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Анотація

◊ Основним симптомом є зазвичай стійкий біль в животі, що виникає раптово та іррадіює в
спину.

◊ Асоціюється з нудотою та блюванням. Часто наявний анамнез жовчо-кам'яної хвороби та
прийому алкоголю.

◊ До типових ознак належать болючість в епігастрії, гарячка та тахікардія.

◊ Підвищені рівні амілази та ліпази крові свідчать на користь діагнозу гострого панкреатиту,
але не є патогномонічними.

◊ Початкове лікування включає активну інфузійну терапію внутрішньовенними розчинами,
корекцію рівнів електролітів, знеболення та ретельний контроль глюкози крові.

◊ Лікування тяжкого гострого панкреатиту полягає в підтримувальній терапії при недостатності
органів-мішеней, найчастіше це стосується дихальної, сечовидільної та серцево-судинної
систем.
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Визначення
Це патологія екзокринної підшлункової залози, яка полягає в пошкодженні ацинарних клітин з
місцевою та системною запальними відповідями.[1] Тяжкість захворювання варіює від легкого
панкреатиту набрякової форми з повним відновленням до тяжкої системної запальної відповіді з
панкреонекрозом та/чи перипанкреатичним некрозом, поліорганної недостатності та смерті.

Епідеміологія
Гострий панкреатит є потенційно летальним захворюванням, поширеність якого зростає. В різних
країнах захворюваність варіює від 4,5 до 79,8 на 100 000 за рік. Ці варіації залежать від різних
діагностичних критеріїв, географічних факторів та змін з плином часу.[7] Дані свідчать, що з 1960
до 1980 захворюваність зросла в 10 разів, а смертність з 1% до 9%.[8] Близько 275000 пацієнтів
доставляються до лікарень США кожного року з гострим панкреатитом. [9] Смертність залежить
від тяжкості захворювання, також досліджені та описані кілька прогностичних факторів. На
відміну від легкої форми захворювання, при якій смертність складає 1%, смертність асоційована з
тяжким гострим панкреатитом зі стерильним некрозом - 10%, а при інфікованому некрозі - 25%.[1]
Біліарний панкреатит більш поширений серед білошкірих жінок старше 60 років, особливо серед
пацієнтів з мікролітіазом. Панкреатит алкогольного генезу частіше зустрічається у чоловіків.[10]

Етіологія
Описано кілька етіологічних факторів для гострого панкреатиту, але 10-20% випадків тригер
визначити не вдається.[10] Ці випадки вважаються ідіопатичними. Наявність мікролітів або густої
жовчі обумовлює до 80% ідіопатичних панкреатитів. В США жовчнокам'яна хвороба в поєднанні з
прийомом алкоголю відповідальні за 80-90% гострих панкреатитів.[11] Найпоширенішою причиною
в усьому світі є вживання алкоголю.

Інші причини включають:

• Гіпертригліцеридемія
• Гіперкальціємія
• Злоякісне захворювання підшлункової
• Стан після ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії (ERCP) (2 - 3%)
• Травма
• Інфекції (паротит, мікоплазма, вірус Епштейна-Барра,  Ascaris lumbricoides , ВІЛ-асоційовані

коінфекції)
• Медикаменти (наприклад, фуросемід, діданосін, осетрон, азатіоприн, тіазидні діуретики,

сульфонаміди, тетрациклін, суліндак, меркаптопурин, вальпроєва кислота, L-аспаргіназа)[12]
[13]

• Аутоімунні стани (колагенози)
• Розділену підшлункова залоза
• Внутрішньопротокову папілярну муцинозну неоплазію
• Дисфункція сфінктера Оді
• Спадковість[4] [7]
• Аутоімунний (імуноглобулін G4-опосередкований) склерозуючий гострий панкреатит.
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Патофізіологія
Точний механізм виникнення панкреатиту невідомий, хоча є свідчення, що понаднормове
внутрішньоклітинне накопичення кальцію є важливим кроком в молекулярній патофізіології
розвитку гострого панкреатиту. Підвищення надходження кальцію потенціює зливавання зимогенних
та лізосомних гранул та зрештою призводить до передчасної активації ферментів.[14]

Етанол-індукований панкреатит має інший патофізіологічний механізм. В дослідженнях описано,
що етанол має прямий токсичний вплив на ацинарні клітини, викликаючи запалення та мембранну
деструкцію. Інші механізми включають дисфункцію сфінктера Одді, індукцію гіпертригліцеридемії чи
формування вільних радикалів кисню.[15] Деякі дослідження демонструють, що етанол спричиняє
зростання протокового тиску внаслідок відкладання протеїнів в панкреатичній протоці, призводячи
до ретроградного потоку та внутрішньопанктератичної активації ферментів.[1]

Класифікація

Класифікація Атланта[2]
Переглянута класифікація гострого панкреатиту визначає ранні та пізні фази захворювання. Ступені
тяжкості класифікуються як легкий, середній та тяжкий.[2]

• Гострий панкреатит легкого ступеня: найбільш поширена форма, не призводить органних
недостатностей, місцевих чи системних ускладнень та розрішується, як правило, протягом
першого тижня.

• Гострий панкреатит середнього ступеня тяжкості: присутня транзиторна органна недостатність
(розрішується протягом 48 годин) та/або місцеві ускладнення чи загострення супутніх
захворювань.

• Гострий панкреатит тяжкого ступеня: стійка органна недостатність (>48 годин). Місцеві
ускладнення та панкреатичний випіт, пакреонекроз та перипанкреатичний некроз (стерильний
чи інфікований), псевдокісти та відмежований некроз (стерильний чи інфікований).

