або Верографину. Протипоказами для проведення дослідження є 

підвищена чутливість до контрастних засобів, що містять йод. З обережністю 

рентгенконтрастні методи дослідження застосовуються у хворих, що мають в анамнезі 

алергічні реакції на контрастні препарати, бронхіальну астму, виражені порушення  

функцій печінки та нирок, хоча ризик використання неіонних контрастних  засобів у цих 

пацієнтів істотно нижчий, ніж при застосуванні іонних. У пацієнтів з підвищеним ризиком 

виникнення алергічних реакцій у деяких випадках є доцільним проводити попередню терапію 

глюкокортикоїдами і/або антигістамінними препаратами. Незважаючи на 

мінімальний ризик розвитку анафілактичного шоку при проведенні  рентгенконтрастного 

дослідження, необхідно створити умови для надання екстреної допомоги. 

Проведення рентген контрастного дослідження у хворих з важким тиреотоксикозом, 

міеломатозом, декомпенсованим цукровим діабетом  можливе лише як виняток. 

Катетери. Стандартні катетери - це тефлонові трубки з зовнішнім діаметром 1,7 мм і 

рентгенконтрастними маркерами на їх дистальному кінці, які допомагають зрозуміти глибину 

введення в ВСДПК. Дистальний кінець катетера зазвичай трохи закруглений. Внутрішній 

канал вільно пропускає стандартну струну-провідник діаметром І мм. На проксимальному 

кінці стандартного катетера є два входи - для струни-провідника і для під’єднання шприца. 

Різні варіанти конструктивного виконання катетерів відрізняються розміром, конфігурацією 

наконечників, діаметром і кількістю каналів. Перевагою двоканальних катетерів є можливість 

паралельного використання двох каналів: введення по одному каналу контрастної речовини і 

проведення по другому струни-провідника. Слід з обережністю застосовувати катетери зі 

значно звуженим кінчиком. З одного боку вони полегшують канюляцію ВСДПК, а з іншого - 

легко можуть стати причиною неправильного введення 

контрасту в підслизовий шар і навіть за межі кишки. Струни-провідники використовуються 

для полегшення канюляції гирла ВСДПК, проходження звивистих стриктур і проводяться по 

просвіту стандартного катетера-канюлі або папілотома. З їх допомогою здійснюють зміну 

інструменту - катетера на папілотом, папілотома на кошик тощо. Стандартні струни-

провідники мають спіральну конструкцію і центральний остов, зазвичай їх довжина становить 

400-480 см. Найчастіше використовуються струни діаметром 1 мм (0,035 дюйма). Дистальний 

м’який кінець провідника довжиною 3 см запобігає можливому пошкодження  

слизової оболонки і полегшує проходження звужень. Провідники меншого діаметра погано 

долають перешкоди і застосовуються значно рідше. Папілотоми - діатермічні ножі 

різноманітної конструкції, що відрізняються місцем і напрямком виходу з тефлонового 

катетера металевої струни - електрода, її довжиною, формою. У папілотомі Демліна-Классена 

дротяна струна виходить в 3 см від верхівки катетера і знову входить у нього 

в декількох міліметрах від кінчика  

При папілостенозах і вклинених конкрементах використовують голчастий папілотом з 

торцевим виходом діатермоножа. У пацієнтів після резекції шлунка за типом Більрот-ІІ 

використовують 8- подібно зігнутий папілотом у зв’язку з розташуванням поздовжньої 

складки донизу від гирла сосочка. На жаль, ці папілотоми рідко вдається встановити в 

правильному напрямку. 

На сучасному етапі більшість папілотомів мають другий канал для  введення контрастної 

речовини або для струни-провідника. Деякі папілотоми мають три просвіти - контраст можна 

вводити, не видаляючи провідник, що спрямовує. 

Враховуючи різноманітність варіантів будови ВСДПК і його патологічних змін при різних 

захворюваннях, необхідно мати можливість вибору інструменту потрібної конструкції, що, як 

правило, зумовлює успіх і ефективність операції. 

Надзвичайно важливим питанням в проведенні ЕРХПГ, як і інших транспапілярних втручань, 

є дезінфекція та стерилізація устаткування.ЕРХПГ може спричинити інфікування закритих 

просторів, порожнин, що погано дренуються (дрібні жовчні і панкреатичні протоки, 



псевдокісти). У зв’язку з цим ендоскопічне обладнання для ЕРХПГ необхідно стерилізувати  

не тільки після використання, а й перед кожним втручанням.  

 

ЕНДОСКОПІЧНА РЕТРОГРАДНА ХОЛАНГІОПАНКРЕАТОГРАФІЯ Ендоскопічна 

ретроградна холангіопанкреатографія (ЕРХПГ) хоча і досить широко застосовується для 

діагностики захворювань біліарної і панкреатичної систем, є досить складним і небезпечним 

втручанням. Під час діагностичного етапу обстеження (введення контрастної речовини) у 

пацієнтів з біліарним або панкреатичним блоком погіршуються умови відтоку жовчі і секрету 

підшлункової залози, що може сприяти розвитку серйозних ускладнень (гострого 

панкреатиту, гнійного холангіту, абсцедування псевдокісти та ін.) 

У зв’язку з цим, як правило, другим етапом втручання є ліквідація блока, відновлення 

адекватного відтоку жовчі і секрету підшлункової залози, дренування протокової систем. 

Таким чином, просте контрастування жовчних і панкреатичної протоків, за відсутності умов 

для подальшого виконання ендоскопічного оперативного заходу, на сьогодні неприпустимо. 

На сучасному етапі значно частіше застосовується ізольоване контрастне дослідження 

жовчовивідної системи, тобто ендоскопічна ретроградна холангіографія (ЕРХГ). У зв’язку з 

високим ризиком розвитку серйозних ускладнень ендоскопічна ретроградна  

холангіопанкреатографія (ЕРХПГ) та ендоскопічна ретроградна панкреатографія (ЕРПГ) 

використовуються надзвичайно рідко. 

Покази до ЕРХГ: 

1. Обтураційна жовтяниця (гіпербілірубінемія); 

2. Підвищення активності ферментів холестазу: лужної фосфатази і  

γ- глутаматтрансферази; 

3. Підвищення активності трансаміназ; 

4. Розширення гепатикохоледоха більше 8 мм (інтраопераційно або 

за результатами УЗД); 

5. Камені жовчних проток; 

6. Біліарний панкреатит; 

7. Папілостеноз; 

8. Гострий холангіт; 

9. Підозра на ятрогенне пошкодження, рубцеве або пухлинне 

ураження жовчних протоків для визначення зони і протяжності ураження, а  

також стану верхніх відділів. Враховуючи інвазивність дослідження, можливість розвитку, 

хоча й невеликої кількості, але досить серйозних ускладнень, визначення чітких  

показань до виконання контрастування протокової системи істотно впливає на результати 

втручання. Аналізуючи ускладнення ЕРХПГ, абсолютна більшість дослідників основною 

причиною невдач називає відсутність або нечіткість показань. При сумнівних свідченнях і 

відсутності клінічної необхідності, ситуація повинна вирішуватися на користь відмови від  

термінового проведення ЕРХПГ, динамічного спостереження і застосування інших методів 

обстеження пацієнта. 

Протипокази до ЕРХГ - питання досить важке, а думки фахівців вельми суперечливі. На думку 

більшості дослідників до кожного хворого має бути індивідуальний підхід. Головне, що слід 

пам’ятати - ризик проведення цього дослідження повинен диктуватися клінічною ситуацією і 

не перевищувати його діагностичної цінності. До загальних протипоказань відносять серцеву 

та дихальну недостатність. Враховуючи можливість продовження втручання з використанням 

струмів ВЧ (ЕПСТ), протипоказом є також наявність у 

хворого кардіостимулятора. 

Необхідно зупинитися на можливості виконання ЕРХГ при гострому  панкреатиті, при якому 

раніше це дослідження вважалося протипоказаним.  По-перше, зовсім не завжди на підставі 

клініко-лабораторних та інструментальних методів дослідження вдається провести 

диференціальну діагностику між біліарним і небіліарним панкреатитом. 

По-друге, ЕРХГ/ЕПСТ володіє широкими лікувальними можливостями, зокрема, при 

гострому панкреатиті, обумовленому холедохолітіазом або папілостенозом. 



По-третє, за допомогою глибокого канюлювання загальної жовчної протоки вдається 

перекрити місце впадання вірсунгової протоки і запобігти потраплянню контрастної речовини 

в підшлункову залозу. Однак встановлено, що неминучим в ряді випадків є потрапляння 

рентгенконтрастного препарату в вірсунгову протоку не веде до настільки 

небезпечних наслідків, як передбачалося раніше. З обережністю слід виконувати ЕРХПГ у 

хворих з псевдокістами підшлункової залози, оскільки є небезпека їх інфікування при введенні 

контрастної речовини. Певні технічні труднощі можуть виникнути у хворих, що перенесли  

резекцію шлунку за Більрот-ІІ. Довга привідна петля не завжди дозволяє подолати відстань 

від місця анастомозу до ВСДПК (не вистачає довжини апарату). Ця петля може відходити під 

гострим кутом, що також ускладнює просування апарату. Труднощі виникають і у зв’язку з 

тим, що у хворих, які перенесли операцію, дуоденальний сосочок під час огляду наближається  

ззаду і візуальна картина стає ніби зворотною. Тому виконати ЕРХГ вдається 

лише у 50% хворих, що перенесли резекцію шлунку за Більрот-ІІ. Зробити дослідження 

важчим можуть великі юкстапапілярні дивертикули дванадцятипалої кишки, які виявляються 

у 10-26% хворих. Поряд з перерахованими причинами невдач ЕРХГ можуть бути: анатомічні 

зміни дванадцятипалої кишки і великого сосочка ДПК (у 9% хворих), неможливість виведення 

великого сосочка ДПК в зручну позицію (у 3-4%), недостатня підготовка хворих (у 4-5%). У 

цілому не вдається канюлювати ВСДПК і контрастувати гепатикохоледох у 4-22% хворих. 