Класифікація Бальтазар
Ця класифікація базується на ступені запалення підшлункової залози та наявності чи відсутності
накопичення рідини або газу, що передбачає некроз, при КТ з внутрішньовеним контрастуванням.[3]

• A: У межах норми
• B: Фокальне або дифузне збільшення залози; незначне інтрапанкреатичне накопичення рідини
• C: Будь-що з вище перерахованого плюс перипанкреатичні запальні зміни та <30% некрозу

залози
• D: Будь-що з вище перерахованого плюс панкреатичний випіт та 30-50% некрозу залози
• E: Будь-що з вище перерахованого плюс обширний панкреатичний випіт, абсцес підшлункової

залози, та >50% некрозу залози.

Загальна патоморфологічна класифікація
Хірургічні підручники часто розрізняють набрякову форму панкреатиту та геморагічний панкреатит,
базуючись на патофізіологічних та гістологічних ознаках:
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• Набряковий панкреатит: паренхіма панкреатичної залози та оточуючі позаочеревинні
структури налиті інтерстиціальною рідиною та інфільтровані запальними клітинами[4] [5]

• Геморагічний панкреатит: кровоточивість в паренхіму та оточуючі позаочеревинні структури з
поширеним панкреатичним некрозом.[4] [5]
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Гострий панкреатит Профілактика

Вторинна профілактика
Найважливішим аспектом в профілактиці є освіта пацієнта. Споживання збалансованої, не жирної їжі,
підтримка та контроль адекватного рівня тригліцеридів, обмеження вживання алкоголю, бажано до
нуля є кількома мірами модифікації дієти та поведінки, які можуть знизити поширеність гострого
панкреатиту. Сучасні дані підкреслюють суттєву кореляцію між тютюнопалінням та рецидивуючим
гострим панкреатитом. Тому, пацієнтів потрібно добре мотивувати підтримувати повну відмову від
сигарет (та іншого використання тютюну).

Ефективне лікування жовчнокам'яної хвороби будь-якими доступними методами (такими як
холецистектомія, ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія (ЕРХПГ), урсодезоксихолева
кислота) може знизити ризик обструкції протоки, а, отже, ризик панкреатиту. У пацієнтів
з гіпертригліцеридемією використання статинів асоціюється зі зниженням ризику розвитку
панкреатиту.[127] Інші фактори ризику можна контролювати за допомогою освіти пацієнта
коригування дози ліків.[26] [128] Пробіотики, антитоксиданти та імуномодулятори не грають ролі в
профілактиці гострого панкреатиту.[107] [129] [130]

Кілька досліджень були присвячені медикаментозному лікуванню (наприклад, аналогами
соматостатину, такими як октреотид; габексатом, улінастатином),[131] [132] адекватному
відбору пацієнтів та стентуванню під час ЕРХПГ з ціллю попередження враження підшлункової
залози.[133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] Використання
аналогів соматостатину в деяких дослідженнях пов'язане з кращим захистом від ЕРХПГ-індукованих
панкреатитів, ніж у габексату (інгібітор протеази серину), але два мета-аналізи дали протилежні
результати.[145] [146] Мета-аналізи продемонстрували, що улінастатин (інгібітор трипсину сечі)
ефективний в профілактиці ЕРХПГ-індукованих панкреатитів. Необхідні подальші дослідження
для визначення який з препаратів більш ефективний для профілактики ЕРХПГ-індукованих
панкреатитів.[147] [148] [149] Габексат та улінастатин не у всіх країнах комерційно доступні.
Індометацин показав ефективність в зниженні відсотку ЕРХПГ-індукованих панкреатитів.
Стентування є варіантом лікування для ендоскопістів з досвідом в цій галузі, але маніпуляція для
забезпечення біліарного доступу (не залежно від характеристик пацієнта та досвіду ендоскопіста)
є головним фактором в розвитку ЕРХПГ-панкреатитів.[26] [27] [28] [150] Використання техніки
катетеризації жовчної протоки із застосуванням провідника під час ЕРХПГ показало зниження
поширеності ЕРХПГ-індукованих панкреатитів в порівнянні із стандартною пункцією з метою
катетеризації.[151] [152] [153]

У пацієнтів з ідіопатичним хронічним панкреатитом, рецидивуючим гострим панкреатитом
чи сімейною історією панкреатитів потрібно розглянути необхідність генетичного обстеження,
особливо при встановленні діагнозу раку підшлункової залози. Клінічна значимість та терапевтичні
наслідки генних мутацій, які призводять до панкреатитв досі суперечливі, але генетичне обстеження
рекомендоване, якщо пацієнту з ідіопатичним панкреатитом менше 25 років на момент постановки
діагнозу або якщо у одного чи більше членів сім'ї теж присутній панкреатит або рак підшлункової
залози. Генетичне обстеження асимптоматичних членів сім'ї потрібно пропонувати лише після
адекватної генетичної консультації, антенатальна діагностика не рекомендована.[154]
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Анамнез захворювання

Анамнез захворювання #1
53-річний чоловік доставлений у відділення невідкладної допомоги зі скаргами на сильний
біль посередні епігастральної ділянки, що іррадіює в спину. Біль полегшується, коли пацієнт
нахиляється вперед або приймає позицію плода та погіршується при глибокому диханні та рухах.
Він також скаржиться на нудоту, блювання, відсутність апетиту та розповідає, що приймав
вживав багато алкоголю протягом минулого тижня. В пацієнта тахікардія, тахіпное, фебрильна
температура та гіпотензія. Хворий дещо схвильований та розгублений. Присутнє виражене
потовиділення та ослаблене дихання в базальних відділах лівої легені.