Вирішальне значення у збільшенні ефективності ЕРХГ мають ретельна  

підготовка і накопичення лікарями досвіду. Підготовка та премедикація. Виконання ЕРХГ 

повинно розглядатися як етап ендоскопічної транспапілярної операції, тому підготовка 

пацієнта і премедикація повинні забезпечити психоемоційний комфорт, адекватне  

знеболення, помірну седацію, селективне розслаблення сфінктерів ВСДПК, тимчасове 

пригнічення перистальтики і секреції, профілактику можливих ускладнень. Перш за все, 

необхідно з’ясувати в хворого алергологічний анамнез, зокрема, можливість перенесення 

препаратів йоду. Необхідно також провести пробу на перенесення препаратів, що містять йод: 

напередодні дослідження хворому під язик наносять краплю препарату, що містить йод  

(розчин Люголя та ін.) Якщо, незважаючи на це, все ж зберігаються сумніви щодо сприйняття 

препаратів йоду, перед втручанням пацієнту слід ввести  кортикостероїди, антигістамінні 

препарати. З метою попередження післяопераційного гострого панкреатиту 

напередодні та в день операції в комплекс інфузійної терапії включають спазмолітики, 5-

фторурацил, антибіотики (цефалоспорини 3-го покоління або фторхінолони) в поєднанні з 

похідними нітроімідазолу (метронідазол, орнідазол), а також гастроцепін, дюспаталин або 

діцетел, еглоніл (сульпірид). 

Доцільним є використання октрестатину, укретиду. Сандостатину (октреотиду). За 20-30 

хвилин до втручання внутрішньом’язово вводять промедол, атропін, сібазон, димедрол. Перед 

введенням ендоскопа доцільною є ін’єкція 0,5-1 мл 1% розчину бензогексонію. При 

труднощах канюляції сосочка під час ендоскопічного втручання можливий прийом під язик 

нітрогліцерину. На сьогодні за кордоном при проведенні ендоскопічних транспапідярних 

втручань широко використовують пропофол, який забезпечує більш комфортні умови для 

хворого і необхідні - для лікаря. Після закінчення оперативної допомоги протягом першої доби 

(мінімум) призначають голод, продовжують спазмолітичну, антибактеріальну, 

антисекреторну і інфузійну терапію. 

Методика дуоденоскопії. Кожне транспапілярне втручання містить етап проведення апарату 

до зони ВСДПК (дуоденоскопію), виведення сосочка в зручну для канюляції позицію, 

канюляцію потрібної протокової системи, контрастування, оцінку результатів та визначення 

подальшої тактики. Положення хворого на столі при проведенні дуоденоскопа в  

дванадцятипалу кишку - на лівому боці з заведеною за спину лівою рукою, аналогічне 

положенню при виконанні ФЕГДС. При виявленні папілярної зони і перед канюляцією, 

зручніше повернути хворого на живіт. Ендоскоп з боковим розташуванням оптики має 

закруглений дистальний кінець, тому проведення його через верхній стравохідний 

сфінктер зазвичай не викликає труднощів. Проте проведення такого інструменту через глотку 

і верхні відділи стравоходу відбувається практично наосліп. Важливо вводити апарат тільки 

по середній лінії ротової порожнини  і глотки, не слід сильно тиснути, досить м’якого тиску 



під час ковтального руху (метод сліпого введення при ФЕГДС). Якщо є труднощі, необхідно 

витягнути інструмент і провести обстеження апаратом з торцевим розташуванням оптики. 

Ідеальним є виконання звичайної діагностичної ФЕГДС перед виконанням дуоденоскопії.  

Такий підхід дозволяє заздалегідь діагностувати патологію верхніх відділів  

травного каналу, убезпечити пацієнта і лікаря від ускладнень, і навіть відмовитися від 

проведення дуоденоскопії за наявності, наприклад, дивертикулів, стенозів, великої грижі 

стравохідного отвору діафрагми. Особливості проведення дуоденоскопа до ВСДПК. 

Орієнтовно на 35 см від різців здійснюють огляд абдомінального відділу стравоходу, після 

чого, відпустивши тяги і розпрямивши апарат, проводять його вперед на 5-7 см. Зазвичай 

відчувається легкий опір в області кардіального жому (38-40 см від різців), після якого ~ 

характерне «провалювання» - це означає, що ендоскоп знаходиться в шлунку. Опинившись в 

шлунку, дистальний кінець апарату нахиляють вниз, щоб мати можливість прямого бачення, 

аспірірують рідину і інсуфлюють трохи повітря, щоб отримати зображення просвіту. 

Просування по шлунку з нахиленим вниз дистальним кінцем, практично не відрізняється від  

гастроскопії апаратом з торцевою оптикою. Щоб оглянути всі стінки шлунка, роблять 

ротаційні рухи ендоскопа. Ретроградний огляд кардії здійснюють за умови підняття вгору 

дистального кінця, підвівши ендоскоп до великої кривизни в області кута шлунка. Увійшовши 

в антральний відділ з помірно зігнутим вниз дистальним кінцем апарату, візуалізують воротар. 

Наблизившись до кільця воротаря, дистальний кінець повертають вгору, у нейтральне 

положення (або трохи вище нього) так, щоб бачити верхнє півкільце пілоричного жому. 

Вигляд воротаря в цей момент описують як «призахідне сонце». Іноді необхідно пройти над 

воротарем (втратити його з поля зору), а потім різко повернути дистальний кінець інструменту 

вниз, щоб наосліп пройти в дванадцятипалу кишку. Проведення через кільце воротаря більше 

залежить від відчуттів, ніж від зображення, успіх залежить від проведення  інструменту по 

центральній осі антрального відділу. При виникненні труднощів повертають апарат у вихідне 

положення. Для досягнення правильного напряму по середній лінії, необхідно повернути 

важіль малої тяги трохи від себе або обертати ввідну частину ендоскопа за годинниковою  

стрілкою.     У дванадцятипалій кишці в поле зору зазвичай потрапляє верхнє  (латеральне) 

півколо цибулини. Для візуалізації всіх стінок цибулини дванадцятипалої кишки необхідно 

дещо зігнути дистальний кінець вниз, 

інсуфлювати повітря і ротаційними рухами ввідної трубки зробити огляд.  При огляді 

нижнього (медіального) напівкола цибулини висока ймовірність  вислизання апарату назад в 

антральний відділ шлунка. Проведення апарату з верхньо-горизонтальної в низхідну частину 

кишки через верхній дуоденальний вигин відбувається частково наосліп і вимагає виконання 

спірального маневру «правий поворот і витягування». З положення, коли видно цибулину, 

дистальний кінець згинають вгору, в нейтральне положення і просувають до входу в низхідну 

частину кишки. Потім дистальний кінець сильно згинають управо і вгору, з одночасною  

ротацією апарату на 90° за годинниковою стрілкою і підтягуванням його 

назад. При цьому розпрямляється петля, і апарат лягає вздовж малої кривизни шлунка. 

Спіральне обертання призводить до появи просвіту верхньої частини низхідного відділу 

кишки і часто папілярної області з поздовжньою складкою. Низхідну частину кишки 

оглядають під час поступового виведення ендоскопа, використовуючи вигини і обертання 

дистальної його частини. Коли ввідна частина розпрямилась (відмітка на апараті біля 

загубника - 60- 70 см), дистальний кінець ендоскопа буде знаходитися поряд з Фатеровим 

сосочком. Послідовність дій для проведення апарату по дванадцятипалій кишці і  

правильній його установці в папілярній зоні з досвідом доводиться до автоматизму і зводиться 

до представленого алгоритму. 

1. Підійти до верхнього вигину дванадцятипалої кишки. 

2. Лікарю разом з апаратом повернутися вправо на 90° (з  положення обличчям до пацієнта в 

положення лівим боком до пацієнта). 

3. Максимально повернути важіль малої тяги від себе і, одночасно,  

важіль великої тяги - на себе. Якщо маневр виконано вірно, апарат виявляється в просвіті 

низхідного відділу дванадцятипалої кишки. 



4. Повільно вивести ендоскоп, виконуючи обертання за годинниковою стрілкою. Введена 

частина апарату випрямиться в шлунку вздовж малої кривизни. 

5. Після досягнення позначки на апараті біля загубника 60-70 см і візуалізації папілярної 

області, важелі великої і малої тяг ендоскопу можуть бути переведені в нейтральне положення 

і зафіксовані. 

6. Пацієнта повертають на живіт, а лікар може трохи обернутися назад (ліворуч) обличчям до 

пацієнта. 

При виконанні дуоденоскопії з метою транспапілярного втручання важливо досить швидко 

встановити апарат навпроти папілярної області і розпочати канюляцію. Зайва інсуфляція 

повітря при тривалому обстеженні слизової оболонки шлунка і цибулини дванадцятипалої 

кишки негативно 

позначається на виведенні ВСДПК в зручну для канюляції позицію, затягує  час канюляції і, 

відповідно, всього подальшого транспапілярного втручання. Проте, в «поспіху» до сосочка 

можуть залишитися непоміченими значні ураження шлунка та проксимальних відділів 

дванадцятипалої кишки. Якщо в полі зору ендоскопа знаходиться циркулярна складчастість  

дванадцятипалої кишки, а сосочок не візуалізується, то зазвичай це означає, що дистальний 

кінець апарату знаходиться далі, в нижньо-горизонтальній частині кишки. Апарат повільно 

виводять назад, з невеликим обертанням за годинниковою стрілкою, оглядаючи медіальну 

стінку. При русі до сосочка з нижніх відділів, першою ознакою є вигин між 

нижньогоризонтальною і низхідною частиною дванадцятипалої кишки. Потім йде гладка 

ділянка слизовоїоболонки без поперечних складок. Від цієї ділянки до папілярної  

зони веде поздовжня або кілька косих складок. Методика канюляції ВСДПК і 

холангіопанкреатографії. Як правило, ВСДПК знаходиться в низхідній частині 

дванадцятипалої кишки. Якщо в цій частині кишки виявити сосочок не вдається, необхідно 

трохи витягнути апарат і почати його пошук знову. Розмір, форма і місце розташування 

сосочка можуть значно варіювати. Однак його досить легко виявити за більш рожевою і 

матовою поверхнею слизової оболонки. Сосочок, як правило, має овальну форму, ширина його 

близько 8 мм, довжина - 10-12 мм (іноді значно менше). Устя ВСДПК зазвичай знаходиться 

на вершині сосочка, однак воно може бути прикрите розширеною поздовжньою складкою, що 

нависає, і слизовою оболонкою самого сосочка. Напрямок жовчної протоки визначають у 

напрямку поздовжньої складки, яка виступає в просвіт кишки на 1-2 см 

вище сосочка. В усті сосочка можуть листоподібно виступати ділянки гіпертрофованої 

слизової оболонки, досить часто (12-15%) визначаються невеликі аденоми, у 20-25% пацієнтів, 

особливо в літньому віці, зустрічаються парапапілярні дивертикули. Установка апарату в 

папілярній зоні і напрям катетера має принципово важливе значення для успішної канюляції 

ВСДПК та виконання холангіографії. Ендоскоп повинен бути встановлений так, щоб устя 

сосочка і поздовжню складку було видно знизу вгору, бажано - в центрі монітора. 

Якщо запланована канюляція жовчної протокової системи, то канюля повинна бути 

зорієнтована на 11 годин умовного циферблата. При канюляції головної протоки 

підшлункової залози, канюлю орієнтують на 1 годину умовного циферблата. Важливим є 

хороший огляд зони втручання та відсутність вираженої перистальтики. За наявності піни, що 

ускладнює канюляцію, область ВСДПК обробляють 20 мл води з декількома краплями 

силіконової суспензії з наступною її аспірацією. Додаткова підшкірна ін’єкція 0,5 мл 

бензогексонію (під контролем АТ) дозволяє купірувати виражену перистальтику. Для цього 

також рекомендується використовувати бускопан, глюкагон або нітрогліцерин під язик. 

Канюляцію ВСДПК зручніше виконувати в  положенні пацієнта на животі. Для 

унеможливлення потрапляння повітря в протоку, до катетеру під’єднують шприц і заздалегіть 

заповнюють його розчином контрастного препарату. Необхідно уникати попадання контрасту 

в дванадцятипалу кишку. З одного боку це стимулює перистальтику, з іншого – погіршує 

інтерпретацію отриманих рентгенограм. Канюлю вводять в отвір сосочка без надання 

сильного тиску відповідно до напрямку обраної протоки. Найскладніша частина дослідження 

– це канюлювання потрібної протоки. Аналіз літератури свідчить про те, що 

ефективність втручання тим вища, чим швидше воно виконується. За висловом Р.Сойоп: «... 

канюляція повинна бути виконана до того, як пацієнт, ендоскопіст, медперсонал, 



дванадцятипала кишка і сосочок втомилися». Наші дослідження показали, що перевищення 

часу канюляції більше 15 хвилин є фактором ризику ускладнень транспапілярного втручання.  

При канюляції оптимальним є селективне контрастування необхідної протокової системи. 

Катетер, що вільно проходить, як мінімум, на 5 см зазвичай знаходиться в жовчномій протоці. 

У будь-якому випадку, перед введенням контрастної речовини слід виконати аспіраційну 

пробу - аспірувати вміст протоки. В абсолютній більшості випадків аспіраційна проба 

дозволяє переконатися в правильності розташування катетера. Лише 

після цього розпочинати контрастування протокової системи.  Введення контрасту 

виконується під рентгенівським контролем. Повільно, без тиску, поступово заповнюють поза-

і внутрішньопечінкові жовчні протоки, а також, за необхідності, жовчний міхур (за його 

наявності). 

Контрастуючи головну панкреатичну (Вірсунгова) протоку, швидкість введення контрасту 

повинна бути мінімальною. Не можна допускати, так званої, паренхімографії або ацинаризації 

- попадання контрастної речовини в ацинуси залози, оскільки це істотно підвищує ризик 

розвитку гострого панкреатиту. Як зазначалось для виконання ЕРХПГ доцільно  

використовувати неіонні, низькосмолярні контрастні препарати – ультравіст або омніпак, 

застосування яких супроводжується істотно меншим числом ускладнень. 

Об’єм введеного контрастного препарату визначається заповненням  протокової системи без її 

перерозтягнення. Рекомендується аспірувати вміст протоки (жовч, панкреатичний секрет), 

поступово заміщуючи його контрастним препаратом. Рентгенограми роблять на фоні 

заповненої контрастом протокової системи і після її випорожнення. Зазвичай жовчна 

протокова система повністю випорожнюється від контрасту протягом 40 хвилин, 

панкреатична - протягом 10 хвилин. Перевищення цього часу і відсутність 

внутрішньопротокової патології можуть свідчити на користь папілостенозу. Різні варіанти 

будови ампули ВСДПК, рівні і кути впадання проток, наявність аденом сосочка, пролабування 

в його устя інтраампулярної складчастості при протоковій гіпертензії, стеноз гирла холедоха, 

вклинені конкременти - далеко не повний перелік причин, що ускладнюють вільну канюляцію. 

Парапапілярні дивертикули змінюють анатомічну взаємодію дуоденопанкреатобіліарної зони, 

у зв’язку з чим відзначається скорочення інтрамурального відділу загальної жовчної протоки 

(ЗЖП), впадіння холедоха в ДПК під кутом, що наближається до прямого. Папілотомія при  

дивертикулі безпечна тільки після ретельного вивчення цієї взаємодії на холангіограмах. 

Практичне значення мають взаємодія отвору і ампули ВСДПК з  напрямком інтрамурального 

відділу холедоха. За наявності дивертикулів  

відомий анатомо-ендоскопічний орієнтир напрямку ЗЖП на 10-11 годин умовного циферблату 

відсутній. Однак можливість канюляції ампули сосочка зумовлює успішне виконання всіх 

наступних транспапілярних втручань. 

При пухлинах сосочка слизова оболонки папілярної області інфільтрована, вкрита ерозіями і 

виразками, легко контактно кровоточить. Зазвичай при детальному огляді пухлини можна 

виявити місце закінчення жовчі, яке і є гирлом холедоха. На відміну від пухлини головки 

підшлункової залози або термінальних відділів проток, при пухлині сосочка канюляцію  

зазвичай здійснювати неважко. Для пацієнтів з пухлинами головки підшлункової залози і 

термінального відділу загальної жовчної протоки характернішою є втягнута форма ВСДПК, а 

для пацієнтів з папілостенозом - плоска. У подібних випадках канюляція по провіднику надає 

неоціненну допомогу. Проведення попередньої папілотомії, атипової папілотомії тільки з 

метою контрастування сьогодні вважається нераціональним. Однак при доведеній біліарній 

гіпертензії та необхідності її лікування, голчастим папілотомом виконують точковий, 

пункційний розріз найбільш виступаючої частини поздовжньої складки, глибиною 2-3 мм. За 

відсутності надходження жовчі і неможливості канюляції холедоха наступні маніпуляції  

відкладають. Через 2-3 доби проводять етапне втручання. За цей час, як  правило, набряк 

слизової оболонки в області розрізу значно зменшується і етапне втручання вже виконується 

в менш небезпечних умовах. Вклиненні в ампулу ВСДПК конкременти ускладнюють 

канюляцію і є показим до проведення папілосфінктеротомії. Вони ж можуть бути причиною 

фістули, розташованої, як правило, супрапапілярно, над гирлом сосочка. У подібних випадках 

канюляція ЗЖП може бути виконана через отвір фістули. Виконані раніше резекція шлунка за 



типом Більрот-1, пілородуоденопластика і гастроентеростомія (при прохідності воротаря і  

дванадцятипалої кишки) зазвичай не є перешкодою для виконання ЕРХГ. Після оперативних 

втручань за типом Більрот-ІІ складно здійснити виведення сосочка і канюляцію протокової 

системи. З одного боку не просто диференціювати устя привідної петлі, з іншого - пройти в 

неї апаратом. Огляд здійснюють в ретроградному напрямку за відсутності чітких  

ендоскопічних орієнтирів. Папілярна зона розташована ніби «навпаки» - поздовжня складка 