Анамнез захворювання #2
47-річна жінка з надмірною масою тіла з розлитим болем в животі. Не могла їсти та пити через
нудоту та блювання. Вона стверджує, що біль почався в правому верхньому квадранті, подібно
попереднім випадкам, коли вона потрапляла до відділення невідкладної допомоги протягом
останніх кількох місяців. На ультразвуковому дослідженні, виконаному при останньому візиті
до відділення невідкладної допомоги, виявлені жовчні конкременти без запалення жовчного
міхура, також жінка говорить, що повинна звернутися до хірурга. Вона виглядає жовтяничною
та наляканою. Також відмічає болючість в правому підребер'ї, яка посилюється при глибокій
пальпації. Об'ємні утворення не пальпуються.

Інші описи випадку захворювання
Панкреатит може вдягати маску гострого живота з дефансом та перитонеальними знаками. Також
він може бути нерозпізнаним в тяжко хворих пацієнтів як причина ГРДС.[6]

Поступовий діагностичний підхід
Діагноз панкреатиту завжди є одним з тих, які потрібно виключити, тому він повинен бути взятий до
уваги при будь-яких скаргах на сильний біль в животі. Дані анамнезу та фізикального огляду повинні
відповідати гострому панкреатиту; крім того для встановлення цього діагнозу необхідне співпадіння
з двома з наступних трьох критеріїв:[34]

• Клінічна картина (біль у верхній частині живота)
• Підвищені рівні амілази та ліпази (>3 вище межі норми)
• Візуалізаційні методи обстеження (КТ, МРТ, УЗД) відповідають гострому панкреатиту.

Анамнез.
Деталізований анамнез необхідний, щоб звузити велике число диференційних діагнозів,
можливих при болю в животі. Під час збору анамнезу потрібно обміркувати метаболічні,
нутритивні та процедурні етіологічні фактори панкреатиту.[1] [5] [12] Ретельний збір сімейного
анамнезу важливий, щоб виключити колагенози, рак та спадковий панкреатит. Будь-які
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медикаменти, особливо нещодавно призначені, а також покази до їх використання потрібно
переглянути, так як багато ліків можуть, в якості побічної дії, пошкоджувати підшлункову залозу.
Важливими демографічними змінними є вік та стать, так як дві найпоширеніші причини гострого
панкреатиту залежать від них. Біліарний панкреатит найчастіше зустрічається в пацієнтів з
жовчо-кам'яною хворобою - 5 "Fs": надмірна маса тіла (fat), середній вік, близько 40 років (forty),
жіноча стать (female), дітородного віку (fertile), та сімейний анамнез (family history) Панкреатит
алкогольного генезу зустрічається частіше в чоловіків, загалом молодших, ніж в осіб з біліарним
панкреатитом. Маніфестація зазвичай відбувається в середньому через 4 - 8 місяців прийому
алкоголю, переїдання також збільшує ризик гострого панкреатиту.

Пацієнти можуть бути збудженими, зі сплутаною свідомістю та дуже налякані. Вони можуть
розповідати про відсутність апетиту, нудоту та блювання після незначних об'ємів спожитого.
Найбільш розповсюдженим симптомом є сильний біль посередині епігастральної ділянки, який
іррадіює в спину (інколи оперізуючого характеру, часто болить прямо посередині спини; багато
пацієнтів описують його як бути проштрикнутим ножем), погіршується при рухах, полегшується
при прийомі позиції плода (скрутившись спиною, стегна та коліна зігнуті).[5] [12] Біліарний
панкреатит може мати більш гострий початок, ніж панкреатит алкогольного генезу, якому можуть
передувати кілька днів невираженого дискомфорту в епігастральній ділянці. Використання
стандартизованих протоколів вдосконалює діагностичну точність.[35]

Фізикальне обстеження.
Зазвичай виявляються ознаки гіповолемії (знижений тургор шкіри, сухість слизових, гіпотензія).
У пацієнтів може виникати профузне потовиділення, тахікардія та тахіпное. Спостерігається
чітко виражений ниткоподібний пульс поганого наповнення, відповідно до зниження об'єму
циркулюючої крові. Гарячка може бути ознакою ускладненого панкреатиту або може просто
відображати вивільнення цитокінів як частини запального процесу. При наявності плеврального
випоту можна визначити ослаблене дихання (частіше з лівої сторони); це спостерігається в більш
ніж 50% пацієнтів з гострим панкреатитом.[6] Обстеження черевної порожнини може виявити
чутливість при пальпації та здутість живота з ослабленою перистальтикою (якщо розвинулась
кишкова непрохідність) та мимовільне захисне напруження верхньої частини передньої черевної
стінки при пальпації. Може бути невиражений дефанс та позитивний симптом Щьоткіна-
Блюмберга. Клінічні ознаки гіпокальціємії є рідкісними, але можуть бути очевидними, такі як
спазм м'язів обличчя при подразненні лицевого нерва (симптом Хвостека) та карпопедальний
спазм при накладанні манжетки тонометра (Симптом Труссо). Ускладнений геморагічний
панкреатит є дуже рідкісним і може проявлятися екхімозами на кількох ділянках, включаючи
навколопупкову шкіру (симптом Гуллена), на обох фланках живота (симптом Грея-Тюрнера) чи
над паховою зв'язкою (симптом Фокса), які можна побачити як відразу з розвитком клінічної
картини, так і через 24-48 годин після початку.[7] [8]

Лабораторні дослідження
Пацієнту з гострим животом потрібно виконати загальний аналіз крові з лейкоцитарною
формулою та біохімічний аналіз крові, включаючи ниркові, печінкові функціональні проби
та показники функції підшлункової залози. Можуть бути виявлені незначний лейкоцитоз з
зсувом вліво та підвищений гематокрит, як результат зневоднення, або низький гематокрит, як
наслідок кровотечі. Розвиток гемоконцентрації асоціюється з підвищеним ризиком некротичного
панкреатиту.[36] Як наслідок зневоднення може спостерігатися незначна преренальна азотемія,
що проявляється підвищенням рівнів креатиніну та сечовини. При відсутності холедохолітіазу,
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функціональні проби печінки зазвичай в нормі, але може бути присутнім підвищення лужної
фосфатази та білірубіну. Підвищені рівні амілази та ліпази крові (>3 вище межі норми)
При загостренні хронічного панкреатиту рівні амілази/ліпази можуть бути в межах норми.
Немає кореляції між ступенем чи тривалістю підвищення рівнів амілази та ліпази та тяжкістю
панкреатиту.[34] Ліпаза є більш чутливою та специфічною, ніж амілаза, тому їй, по можливості,
варто надавати перевагу, як тесту на гострий панкреатит. Якщо початково виконано аналіз на
амілазу і він в нормі, ліпаза все ж може бути підвищеною. Кожному пацієнту потрібно виконати
аналіз на ліпазу або амілазу.[37]

Важливо моніторити артеріальну оксигенацію, тому що в пацієнта може бути гіпоксемія, яка
вимагає оксигенотерапії. Під час початкового лікування, гази артеріальної крові потрібно
перевіряти кожні 12 годин в перші 3 дні для оцінки як оксигенації, так і кислотно-основного
статусу.[5]

Початковий та повторні аналізи на С-реактивний білок використовуються при гострому
панкреатиті як показник тяжкості та прогресування запалення.[38]

При підозрі на сепсис в пацієнта з панкреонекрозом, можна виконати черезшкірну голкову
аспірацію, щоб виключити бактеріальну колнізацію, хоча є дані, які говорять, що при інфікованих
некротизуючих панкреатитах голкова аспірація рутинно не виконується.[39]

Методи візуалізації
Радіологічні методи обстеження не використовуються для діагностики гострого панкреатиту, але
можуть визначити можливий етіологічний фактор та виключити інші діагнози

Рентгенографія органів грудної клітки може виявити плевральний випіт, базальні ателектази та
чаші Клойберга (ізольовані розширення петель кишківника), які можна побачити при оглядовій
рентгенографії органів черевної порожнини. Оглядова рентгенограма органів черевної порожнини
може виявити чаші Клойберга прилеглі до підшлункової залози, роздута газами висхідна ободова
кишка та раптовий обрив в середній чи лівій частині поперечної ободової кишки (симптом
ампутації) або кальцифікати.

Магнітно-резонансна холангіопанкреатографія (MRCP), ендоскопічна ретроградна
холангіопанкреатографія (ЕРХПГ), трансабдомінальне ультразвукове дослідження, ендоскопічне
ультразвукове дослідження (EUS) зазвичай показані пацієнтам з підвищеними рівнями
функціональних проб печінки, що може говорити про обструкцію жовчовивідних шляхів, для
виключення стриктур, неоплазій та конкрементів.[8] [40]

При підозрі на біліарну етіологію, вважається, що перевагу потрібно надати ультразвуковому
дослідженню. Воно недороге, його легко виконати біля ліжка пацієнта та дозволяє обстежити
жовчний міхур та жовчовивідні протоки. Його чутливість у виявленні панкреатитів від 62 до 95%.
Обмеження складають ожиріння, роздуті петлі кишківника та залежність методу від виконавця.

Перевагою ЕРХПГ є додаткова користь в лікуванні конкретного етіологічного стану (наприклад,
видалення каменів, установка стенту або сфінктеротомія), але вона в значній мірі витіснена в
діагностичному сенсі MRCP та ультразвуковим дослідженням.

MRCP широко використовується у пацієнтів з нирковою недостатністю, у яких КТ з
внутрішньовенним контрастуванням протипоказане. КТ найкраще початкове обстеження для
визначеності стадії гострого панкреатиту та виявлення ускладнень; крім того, при повторних
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обстеженнях магнітно-резонансна холангіопанкреатографія (MRCP) забезпечує кращі зображення
біліарних та панкреатичних каменів, так само як ліпше характеризує солідні утворення проти
кістозних вражень.[41] Магнітно-резонансна холангіопанкреатографія (MRCP) може бути
корисною у випадку, якщо необхідно виключити обструкцію загальної жовчної протоки у пацієнта
з гострим біліарним панкреатитом.[42]

Пацієнтам, в яких присутні ознаки системної запальної відповіді або сепсису, або в яких не
наступає поліпшення, потрібно виконати КТ сканування для виключення панкретичного випоту,
некрозу або абсцесу. Ділянки без перфузії визачають інфікований панкреонекроз. Слід зазначити,
що КТ не рекомендується на початку перебігу захворювання.