знаходиться нижче гирла ВСДПК. Іншим орієнтиром є вершина кукси ДПК, яка нагадує 

гладкий поліп. Слід, однак, пам’ятати про те, що сильне розтягування петель привідної кишки 

може викликати перфорацію, особливо у літніх пацієнтів. Канюляція ВСДПК у пацієнтів з 

резекцією шлунка по Більрот-ІІ складніша, звичайна ендоскопічна картина виявляється 

перевернутою. Через це вигин стандартних катетерів є перешкодою. З тієї ж причини,  

холангіографію набагато складніше виконати, ніж панкреатографію.  Канюляцію полегшують 

папілотоми спеціальної конструкції з меншим 

вигином. Змінити кут підходу до сосочка можна, вивівши  апарат назад, але в цьому випадку 

канюляція відбувається на відстані, що досить незручно. Ефективним є застосування струни-

провідника, яка напряму, без вигину вводиться в сосочок. Після того, як дистальний кінець 

струни- провідника надійно введений в сосочок, його напрямок можна змінити, згинаючи 

дистальний кінець ендоскопа. Після трансдуоденальної папілосфінктеротомії отвір холедоха 

зазвичай зяє, отвір панкреатичного протоку, як правило, знаходиться біля основи  

папілосфінктеропластики. Отвір холедоходуоденоанастомозу після оперативних втручань 

зазвичай розташований по латеральному (верхньому) контуру цибулини ДПК і може бути 

устям для канюляції жовчної протоки. При контрастуванні через холедоходуоденоанастомоз 

необхідно ввести контрастну речовину і дистальну, відключену частину протоки. Вона 

фактично є «сліпим мішком», у якому нерідко перебувають конкременти, грудочки їжі тощо. 

Подібна ситуація, нерідко, призводить до розвитку синдрому «сліпого мішка» (синдром 

«вигрібної ями»), панкреатиту та холангіту. Ускладнення. Частота ускладнень після ЕРХГ за 

зведеними даними літератури складає 0,6-2,6%, а летальність досягає 0,1-1%. Специфічними 

ускладненнями ЕРХГ є гострий панкреатит, гострий холецистит, гострий  гнійний холангіт, 

сепсис.  

Факторами ризику розвитку гострого панкреатиту є: 

1. Травматична багаторазова канюляція ВСДПК, пов’язана з  

наявністю технічних труднощів при папілостенозі і стенозі термінального відділу холедоха. 

2. Ацинаризація. 

3. Відсутність аспірації контрастної речовини після ЕРХГ при  затримці евакуації. 

4. Час канюляції - більше 15 хвилин. 

5. Час ЕХТВ - більше 40 хвилин. 

6. Хронічний рецидивуючий панкреатит. 

7. Відсутність або недостатній обсяг перед- і / або післяопераційної медикаментозної терапії. 

8. Плоска або втягнута форми ВСДПК. 

9. Відсутність аспірації до введення контрасту і розсічення. 

10. Атипова папілотомія. 

11. Низьке розташування ВСДПК. 

12. Парапапілярні дивертикули. 

13. Пухлини дуоденопанкреатобіліарної зони. 

Травматична багаторазова канюляція устя сосочка призводить до набряку слизової оболонки, 

що створює технічні складності для виконання подальшої канюляційної папілотомії. 

Контрастування дрібних розгалужень вірсунгової протоки (ацинаризація, паренхімографія) 

свідчить про велику кількість контрастної речовини, яку ввели, частіше - про високий тиск 

при її безконтрольному введенні. Слизова оболонка проток підшлункової залози небайдужа 

до складу контрасту і тиску. Щоб уникнути паренхімографії введення  контрастної речовини 

повинне бути повільним, рентгенологічно  контрольованим, в об’ємі не більше 2 мл. 

Відсутність аспірації з протоки до введення контрасту і розсічення (аспіраційна проба) 

створює небезпеку пошкодження підшлункової залози і прилеглих анатомічних структур. Для 

всіх хворих визначальним фактором ризику розвитку гострого панкреатиту після ЕХТВ 



визнано відсутність чітких показань до транспапілярного втручання. Вік хворих до 50 років 

був визнаний фактором ризику розвитку гострого панкреатиту тільки в поєднанні з жіночою 

статтю і 2-3 ступенем ожиріння. В порівняно молодий вік збільшується ризик розвитку 

гострого панкреатиту після ЕХТВ. У старшому віці зменшується число гострого панкреатиту, 

очевидно, пов’язано з ослабленням екзокринної функції підшлункової залози. За нашими 

даними, вже при огляді папілом і за особливостям, що виникають протягом втручання, часто 

можна припустити наявність або 

ймовірність розвитку панкреатиту. Так, вклиненний конкремент, стеноз гирла фатерового 

сосочка, явища папіліту, що отриманні під час аспірації з панкреатичної протоки мутного 

в’язкого секрету, особливо з геморагічними домішками, свідчать про наявність панкреатиту. 

Неприпустимим є введення контрастної речовини наосліп, під тиском. При затримці евакуації 

з головного панкреатичного протоку більше 10 хвилин показана аспірація з нього контрастної 

речовини і виконання ЕПСТ з ревізією гирла вірсунгової протоки. Глибока або багаторазова 

канюляція вірсунгової протоки, біль під час втручання, застосування голчастої папілотоми для 

попереднього розсічення гирла сосочка, тривалість операції більше 40 хвилин повинні бути 

приводом для призначення в ранньому післяопераційному періоді адекватної  

медикаментозної терапії, спрямованої на створення повного функціонального  

спокою підшлункової залози. Факторами ризику виникнення гнійного холангіту і гострого 

холециститу після ЕРХГ: 

1. Відсутність аспірації після ЕРХГ при затримці евакуації. 

2. Відсутність або недостатній обсяг перед- або післяопераційної 

медикаментозної терапії. 

3. Множинні та / або великі конкременти. 

4. Гнійний холангіт. 

5. Відсутність аспірації до введення контрасту і розсічення. 

6. Час ЕХТВ - більше 40 хвилин. 

7. Вузький термінальний відділ холедоха. 

Відсутність аспірації після ЕРХПГ при затримці евакуації, як і відсутність аспірації з протоки 

перед контрастуванням, створює умови для поширення гнійного процесу на відділи біліарного 

дерева, що розташовані вище, і прогресування холангіту. Недостатній обсяг медикаментозної 

терапії, відсутність уваги до бактеріограми і анаеробної флори, також сприяють 

прогресуванню гнійного холангіту. Розвиток гострого холециститу, найімовірніше, 

обумовлений зміщенням дрібних конкрементів у просвіті жовчного міхура при його  

контрастуванні під час ЕРХГ, порушенням гідродинаміки жовчі після ЕПСТ, розвитком 

обтурації протоки міхура або шийки жовчного міхура конкрементом з подальшою 

активізацією патогенної мікрофлори. Крім того, розвитку гострого холециститу після ЕРХГ 

сприяють збільшення тиску в жовчному міхурі, гіперосмолярний вплив контрастної речовини 

на його слизову оболонку. Профілактичні заходи повинні враховувати технічні особливості 

втручання, містити ранній сонографічний моніторинг та комплексну  медикаментозну терапію 

після операції: антисекреторні препарати, цитостатики, антибактеріальні препарати широкого 

спектра дії, зокрема, що пригнічують анаеробну флору, селективні папілодилятатори, 

протинабрякові і протизапальні препарати. Незалежно від загального стану, пацієнти після  

втручання повинні спостерігатися черговим хірургом або ендоскопістом аналогічно хворим, 

яким було зроблено серйозну операцію на органах 

черевної порожнини. Ендоскопічна папілосфінктеротомія і папілодилатація Ендоскопічну 

папілосфінктеротомію виконують за допомогоютандартних дуоденоскопів з бічною оптикою, 

відповідних папілотомів і елекгрохірургічного високочастотного апарату. Більшість фахівців 

надають перевагу стандартному апарату ЕХВЧ, що допускає застосування режиму різання, 

коагуляційного і змішаного режимів струму ВЧ. Необхідно 

проводити регулярне технічне обслуговування елекгрохірургічного високочастотного апарату 

та його приладдя. 

Покази. На сьогодні можна сформулювати наступні покази до виконання ендоскопічної 

папілосфінктеротомії: 

1. Камені позапечінкових жовчних проток. 



2. Папілостеноз. 

3. Гострий і хронічний біліарний панкреатит з протоковою гіпертензією, на фоні папіліту,  

стенозу устя сосочка або вклиненням в ампулу ВСДПК конкремента. 

4. «Синдром сліпого мішка» після холедоходуодено- або холедохоєюностомії. 

5. Пухлини дуоденопанкреатобіліарної зони з протоковою  обструкцією. 

Протипокази до ЕПСТ поділяють на загальні і місцеві. До загальних протипоказань відносять 

тривалу (більше 7-10 діб) високу гіпербілірубінемію (більше 150 мкмоль/л), небезпечну 

важкою коагулопатичною кровотечею під час розтину. У таких ситуаціях на першому етапі 

лікування перевагу слід надавати зовнішньому (через шкіру) дренуванню жовчовивідної 

системи під контролем ультразвуку. Крім того, до загальних протипоказань належать: 

- клінічні ситуації, за яких ризик проведення ендоскопічної операції перевищує ризик 

прогресування захворювання та розвиток ускладнень; 

- соматичні захворювання і критичні стани, при яких ендоскопічне втручання може бути 

фатальним. Разом з тим, при відповідному матеріально-технічному забезпеченні, повноцінній 

передопераційній підготовці хворих вибір повинен здійснюватися на користь ендоскопічного 

методу лікування.  

До місцевих протипоказань операції ЕПСТ відносять: 

- протяжний вузький термінальний відділ загальної жовчної протоки, що виходить за межі 

стінки дванадцятипалої кишки; 

- короткий (менше 0,5 см) інтрамуральний відділ жовчної протоки; 

- розташування ВСДПК в дні парапапілярного дивертикула; 

- різні технічні проблеми: відсутність папілотома потрібної  конструкції, сумніви в його 

положенні при канюляції, нечіткість рентгенологічних даних тощо. 

Передопераційна підготовка аналогічна підготовці до проведення ЕРХПГ. Після закінчення 

оперативної допомоги протягом (мінімум) першої доби призначають голод, продовжують 

спазмолітичну, антибактеріальну, антисекреторну терапію. 

Техніка операції. Існує канюляційний (типовий) спосіб ендоскопічної папілосфінктеротомії і 

неканюляційні (нетипові) способи ЕПСТ. Типовий (канюляційний) спосіб виконання операції 

можливий при вільній канюляції гирла холедоха стандартним папілотомом типу Демліна і  

направленні його ріжучої струни на 10-11 годин умовного циферблата. Після установки 

папілотома необхідно виконати аспірацію вмісту протоки (аспіраційна проба) і 

рентгенологічно переконатися в правильному розташуванні папілотома. Установка його в 

потрібній протоковій системі і на достатню глибину є основою успіху операції. Якщо 

положення папілотома сумнівне, не розпочинати розсічення ВСДПК. Змінюючи кути вигину 

ендоскопа, напрям і конфігурацію папілотома, бажано селективно канюлювати холедох і, 

лише переконавшись у цьому, починати розсічення. Необхідно до включення струму ВЧ 

помірно натягнути ріжучу струну папілотома для корекції напрямку передбачуваного розрізу 

і оцінки розтягання тканин ВСДПК. Якщо неможливо створити відстань більше 3 мм між 

натягнутою струною і катетером папілотома, слід думати про папілостеноз (непряма 

ендоскопічна ознака). Розсічення ВСДПК і поздовжньої складки типовим способом  

виконують дозовано і порційно, уникаючи стрімких і неконтрольованих  розрізів 

інтрамурального відділу жовчної протоки. Частина електрода папілотома повинна бути видна, 

розсічення тканин термінального відділу холедоха рекомендується проводити дистальною 

третиною ріжучої струни. Струм ВЧ повинен подаватися короткими імпульсами по 2 -3 

секунди. 

Більшість фахівців виконують папілотомію в режимі «різання» елекгрохірургічного блока, 

інші рекомендують збалансований «змішаний» режим. До серйозних ускладнень може 

призвести застосування «коагулюючого» режиму струму ВЧ. При значних запальних чи 

рубцевих змінах, внутрішньоампулярній аденомі доводиться застосовувати тривалий  

вплив електричного струму. Використання коагулюючого режиму призводить до вираженого 

розігріву тканин з подальшим можливим некрозом і розвитком відтермінованої перфорації, 

деструкції підшлункової залози, флегмони парапанкреатичної і заочеревинної клітковини. 

Крім того, застосування струму ВЧ в режимі коагуляції може викликати «заварювання» усть 

проток. З одного боку після цього виникають труднощі з повторною канюляцією, з  іншого - 



посилюється протокова гіпертензія, наслідком якої може бути розвиток обтураційного 

панкреатиту, холангіту і наростання жовтяниці. Ефективність та безпека папілотомії більшою 

мірою залежать від довжини ділянки ріжучої струни, що контактує з тканиною (щільність  

струму), ніж від параметрів роботи елекгрохірургічного блока. Загальною  

помилкою є папілосфінктеротомія проксимальною частиною струни і створення надто 

великого вигину, а також натяг ріжучої струни. У результаті розтин не відбувається, а виникає 

слабка коагуляція, яка збільшує ризик післяопераційного панкреатиту. Спроба збільшення 

потужності і тиску, призводить до раптового швидкого розрізу (блискавичний розріз) ділянки, 

що коагулюється, з небезпекою виникнення серйозної кровотечі. Зменшення довжини ділянки  

ріжучої струни, що контактує зі слизовою оболонкою, призводить до 

збільшення щільності струму і розсічення. Моментальне розсічення ампули ВСДПК великим 

неконтрольованим розрізом може призвести до перфорації стінки ДПК або кровотечі з гілочки  

верхньої задньої підшлунково-дванадцятипалої артерії, що знаходиться в проксимальній 

частині поздовжньої складки. У зв’язку з цим ЕПСТ, доцільніше виконувати в кілька етапів. 

Причому останній етап, з метою профілактики кровотечі, проводиться не в ріжучому, а в 

змішаному режимі струму ВЧ. Визначаючи максимальну довжину розрізу і його верхню межу, 

орієнтуються, насамперед, на довжину поздовжньої складки, першу 

поперечну складку ДПК вище сосочка, рентгенологічні дані взаємодії термінального відділу 

холедоха і ДПК. Враховуються цілі операції, величину каменів, наявність папілостенозу, 

парапапілярних дивертикулів, пери- і внутрішньоампулярних пухлин. При виконанні типової 

канюляційної папілотомії використовують такий алгоритм дій: 

1. Первинну канюляцію при передбачуваному розтині, здійснюють папілотомом. 

2. Якщо не вдається створити відстань більше 3 мм між натягнутою струною і катетером 

папілотома, слід думати про папілостеноз. 

3. Виконують аспіраційну пробу - аспірація вмісту протоки до проведення контрастування і 

розсічення. Наявність жовчі в катетері або папілотомі є переконливою ознакою можливості 

подальшого проведення втручання. 

4. Канюляцію і контрастування виконують селективно, під  рентгенівським контролем, якщо 

не можливо селективно катетеризувати протоку, контрастування виконують з ампули сосочка, 

повільно, без тиску, при цьому об’єм розчину, що вводиться, повинен бути не більше 2 мл. 

5. Після оцінки рентгенівських даних, виконують типову ЕПСТ. 

6. Розсічення ВСДПК і поздовжньої складки виробляють дистальною третиною струни 

папілотома, дозовано, з візуальним контролем процесу розсічення; струм ВЧ подають 

короткими імпульсами в режимі «різання». 

7. У пацієнтів з високим ступенем ризику кровотечі, останній етап розсічення здійснюють в 

змішаному режимі роботи елекгрохірургічного блока. 

8. Верхня межа розрізу визначається проксимальною точкою  поздовжньої складки і першою 

поперечною складкою ДПК, цілями операції. Нетипові способи папілосфінктеротомп 

застосовують при неможливості класичної канюляції ампули ВСДПК і устя холедоха. У 

зв’язку з цим такі способи ще називають неканюляційними. До них належать попереднє 

розсічення, супрапапілярна холедоходуоденостомія і змішаний спосіб ЕПСТ. 

Як правило, неканюляційну папілосфінктеротомію змушені виконувати хворим з вклиненням 

в ампулу сосочка конкременту, папілостенозу, пухлинами ВСДПК. Для цього використовують 

голчастий папілотом, 

папілотом, що має торцевий вихід ріжучого електрода, або змішаний, з торцевим і боковим 

електродами. Попереднє розсічення застосовують для розкриття ампули сосочка і оголення 

усть проток. Найчастіше розріз виконується голчастим  папілотомом вгору і вліво від 

стенозуючого гирла ВСДПК в напрямку поздовжньоїскладки ДПК. Довжина розрізу при 

попередньому розтині становить 4-5 мм. Невиправданим є прагнення розкрити «дах» ампули  

сосочка першим дотиком папілотома, доцільніше розкривати його пошарово, ніби 

препаруючи слизову оболонку. Нерідко, як тільки розкривається ампула, затиснений в ній 

камінь «випадає» в кишку. Після оголення усть проток і відсутності їх стенозу переходять на 

канюляційний спосіб папілосфінктеротомії. Супрапапілярну холедоходуоденостомію 

здійснюють при стенозі устя холедоха. Для цього голчастим електродом виконують точковий, 



пункційний розріз найбільш виступаючої частини поздовжньої складки. Глибина розрізу не 

повинна перевищувати 2-3 мм. За відсутності надходженнь жовчі і неможливості канюляції 

холедоха наступні маніпуляції бажано відкласти на2-3 доби. По-перше, поглиблення розрізу 

призводить до перегріву тканин і перфорації, по-друге, до моменту наступного етапу стінка 

інтрамурального відділу жовчної протоки в зоні коагуляції може розкритися самостійно і 

повторні маніпуляції будуть виконуватися вже в більш безпечних умовах.  Неканюляційні 

способи папілотомії рекомендують починати з нанесення пунктирної лінії по поздовжній 

складці, уздовж передбачуваного розрізу. Голчастим папілотомом в режимі точкової 

коагуляції намічають пунктирну лінію, потім по ній здійснюють розріз, починають різати на 

3-5 мм вище стенозованого гирла ВСДПК. За неможливості канюляції ВСДПК, алгоритм дій 

має такі особливості: 

1. До розсічення вздовж передбачуваного розрізу наносять пунктирну лінію голчастим 

папілотомом по поздовжній складці, починаючи на 2-3 мм вище устя ВСДПК. 

2. Канюляційним папілотомом з максимально близьким до кінця катетера виходом ріжучої 

струни, або папілотомом зі струною, що висувається, поетапно, «препаруючи» тканини, 

здійснюють папілотомію - розсікають сосочок чи розкривають ампулу ВСДПК. 