Аналізи нового покоління
Трипсиноген-2 в сечі на сьогодні вважається кращим серологічним скринінговим тестом, ніж
амілаза, але він ще не використовується клінічно; чутливість 94%, специфічність 95%.[8] [43] [44]
[45] Інтерлейкіни ІЛ-6 та ІЛ-8 являються медіаторами запалення , які були описані як серологічні
маркери-предиктори розвитку тяжкого гострого панкреатиту.[46]

Фактори ризику

Сильні
жінки середнього віку

• Жінки від 50 до 70 років більш схильні до жовчнокам'яної хвороби і можуть давати клінічну
картину панкреатиту в більш пізньому віці, ніж чоловіки з алкогольними панкреатитами
(середній вік - 40 - 55 років).

чоловіки від молодого до середнього віку

• Здебішого асоціюється з надмірним вживанням алкоголю.

жовчнокам'яна хвороба

• Біліарні панкреатити складають від 45 до 50% гострих панкреатитів в США.[15] Він
частіше зустрічається в жінок похилого віку та в осіб з анамнезом жовчнокам'яної хвороби.
Перекриття каменем загальної жовчної протоки спричиняє рефлюкс жовчного секрету та
інтрапанкреатичну активацію ферментів. Конкременти викликають запалення та набряк
протоки, що веде за собою деякий ступінь обмеження потоку та активування ферментів в
підшлунковій.[15]

алкоголь

• Етанол є причиною від 40 до 50% випадків гострого панкреатиту та є найбільш поширеним
тригером гострого панкреатиту у чоловіків. Описана дозо-залежна деструкція паренхіми
підшлункової залози. Ця форма панкреатиту частіше зустрічається у чоловіків, ніж у жінок та
зазвичай спостерігається після періодів надмірного вживання алкоголю. Відсутній певний поріг
для розвитку гострого панкреатиту. Середня кількість прийому алкоголю за день у пацієнтів з
гострим панкреатитом від 150 до 175 г.[8] [15]

Д
ІА

ГН
О

З

Цей PDF файл теми BMJ Best Practice грунтується на веб-версії, яка останній раз оновилася: Mar 09, 2017.
Теми BMJ Best Practice регулярно оновлюються, та нову версію тем можливо

побачити на bestpractice.bmj.com . Використання цих матеріалів належить нашим
Відмова від відповідальності. © BMJ Publishing Group Ltd 2017. Всі права захищені.

11

http://bestpractice.bmj.com


Гострий панкреатит Діагноз
Д

ІА
ГН

О
З

гіпертригліцеридемія

• Висунута гіпотеза, що панкреатична ліпаза може продукувати токсичні жирні кислоти, які
секретуються в підшлункову мікроциркуляцію, призводять до пошкодження ендотелію та
ішемічного враження ацинарних клітин.[12] У багатьох пацієнтів з гострим панкреатитом
виявляють виражене підвищення рівня циркулюючих тригліцеридів в діапазоні від 5 до
6 ммоль/л (кілька сотень мг/дл). Проте, у пацієнтів з істинним гострим панкреатитом
опосередкованим гіпертригліцеридемією виявляють істотне зростання циркулюючих
тригліцеридів понад 22 чи 23 ммоль/л (2000 мг/л).[16]

використання тригерних препаратів

• Азатіоприн: механізм запропонований для панкреатиту індукованого ліками включає
констрикцію панкреатичної протоки; імуносупресію; цитотоксичність; осмотичні, метаболічні
ефекти та зміни тиску; тромбоз артеріол; пряма клітинна токсичність; та залучення
печінки.[13]

• Тіазидні діуретики: вважається, що можуть спричиняти панкреатит шляхом враження
ацинарних клітин. [13]

• Фуросемід: викликає панкреатит невизначеним імунологічним шляхом.[13] [19]
• Інші ліки, при прийомі яких може розвинутися панкреатит, включають: сульфонаміди,

тетрациклін, естрогени, діданозин, суліндак, меркаптопурин, вальпроєву кислоту та L-
аспаргіназу.[13]

ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія (ЕРХПГ)

• Використання контрасту під час ЕРХПГ може бути пов'язаним із запаленням підшлункової
залози. Поширеність ЕРХПГ-індукованих панкреатитів 2 - 3%, але деякі дослідження показали
зниження ризику в разі використання нестероїдних протизапальних препаратів,[20] [21]
[22] [23] панкреатичних стентів, провідників[24] [25] та введення октреотиду. Ризик ЕРХПГ-
індукованих панкреатитів дещо вищий у молодих жінок, в пацієнтів з обструктивними
конкрементами або набряком в ампулі жовчної протоки, та у випадку технічно складної
процедури.[26] [27] [28]

травма

• Травматичний панкреатит може бути спричинений терапевтичними чи діагностичними
процедурами або зовнішньою травмою. Тупа травма є найчастішою причиною пошкодження
підшлункової залози, вона може асоціюватися з запаленням паренхіми та гіперамілаземією.
Враховуючи, що підшлункова залоза є позаочеревинним органом, травма не є широко
розповсюдженим етіологічним фактором , але поширеність може бути недооціненою, оскільки
у пацієнтів не завжди розвиваються чіткі клінічні прояви.[12]

системний червоний вовчак

• Зустрічається досить рідко, при цьому точний механізм не зовсім зрозумілий.[29] [30]

Синдром Шегрена

• Зустрічається досить рідко, при цьому точний механізм не зовсім зрозумілий.[29] [30]

Слабкі
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гіперкальціємія

• Патогенетичні механізми все ще не повністю зрозумілі. Дослідження на тваринах показують,
що кальцій має пряму токсичну дію на панкреатичні ацинарні клітини. Інші запропоновані
механізми включають в себе накопичення гранул зимогену в цитоплазмі, цитоплазматичну
вакуолізацію, вогнищеву ацинарну деполяризацію, ацинарний некроз, підвищену секрецію
амілази[17] [18] та формування внутрішньопротокових кальцинатів.[12]

паротит

• Вважається, що панкреатит виникає внаслідок інфікування ацинарних клітин.[19] [13]

віруси Коксакі

• Вважається, що панкреатит виникає внаслідок інфікування ацинарних клітин.[19] [13]

Mycoplasma pneumoniae

• Вважається, що панкреатит виникає внаслідок інфікування ацинарних клітин.[19] [13]

розділену підшлункова залоза

• Під час органогенезу підшлункова залоза утворюється з передньої кишки після злиття більшого
дорзального ростка та меншого вентрального ростка. Маленька додаткова протока Санторіні
дренує панкреатичні структури, які розвиваються із дорсального зародку (верхня половина
голови, шиї, тіла та хвоста), в той час як велика Вірсунгова протока дренує вентральний
зародок (нижня частина голови та хвостатий відросток). Невдалий поворот вентрального
зародка перешкоджає злиттю обох проток, роблячи дренування похідних дорсального зародку
недостатнім, що може призвести до гострого панкреатиту.[15] Ендоскопічна сфінктеротомія
маленького сосочка та стентування дорсальної протоки можуть знизити частоту загострень
панкреатиту, але своєї ролі в контролі больового синдрому вони не продемонстрували.[31]

рак підшлункової залози

• Найбільш поширеним злоякісним новоутворенням підшлункової залози є аденокарцинома. Рак
був визнаним потенційним фактором ризику розвитку панкреатиту в разі спричинення ним
обструкції протоки. Існують дані, що від 1 до 2% гострих панкреатитів можуть бути викликані
периампулярними пухлинами.[12]

Дисфункція сфінктера Оді

• Дисфункція сфінктера Одді може бути первинною (ідіопатичною) чи вторинною (травма під час
ЕРХПГ), призводити до обструкції протоки, ретроградного потоку в паренхіму підшлункової та
наступного запалення.[32]

сімейний анамнез панкреатитів

• Пацієнт з сімейною формою панкреатитів проявляє симптоматику болю в животі ще в
ранньому дитинстві. Генетичний дефект, схоже, не пов'язаний з Х-хромосомою, успадковується
за домінантним типом зі змінною пенетрантністю та прогресом хронічного панкреатиту. Він
може поєднуватися з такими патологіями, як цукровий діабет, аміноацидурія.[5] Спадковий
панкреатит складає до 1% випадків, також описано кілька мутацій, що ймовірно індукують
захворювання. Найсильніша кореляція з генними мутаціями гену катіонного трипсиногену
(PRSS1) на хромосомі 7q35 та SPINK1 та CRTF.[33]
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Історія та фактори дослідження

Ключові діагностичні чинники
наявність факторів ризику (поширений)

• Ключові фактори ризику наступні: жінки середнього віку, чоловіки молодого та середнього
віку, жовчнокам'яна хвороба, алкоголь, гіпертригліцеридемія, використання відомих
медикаментів-тригерів, ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія (ЕРХПГ), ВІЛ/
СНІД, системний червоний вовчак, синдром Шегрена.

нудота (поширений)

• Нудота це один з найбільш поширених симптомів, присутній в 70 - 80 % випадків.[8]

блювання (поширений)

• Блювання може призводити до дегідратації, електролітного дисбалансу, гіпокаліємії та
метаболічного алкалозу.[8]

зниження апетиту (поширений)

• Загальнопоширеним явищем під час гострого панкреатиту є знижений апетит, вторинний по
відношенню до нудоти, болю та загального нездужання.[8]

біль у черевній порожнині (поширений)

• Біль в середній частині епігастральної ділянки з іррадіацією в спину є характерною ознакою
для даного захворювання.

тахікардія (поширений)

• Як результат гіповолемії.[1]

Інші діагностичні чинники
симптом Грея-Тернера (малопоширений)

• Обмежені ділянки ціанозу на бокових поверхнях живота є ознакою геморагічного
панкреатиту.[5]

симптом Куллена (малопоширений)

• Обмежені ділянки ціанозу на шкірі навколо пупка свідчать про геморагічний панкреатит.[5]

симптом Фокса (малопоширений)

• Екхімози в паховій області.[5]

симптом Хвостека (малопоширений)

• Скорочення м'язів обличчя при подразненні лицевого нерву.

гіпотензія (малопоширений)

• Як результат зростання непомітних втрат рідини, а саме переходу її в "третій" простір та
блювання.[1]

здуття живота (малопоширений)
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• Розвивається внаслідок місцевої непрохідності.[1]

Діагностичні дослідження

1 - ше дослідження для приписування ліків

Дослідження Результат
рівень ліпази в сироватці

• Ліпаза є більш чутливою та специфічною, ніж амілаза, тому їй,
по можливості, варто надавати перевагу, як тесту на гострий
панкреатит. Аналіз на ліпазу або амілазу потрібно виконати
кожному пацієнту.[37] Її застосування може бути виправданим
у пацієнтів з клінічною картиною, що наводить на думку про
панкреатит та нормальним рівнем амілази. Рівень починає
зростати через 4-8 годин після маніфестації болю, досягає піку
через 24 години та зберігається від 8 до 14 днів. Пацієнти з
алкогольним панкреатитом мають вищі рівні ліпази в порівнянні
з пацієнтами з біліарним панкреатитом.[8]