3. Папілотомію здійснюють по струні-провідникові. 

4. За неможливості розтину канюляційним папілотомом, для  розкриття стенозованого устя 

ВСДПК використовують голчастий папілотом, розсічення починають на 1,5-2 мм вище 

стенозованого гирла ВСДПК. 

5. Довжина розрізу голчастим папілотомом повинна складати не більше 5 мм, розсічення 

проводиться пошарово. 

6. При виявленні гирла холедоха, переходять на канюляційну ЕПСТ. 

За відсутності візуалізації гирла холедоха протягом 20-30 хвилин, операцію доцільно 

припинити; наступний етап втручання виконується не раніше, ніж через 2 доби. 

У хворих із зовнішньою холедохостомою після 2-3 спроб ретроградної канюляції, поєднаної з 

технічними труднощами, переходять на проведення папілотома антеградно через зовнішню 

фістулу під рентгенівським контролем. Розсічення здійснюють проксимальною третиною 

ріжучої струни та контролюють візуально і ендоскопічно. Атипові втручання, як правило, є 

початковим етапом ендоскопічної операції, тому що після розтину устя холедоха переходять 

на типовий канюляційний спосіб завершення ЕПСТ. Ендоскопічну вірсунготомію виконують 

стандартним або голчастим папілотомом. Більшість фахівців рекомендує попередньо 

виконувати біліарну папілосфінктеротомію. Потім папілотом вводять в панкреатичну протоку 

і виконують розріз завдовжки 5-8 мм в напрямку 1 години умовного циферблата, по струні-

провідникові. Використання ріжучого режиму струму знижує ризик виникнення панкреатиту. 

ЕПСТ можна виконувати антеградно, проводячи папілотом через  зовнішню холедохостому 

або холедоходуоденоанастомоз під рентген- ендоскопічним контролем. Необхідність в 

антеградному способі операції виникає при стенозі устя ВСДПК, парапапілярних 

дивертикулах, пери- і внутрішньоампулярних пухлинах. Повноту розсічення оцінюють 

візуально - у верхньому краї та у глибині розрізу визначають світліші стінки термінального 

відділу холедоха. Своєрідним тестом адекватності папілотомії є можливість вільного ходу 

через неї папілотома з частково натягнутою струною. Одним з критеріїв 

повноцінного відтоку при папілостенозі є поява перших пухирців повітря, що  надходять із 

устя холедоха з жовчю під час розтину ВСДПК. Повітря потрапляє в протоку з кишки при 

розтині стенозованого устя. У пацієнтів з холедохолітіазом критерієм ефективності операції є 

можливість повноцінної санації загальної жовчної протоки і відновлення адекватного відтоку 

жовчі. Ускладнення після ендоскопічної папілоефінктеротомії за даними різних авторів 

спостерігаються у 5,5-17,7% пацієнтів. Розвиваються і діагностуються вони в більшості 

випадків протягом 24 годин після операції. Гострий панкреатит (виникає у 2- 9% хворих) - 

клінічно проявляється від незначних коливань лабораторних показників (підвищення вмісту 

амілази в крові) до тотального панкреонекрозу. Це важке і часто драматичне ускладнення 

може бути результатом подразнення і набряку устя панкреатичної протоки. Частіше 

розвивається у пацієнтів з вклиненням в ампулу ВСДПК конкрементом, при папілостенозі, 

паренхімографії, дуоденостазі і гіпермоториці ДПК, використанні неканюляційних методик  



папілотомії. Розвиток панкреатиту і ступінь його тяжкості залежать від частоти катетеризації 

вірсунгової протоки, кількості, тиску і осмолярності  контрастної речовини. Кровотеча з 

папілотомиої рани (виникає у 1- 6,5% хворих) може бути різної інтенсивності. У більшості 

пацієнтів відзначається невелика геморагія, що не загрожує життю, але створює певні 

труднощі при оперуванні. Якщо згусткок утворився самостійно і відсутня кровотеча, 

здійснюють ретракцію згустка за допомогою гідродіатермокоагуляції, і на 1 - 2 доби 

відкладають наступне проведення втручання. Профузна кровотеча може розвинутися з судин 

проксимальної частини інтрамурального відділу холедоха або верхньої частини великого 

дуоденального сосочка. Для зупинки кровотечі краще використовувати  

двоканальний гастродуоденоскоп, що дозволяє в невеликому об’ємі кишки і при рясній 

кровотечі одночасно аспірувати вміст і через щільно притиснутий катетер інфільтрувати 

вазоконстрикторами і фізіологічним розчином верхній край папілотомної рани. Пацієнтам з 

тривалою і важкою жовтяницею, порушеннями гемокоагуляції і небезпекою кровотечі 

доцільно попередньо- виконати декомпресію жовчовивідних шляхів за допомогою 

назобіліарного дренування або черезшкірну черезпечінкову мікрохолецисто- або 

холедохостомію під УЗ-контролем. Паралельно проводять корекцію порушень гомеостазу і 

лише потім виконують ЕПСТ.  

Факторами ризику виникнення кровотечі після ЕПСТ є: 

- втягнута форма ВСДПК; 

- тривалість ЕПСТ більша 40 хвилин; 

- відсутність або недостатній обсяг перед- і / або післяопераційної медикаментозної терапії; 

- пухлини дуоденопанкреатобіліарної зони; 

- папілостеноз; 

- атипова папілотомія; 

- блискавичний розріз; 

- гнійний холангіт; 

- коротка, менше 1 см, поздовжня складка ДПК; 

- парапапілярні дивертикули. 

Втягнута форма ВСДПК найбільш характерна для хворих з пухлинами головки підшлункової 

залози і термінального відділу ЗЖП. Топографо- анатомічні особливості папілярної області у 

цієї категорії пацієнтів подібні особливостям зони ВСДПК у хворих з папілостенозом. Зсув і 

деформація поздовжньої складки, порушення осі і напрямку термінальних відділів проток, 

технічні труднощі канюляції і типова ЕПСТ, зумовлюють частоту застосування 

«попереднього розсічення» для отримання транспапілярного доступу до устя жовчної 

протоки. Виникнення кровотеч у хворих з пухлинами обумовлено, мабуть,  підвищеною 

васкуляризацією і патологічними змінами судинної стінки пухлинної тканини, коагулопатією, 

наявністю гнійного холангіту. Ретродуоденальна перфорац ія (розвивається у 0,5 - 2,1% 

хворих) - виникає в результаті продовження розрізу за межі інтрамурального відділу холедоха, 

наслідком чого є перфорація стінки заочеревинного відділу ДПК і / або протоки. Як правило, 

це обумовлено різною довжиною, діаметром і кутом впадання інтрамурального відділу 

холедоха, труднощами визначення положення папілотома, оскільки на відміну від хірурга, 

ендоскопіст не відчуває анатомічний субстрат тканин, які розтинає. 

Факторами ризику виникнення заочеревинної перфорації після ЕПСТ є: 

- плоска і втягнута форми ВСДПК; 

- час ЕХТВ більше 40 хвилин; 

- атипова папілотомія, попереднє розсічення (рге-сиі); 

- блискавичний розріз (хіррег-сиі); 

- коротка, менше 1 см, поздовжня складка ДПК; 

- пухлини дуоденопанкреатобіліарної зони; 

- папілостеноз; 

- парапапілярні дивертикули. 

Наявність плоскої і втягнутої форми ВСДПК створює технічні труднощі при виконанні ЕПСТ 

і, відповідно, збільшує відсоток застосування багаторазової травматичної канюляції і атипової 

папілотомії. Коротка, менше 1 см, поздовжня складка може свідчити про збільшення кута між  



термінальною частиною холедоха і стінкою ДПК. Це навіть при невеликому розрізі може 

призвести до перфорації стінки кишки. Позбавлена м’язової оболонки стінка кишки в 

дивертикулі піддається розтину набагато швидше (блискавичне розсічення), у зв’язку з цим 

під час папілотомії в дивертикулі, потрібні слабші режими струму ВЧ і менша  тривалість його 

впливу. Гострий холангіт і холецистит (розвивається у 1-4% хворих). Виникнення і 

прогресування холангіту і холециститу обумовлено найчастіше 

неадекватним відтоком жовчі в результаті неповної санації протоки,  вклиненням конкременти 

в термінальний відділ холедоха, недотриманням правил асептики (Мал. 8.10. Кольорова 

вкладка). Профілактикою вклинення каменя і одним з ефективних методів лікування холангіту 

є назобіліарне дренування. Лікувальна тактика при виникненні ускладнень.  

Доводиться визнати те, що, незважаючи на дотримання всіх правил профілактики, у певної 

частини хворих все ж розвиваються ті чи інші післяопераційні ускладнення. При виникненні 

кровотечі, необхідно застосовувати наступний 

алгоритм дій: 

 1. Помірна геморагія - прицільне відмивання фізіологічним розчином, аспірація, за 

відсутності підтікання крові - продовження ЕХТВ. 

2. Утворений згусток крові - ретракція згустка гідро- діатермокоагуляцією, припинення 

втручання; наступний етап ЕХТВ — через 2 доби; спостереження за хворим, контроль 

гемодинаміки і показників крові кожні 4-6 годин, медикаментозна профілактика геморагії 

(дицинон або етамзилат), блокатори протонної помпи, антацидні препарати тощо.  

3. Активна кровотеча - безголкова ін’єкція гемостатиків і вазоконстрикторів через катетер у 

верхній край папілотомної рани, ендоскопічний моніторинг через 3, 6, 12 годин з 

ендоскопічною профілактикою рецидиву кровотечі, спостереження за хворим, контроль  

гемодинаміки та показників крові кожні 4-6 години, медикаментозна профілактика геморагії. 

Якщо виникла ретродуоденальна перфорація, в програму лікування  

включають: 

1. Динамічне спостереження ургентною бригадою хірургів.  

2. Сонографічний моніторинг. 

3. Масивну антибактеріальну терапію. 

4. Придушення секреції травних залоз (блокатори протонної  помпи, октреотид, антацидні 

препарати). 

5. Ліквідацію жовчної гіпертензії шляхом зовнішнього дренування жовчних шляхів (ТНБД, 

черезшкірної, черезпечінккової мікрохолецисто- або холангіостомії під УЗ-контролем). 

Розвиток флегмони заочеревинної і парапанкреатичної клітковини, як результат 

ретродуоденальної перфорації або постпапілотомічного панкреатиту, є, мабуть, найбільш 

грізним і прогностично несприятливим ускладненням ЕХТВ. Проте і в цій категорії хворих 

при своєчасній діагностиці, сонографічному моніторингу, патогенетично обгрунтована 

консервативна терапія з використанням малотравматичних пункційних втручань під 

контролем ультразвуку приводить до позитивних результатів. При вклиненні кошика Дорміа 

із захопленим конкрементом в термінальному відділі холедоха, доцільно залишити кошик в 

протоці на 1-2 доби і вивести його проксимальний кінець назовні по типу назобіліарного 

дренажа. Потім, якщо самостійного відходження кошика не відбулося, для руйнування 

конкремента і вилучення кошика та фрагментів каменю можна використовувати інший кошик 

або механічний літотриптор. При виникненні та прогресуванні гнійного холангіту, як показує 

наш досвід, необхідна ретельна, часом багаторазова санація біліарного тракту з  

використанням як транспапілярного, так і черезшкірного доступів, масивна  

антибіотикотерапія, інтенсивні методи детоксикації. По назобіліарному дренажу за наявності 

гнійного холангіту інтрадуктально вводять розчини антисептиків, антибіотики, сорбенти; 

здійснюють крапельний лаваж протокової системи. Одночасно призначають 

гепатопротектори, детоксикаційну, антибіотико- і протизапальну терапію. При ефективному 

дренуванні, купіруванні явищ холангіту, етапне транспапілярне втручання проводять через 3-

5 доби. З метою ліквідації жовчного блока та місцевого лікування холангіту при пухлинах 

ВСДПК, головки підшлункової залози і гепатикохоледоха, у хворих з ушкодженнями та 

стриктурами жовчних проток першим етапом виконують ТНБД. Крім того, виконання ТНБД 



першим етапом втручання, вважаємо методом профілактики кровотечі у пацієнтів з 

пухлинами, гнійним холангітом і тривалою, більше 7 діб, гіпербілірубінемією. Після 

купірування явищ холангіту проводиться ретроградне ендопротезування. Установка стентів 

без попередньої санації жовчного дерева, як правило, призводить до прогресування холангіту 

і ранньої обструкції стента. Загальновизнаним є факт зниження частоти виникнення 

ускладнень із накопиченням досвіду і зростанням професіоналізму ендоскопічного хірурга,  

поліпшенням технічної оснащеності, вдосконаленням ендоскопічного та  рентгенівського 

обладнання. 

Основними заходами профілактики ускладнень є: 

- дотримання методики і техніки виконання ЕХТВ; 

- знання анатомічних особливостей зони втручання; 

- проведення профілактичних заходів (медикаментозна та інфузійна терапія) в перед- і 

післяопераційному періоді. 

Ендоскопічна балонна дилятація. Прагнення зберегти цілісність сфінктерного апарату 

ВСДПК, а також зменшити кількість ускладнень після ЕПСТ призвели до розробки та 

впровадження в клінічну практику методу ендоскопічної балонної дилатації сосочка, як 

альтернативи папілосфінктеротомії у пацієнтів з холедохолітіазом. Для дилатації 

використовують балонні катетери діаметром 8 і 10 мм, які по струні-провідникові 

встановлюють в область сосочка. Дилатацію здійснюють під рентген-ендоскопічним 

контролем. У результаті розширення устя через нього проводять кошик Дорміа або балонний 

катетер і видаляють конкременти невеликих розмірів. За наявності каменів великого діаметру 

необхідно виконати їх попереднє руйнування. Спочатку метод був застосований у пацієнтів з 

високим ризиком кровотечі та наявністю дрібних конкрементів. Надалі цей спосіб санації  

жовчної протоки став використовуватися ширше, зокрема у хворих з  великими 

конкрементами. Аналіз результатів балонної дилатації папілом спричинив виникнення 

дискусії про можливу заміну папілосфінктеротомії балонною папілосфінктеропластикою. На 

думку низки авторів, метод має високу ефективність, число ускладнень можна порівняти з 

ускладненнями при ендоскопічній папілосфінктеротомії. Автори вважають, що перевагою 

методу є збереження функції сфінктера Одді, що дозволяє попередити розвиток хронічної 

інфекції біліарного тракту, що нібито часто виникає після ЕПСТ. В інших дослідження було 

засвідчено, що частота ускладнень, зокрема  гострого панкреатиту, після балонної 

сфінктеропластики вища, ніж при ЕПСТ. Для повної санації холедоха потрібно, як правило, 

кілька етапних втручань і тимчасове назобіліарне дренування. Крім того, більш ніж у половині 

втручань виникає необхідність застосування механічної літотрипсії. Найбільш раціональною, 

очевидно, є позиція голландських фахівців, які вважають, що балонна дилатація доцільна у 

пацієнтів з високим ризиком геморагічних ускладнень, у хворих молодого віку з поодинокими 

дрібними конкрементами в нерозширеному холедосі і при міграції каменю в холедох  під час 

лапароскопічної холецистектомії. В інших ситуаціях, тобто більшості  

Літоекстракціяі літотрипсія 

Механічна літоекстракція - обов’язковий етап лікування хворих з холедохолітіазом. 

Механічна літоекстракція передбачає видалення 

конкремента за допомогою спеціальних пристроїв, які проводяться через  

інструментальний канал ендоскопа. 

Обладнання. У стандартних умовах видалення каменів здійснюють з використанням балонних 

катетерів типу Фогарті або за допомогою корзин типу Дорміа. Катетери мають канали для 

струни-провідника і введення контрасту. Балонні катетери можуть бути триканальним. 

Діаметри балонів становлять від 8 до 20 мм. Стандартні корзини мають чотири струни у формі  

ромба. Відрізняються корзини по довжині і розміром розкриття. Спіральні корзини та кошики 

з трьома струнами застосовуються досить рідко. Методика. Балонний катетер доцільно 

застосовувати для вилучення дрібних конкрементів, жовчної «замазки» і фрагментів каменю 

після його руйнування. Балонний катетер проводять по холедоху проксимальніше  

конкремента, роздмухують і обтурують просвіт протоки. При підтягуванні балона в 

дистальному напрямку, камінь ведеться вниз, і він «народжується» 



через папілотомний отвір. Як правило, балонні катетери мають канал для контрастування і 

літоекстракція відбувається під постійним рентгенівським контролем. Під час вилучення 

конкрементів за допомогою корзини, здійснюють її розкриття у протоці безпосередньо над 

каменем або вище нього. Надалі захоплюють конкремент і витягують його в просвіт кишки 

або навіть разом з апаратом назовні. Завершальну стадію вилучення найкраще виконувати під  

рентгенівським контролем за допомогою маневру «стрибок вниз». Постійно утримуючи 

кошик з каменем в гирлі холедоха, дистальний кінець ендоскопа різко нахиляють вниз і 

повертають вправо. Це дозволяє застосувати силу в потрібному напрямі і камінь, звичайно, 

успішно витягується. Вважається, що при стандартній екстракції після ЕПСТ можуть бути  

видалені камені до 15 і навіть 20 мм в діаметрі. Однак дослідження багатьох  авторів 

показують, що при добуванні конкрементів і значно меншого розміру часто виникають істотні 

труднощі. Це зумовлено як невідповідністю діаметрів каменю і папілотомного отвору, так і 

поганим розтягуванням вузького панкреатичного відділу жовчної протоки. Частота подібних 

ситуацій досягає 15%. Технічні труднощі можуть виникнути при проведенні кошика у зв’язку 

зізвивистою протокою, фіксованими або множинними каменями, при захопленні конкремента 

і при його екстракції. Найбільшу складність становлять великі квадратні камені, які 

заповнюють просвіт жовчної протоки подібно до поршня. Кошики при спробах вилучення 

таких каменів часто деформуються і не можуть захопити камінь, крім того, їх розмір і форма  

значно ускладнюють витягнення через папілотомічний отвір. Видалення необхідно починати 

з дистально розташованих каменів. 

Захоплення рекомендується виконувати незначними рухами корзини з малою  амплітудою. 

Витягнення каменів з панкреатичної протоки виконують стандартними  кошиками і балонним 

катетером після віреунготомії. М’які дрібні (менше 5 мм) камені, розташовані в гирлі 

панкреатичної протоки, витягти відносно легко. Великі кальцифікати, розташовані в тілі 

залози, є протипоказим для ендоскопічного видалення. 

Ускладненнями механічної літоекстракції є гострий панкреатит, що розвивається в результаті 

травмування устя панкреатичної протоки під час тракції конкремента, вклинення корзини з 

каменем в термінальному відділі жовчної протоки. У тактичному плані при безлічі 

конкрементів в гепатикохоледосі та адекватній папілотомії, ймовірно, немає необхідності їх 

повного видалення під час однієї маніпуляції, особливо якщо виконання останньої пов’язане 

з певними технічними труднощами і затягується в часі. Однак при конкрементах більше 5 мм 

в діаметрі, що залишилися в жовчній протоці, тим паче, множинних, необхідне виконання  

транспапілярного назобіліарного дренування. Дренаж, за можливості, повинен бути 

проведений проксимальніше конкремента. Така тактика дозволяє не тільки адекватно 

санувати біліарну систему, а й, попереджаючи вклинення каменя, сприяє його самостійному 

відходженню. Застосування різних методів видалення і руйнування конкрементів дозволяє в 

абсолютної більшості пацієнтів ліквідувати холедохолітіаз ендоскопічно і відмовитися від 

виконання значно більш травматичних порожнинних хірургічних втручань.  

V. Система завдань для визначення кінцевого рівня знань. 

1) Хворий 62 років скаржиться на жовтушність та свербіння шкірних 

покривів впродовж двох тижнів, знебарвлений кал, темний колір сечі, на  

шкірі сліди розчухів. Пальпується збільшена головка підшлункової залози,  

безболісний жовчний міхур. Аналіз крові: загальний білірубін – 65 мкмоль/л, 

прямий – 38 мкмоль/л. Який метод дослідження найбільше доцільно 

використати для уточнення діагнозу в даному випадку?  

А. Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія. 

В. Ультразвукове дослідження. 

С. Черезшкірна черезпечінкова холангіопанкреатографія / скопія. 

D. Ендоскопічне ультразвукове дослідження. 

Е. Магнітнорезонансна холангіопанкреатографія. 

2) Хворому три тижні тому зроблена холецистектомія з приводу 

калькульозного холециститу. Операція закінчилась зовнішнім дренуванням 

холедоха. Холангіографія не проводилася. Дренаж вилучений на 14 день 

після операції без контрольної фістулографії. За три дні до госпіталізації,  



після інтенсивного больового синдрому в животі, підвищилася температура  

тіла до 38,8ºС, була лихоманка і проливний піт. Склери іктеричні, кал 

знебарвлений. При пальпації живота біль у правому підребер'ї. Сформулюйте  

попередній діагноз. 

А. Жовчнокам’яна хвороба. Резидуальний холедохолітіаз, холангіт,  

обтураційна жовтяниця. 

В. Синдром дисфункції сфінктера Одди 3ст, стеноз холедоха, холангіт. 

С. Абсцес ложа жовчного міхура. 

D. Холангіогенний абсцес печінки. 

Е. Перитоніт, ятрогенне пошкодження загальної жовчної протоки. 

3) У хворого є ознаки механічної жовтяниці, причиною якої ймовірно є  

пухлина головки підшлункової залози. За допомогою якого методу 

діагностики пухлина підшлункової залози може бути достовірно 

діагностована? 

А. Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія. 

В. Ультразвукове дослідження. 

С. ЧЧХГ(С) (черезшкірна черезпечінкова холангіопанкреатографія-/- 

скопія). 

D. Ендоскопічне ультразвукове дослідження з еластографією. 

Е. Магніторезонансна холангіопанкреатографія. 

4) Назвіть найбільш ефективну міру профілактики пост-ЕРХПГ панкреатиту 

під час транспапілярних втручань у хворих на механічну жовтяницю? 

А. Застосування нестероїдних протизапальних препаратів. 

B. Виконання провідникової сфінктеротомії. 

С. Застосування сандостатину. 

D. Стентування вірсунгової протоки. 

Е. Стентування санторінієвої протоки. 

5) Хворий К., 46 років поступив у хірургічне відділення з клінікою 

механічної жовтяниці. Який відмічає періодичну біль у епігастральній  

ділянці та/ або оперізуючого характеру з дитинства. Який метод обстеження  

найбільш безпечний та інформативний у даному випадку? 

А. Пероральна холецистографія. 

В. Внутрішньовенна холецистохолангіографія. 

С. Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія. 

D. Магнітнорезонансна холангіопанкреатографія. 

Е. Пряма спленопортографія. 

6) Під час виконання ЕРХПГ діагностовано холедохолітіаз, конкремент  

діаметром до 15мм. У хворого: загальний білірубін – 165 мкмоль/л, прямий - 

128 мкмоль/л. Від якого показника буде залежити лікувальна тактика? 

А. Розмір загальної жовчної протоки. 

B. Довжина розтину великого дуоденального сосочка після  

сфінктеротомії. 

С. Рівень загального білірубіну. 

D. Рівень прямого білірубіну. 

Е. Співвідношення розмірів конкремента та сформованого після 

сфінктеротомії гирла загальної жовчної протоки. 

7) Хвора поступила з клінікою гострого холециститу, механічної жовтяниці. 

Під час лапароскопічної операції виявлені ознаки гнійного холангіту. При  

інтраопераційній холедохоскопії в протоці знайдені конкременти,  

прохідність дуоденального сосочка не порушена. Зроблена холецистектомія.  

До операції у хворого діагностований великий парапапілярний дивертикул з 

інтрадивертикулярним розташуванням великого дуоденального сосочка. Як  

закінчити операцію? 

А. РХПГ протипоказано. Дренування загальної жовчної протоки. 



В. Холедоходуоденоанастомоз. 

С. Інтраопераційна ендоскопічна сфінктеротомія, з ендоскопічною 

літоекстракцією. 

D. Лапароскопічна холедохолітотомія, дренаж за Кером. 

Е. Дренування черевної порожнини. 

8) Під час виконання ЕРХПГ, у пацієнта з механічною жовтяницею,  

канюляція холедоха неефективна. При цьому катетер постійно входить у 

вірсунгову протоку. Яку потрібно, в даному випадку, використати техніку 

канюляції загальної жовчної протоки? 

А. Канюляція за допомогою «панкреатичної» сфінктеротомії. 

В. Провідникова канюляція. 

С. Застосування попередньо “pre-cut” сфінктеротомії. 

D. Застосування двохпровідникової техніки з обов’язковим 

стентуванням вірсунгової протоки. 

Е. Зупинити процедуру за для профілактики важких ускладнень. 

9) Хвора Н., 32 років, два роки тому перенесла холецистектомію із приводу 

ЖКХ. У жовчному міхурі була безліч дрібних каменів. За останні 6 місяців 

були три епізоди больового нападу в правому підребер'ї та епігастрії. Два дні 

тому після нападу болі з'явилося жовтяничнийколір шкіри й склер. Загальний  

білірубін 90 мкмоль/л. За даними КТ у хворої холедохолітіаз на тлі Pancreas 

Divisum. Яке лікувальну тактику потрібно вибрати? 

А. Лапаротомія. Холедохолітотомія, дренування холедоха за 

Піковським. 

В. Лапароскопічна холедохолітотомія, дренування холедоха за  

Піковським. 

С. Лапаротомія. Холедохолітотомія, дренування холедоха за Кером. 

Операція Партінгтон-Роччелл (Partington-Roschell). 

D. Лапаротомія. Холедохолітотомія. Трансдуоденальна  

папілосфінктеро-пластика. Продольна панкреатикоєюностомія. 

Е. ЕРХПГ, Ендоскопічна папілосфінтеротомія, літоекстракція. 

Ендоскопічна сфінетротомія малого дуоденального сосочка, з 

стентуванням санторінієвої протоки. 

10) Хвора 28 років, після перенесеної холецистектомії із приводу ЖКХ 

звернулася зі скаргами, що за останні 4 місяці було три напади болі в  

правому підребер'ї з жовтяничним кольором склер. Два дні тому після нападу 

болі з'явилося жовтяничнийколір шкіри та склер. При УЗД виявлений  

залишений камінь у дистальній частині холедоха 0,7×0,8 см. Яке лікування 

для хворої буде оптимальним? 

А. Літолітична терапія. 

В. Екстракорпоральна літотріпсія. 

С. Ендоскопічна папілосфінктеротомія з літоекстракціею. 

D. Лапаротомія, холедохолітотомія 

Е. Лапаротомія, холедеходуоденоанастомоз 

11) У хворого відзначається інтенсивна жовтяниця, лихоманка. В анамнезі  

холецистектомія. При ЕРХПГ виявлена стриктура загальної печінкової 

протоки в області кукси міхурової протоки. Тактика лікування? 

А. Ендоскопічна папілосфінктеротомія 

В. Гепатікоєюностомія 

С. Ендоскопічне проведення назобіліарного дренажу вище стриктури 

D. Холедоходуоденостомія 

Е. Встановлення нітілового стенту. 

12) Оптимальний вид лікування «великого», множинного холедохолітіазу  

(конкременти більше 17 мм за розмірами) у хворих з рецидивуючою 

жовтяницею. 



А. Ендоскопічна папіллосфінктеротомія з літотрипсією, видаленням  

каменів кошиком Дорміа 

В. Лапароскопічна холедохолітотомія, дренування холедоха за 

Піковським. 

С. Холедоходуоденоанастомоз 

D. Ендоскопічна папілосфінктеротомія. Ендоскопічна балонна  

дилатація до 2см, літотрипсія. Видалення каменів кошиком Дорміа.  

Е. Холедохоентеростомія__ 
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