в 3 рази вище від верхньої
межі норми

рівень амілази в сироватці

• Ліпаза є більш чутливою та специфічною, ніж амілаза, тому їй,
по можливості, варто надавати перевагу, як тесту на гострий
панкреатит. Кожному пацієнту потрібно виконати аналіз
на ліпазу або амілазу.[37] Чутливість тесту обмежується
гіпертригліцеридемією та алкоголем, а специфічність
запальними процесами в черевній порожнині, а також
паротитом і запаленням підщелепної слинної залози. Рівень
починає зростати протягом перших 2-12 годин, досягає піку
через 48 годин та повертається до нормальних значень протягом
3-5 днів. Зазвичай вона вища при біліарному панкреатиті, ніж
при алкогольному.[8]

в 3 рази вище від верхньої
межі норми

АЛТ/АСТ

• Володіє низькою чутливістю та специфічністю щодо
панкреатитів.[43]

збільшення більше ніж
в три рази вище норми
говорить про біліарну
етіологію в 95% випадків

загальний аналіз крові (ЗАК) з лейкоцитарною формулою

• Можуть бути виявлені незначний лейкоцитоз з зсувом
вліво та підвищений гематокрит, як результат зневоднення,
або низький гематокрит, як наслідок кровотечі. Розвиток
гемоконцентрації асоціюється з підвищеним ризиком
некротизуючого панкреатиту.[36]

лейкоцитоз

C-реактивний білок (СРБ)

• Початкові та повторні аналізи на рівень С-реактивного білка
корисні при гострому панкреатиті як індикатор тяжкості та
прогресування запалення.[38]

при рівні >200
ОД/л асоціюється з
панкреонекрозом

гематокрит

• Є орієнтиром для визначення тяжкості та прогнозу.[43]

при зростанні вище
44% є предиктором
панкреонекрозу
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Дослідження Результат
газовий склад артеріальної крові

• Важливо моніторити артеріальну оксигенацію, тому що в
пацієнта може бути гіпоксемія, яка вимагає оксигенотерапії.
Під час початкового лікування, гази артеріальної крові
потрібно перевіряти кожні 12 годин в перші 3 дні для оцінки як
оксигенації, так і кислотно-основного стан.[5]

гіпоксемія та порушення
в кислотно-основному
балансі

оглядова рентгенограма органів черевної порожнини

• Патологічна в двох третин пацієнтів.

може виявити чаші
Клойберга прилеглі до
підшлункової залози,
роздута газами висхідна
ободова кишка та раптовий
обрив в середній чи лівій
частині поперечної ободової
кишки (симптом ампутації)
або кальцифікати.

рентгенографія органів грудної клітки

• Радіологічні методи обстеження не використовуються для
діагностики гострого панкреатиту, але можуть визначити
можливий етіологічний фактор та виключити інші діагнози

може виявляти ателектази
та плевральний випіт
(особливо з лівого боку)

трансабдомінальне ультразвукове дослідження

• Є діагностичним методом вибору при підозрі на біліарну
етіологію.

• Чутливість у виявленні біліарних конкрементів при
панкреатитах становить від 62 до 95%. Метод обстеження
не інвазивний, легкий у виконанні біля ліжка хворого та
недорогий. Обмеження складають ожиріння, роздуті петлі
кишківника та залежність методу від виконавця. Корисний при
підозрі на біліарну етіологію. При чутливості та специфічності
95% ендоскопічне ультразвукове дослідження демонструє
зниження відсотку ускладнень в порівнянні з ЕРХПГ.[47]

може виявити запалення
підшлункової залози,
фіброзні зміни
ретикулярної тканини
навколо підшлункової
залози, кальцифікацію або
накопичення рідини.

свіввідношення сироваткових ліпази:амілази

• Низька чутливість. Свідчить на користь алкогольного
панкреатиту.[43]

>5
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Інші дослідження для розглядання

Дослідження Результат
КТ органів черевної порожнини

• КТ-сканування органів черевної порожнини не показане в
перші 48 годин після постановки діагнозу. КТ-сканування з
внутрішньовенним контрастуванням є найбільш чутливим
та специфічним дослідженням для підтвердження діагнозу
панкреатиту. Має чутливість 90% та специфічність 100%.
Воно виправдане, коли коли клінічні та біохімічні показники
сумнівні, оцінка за шкалою Ranson >3 або за шкалою APACHE
II >8 для визначенні стадії та виявлення ускладнень, або коли
в пацієнта тривала органна недостатність, ознаки сепсису,
чи спостерігається клінічне погіршення або відсутність
поліпшення після 48 - 72 годин лікування. Ознаки ускладнень
панкреатиту зазвичай можна побачити через 3 дні після початку
абдомінального болю.

може виявити дифузне або
сегментарне розширення
підшлункової залози
з нерівним контуром
органу і руйнуванням
навколопанкреатичного
жиру, некроз або
псевдокісти

магнітно-резонансна холангіопанкреатографія (МРХПГ)

• Перевага МРХПГ в тому, що вона не вимагає внутрішньовенного
контрастування чи радіаційного опромінення, хоча якість
зображень при внутрішньовенному контрастуванні гадолінієм
порівнювана із такою при МРТ без контрастування. На додаток,
МРХПГ дозволяє краще візуалізувати конкременти в загальній
жовчній протоці та панкреатичну протоку. За допомогою неї
простіше відрізнити солідне утворення від кістозного при
наявності панкреатичного випоту.[41]

може виявити дифузне або
сегментарне розширення
підшлункової залози
з нерівним контуром
органу і фіброзні зміни
навколопанкреатичного
жиру, некроз або
псевдокісти

ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія (ЕРХПГ)

• ЕРХПГ обмежена у використанні в якості діагностичного засобу
при гострому панкреатиті та здебільшого витіснена УЗД та
МРХПГ. Показаннями є передопераційна оцінка для верифікації
стану протоки в пацієнтів з травматичним панкреатитом, в
пацієнтів з тяжким панкреатитом та підозрюваною біліарною
обструкцією (дозволяє здійснити сфінктеротомію, видалення
каменю, постановку стенту, гістологічну діагностику), стан яких
не покращується після 24 годин консервативного лікування,
та для обстеження ідіопатичного панкреатиту. Дослідження
демонструють зниження захворюваності та смертності
в пацієнтів з раннім виконанням ЕРХПГ (<24 годин) та
обструкцією конкрементами загальної жовчної протоки;[5] [8]
[10] проте, рання ЕРХПГ не показана при гострому біліарному
панкреатиті за відсутності обструкції загальної жовчної
протоки.[42]

визначає конкременти
та дозволяє їх вилучити
протягом того ж втручання;
може визначити дефекти
наповнення протоки та
стриктури

тонкоголкова аспірація

• Черезшкірна голкова аспірація може виконуватися при підозрі
на сепсис у пацієнтів з панкреонекрозом для виключення
бактеріальної колонізації.

ідентифікація збудника
в разі бактеріальної
колонізації
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Невідкладні дослідження

Дослідження Результат
трипсиноген-2 в сечі

• Чутливість 94%, специфічність 95%. Зараз він вважається
кращим скринінговим серологічним тестом, ніж амілаза.[8] [43]
[44] [45]

підвищений рівень

сироватковий IL-6

• Чутливість від 80 до 88% та специфічність від 75 до 85% в
прогнозуванні тяжкості гострого панкреатиту.[46]

підвищений рівень

сироватковий IL-8

• Чутливість від 65 до 70% та специфічність від 69 до 91% в
прогнозуванні тяжкості гострого панкреатиту.[46]

підвищений рівень

Диференційний діагноз

Стан Диференційні ознаки /
симптоми

Диференційні
дослідження

Пептична виразка • Довготриваючий
епігастральний біль, який
зазвичай не іррадіює
в спину; рефлюкс;
печія та відсутність
апетиту. Визначаються
такі ймовірні причини,
як використання
нестероїдних
протизапальних препаратів
(НПЗП),  Helicobacter pylori
, синдром Золінгера -
Елісона.

• Може покращитися
при прийомі інгібіторів
протонної помпи,
модифікації способу
життя, та лікування
інфекції  H. pylori  .

• Нормальні рівні ліпази та
амілази.

• Тонометрія може показати
наявність рефлюксу.

• Лабораторна оцінка може
показати нормальні рівні
амілази та ліпази.

• Діагностичною цінністю
володіє ендоскопічна
оцінка, так вона дозволяє
візуалізувати ерозії,
еритему чи виразки, а
також провести біопсію.

Перфорація внутрішнього
органу

• Будуть присутніми гострий
живіт, перитонеальні
знаки та сепсис. Зазвичай
живіт болючий при
пальпації з дефансом в усіх
4 квадрантах.

• Нормальна чи підвищена
ліпаза. Може бути
підвищена амілаза
(зазвичай менш значимо,
ніж при гострому
панкреатиті).

• Оглядова рентгенографія
покаже піддіафрагмальне
повітря (симптом серпа).
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Гострий панкреатит Діагноз

Стан Диференційні ознаки /
симптоми

Диференційні
дослідження

Спазм стравоходу • Дисфагія, одінофагія,
втрата маси тіла, анамнез
загрудинного болю.
Фізикальний огляд може
бути в межах норми.

• Дослідження ковтання
може демонструвати
звужений або аномальної
форми стравохід із
підвищеним тиском при
езофагеальній манометрії.

Тонкокишкова
непрохідність

• Анамнез абдомінальних
хірургічних втручань
(особливо резекція
ободової кишки,
кесарський розтин та
втручання на аорті).

• При фізикальному огляді
виявляються грижі,
зазвичай із защемленням
кишечника).

• Симптоматика
починається зі здуття
живота (залежно від рівня
обструкції), тимпаніту,
ослабленої перистальтики,
відсутності апетиту,
блювання (якості залежать
від локалізації обструкції),
непрохідності чи закрепу.

• Нормальні рівні ліпази та
амілази.

• Ургентна оглядова
рентгенографія виглядає
ніби під матовим склом,
візуалізуються рівні
рідини, розтягнуті петлі
кишечника, відсутність
газу в дистальних відділах,
пневматоз.

• КТ-сканування органів
черевної порожнини/
органів малого тазу може
бути більш діагностично
значимим, показати точку
переходу та потенційно
може визначити етіологію
(наприклад, заворот,
грижі, інвагінації,
новоутворення),

Аневризма черевної аорти • Кардіоваскулярні фактори
ризику: гіперліпідемія,
тютюнопаління, цукровий
діабет, гомоцистеїнемія.

• Раптовий розриваючий
біль в животі, пульсуючий
живіт, гіпотензія,
мармуровість нижніх
кінцівок з пульсом
поганого наповнення та
роздуванням живота.

• Для швидкого
встановлення діагнозу
та покращення наслідків
потрібний високий
рівень підозри. В
стабільних пацієнтів, коли
анамнез та фізикальне
обстеження сумнівні, в
якості швидкого методу
постановки діагнозу
може бути корисною КТ-
ангіографія.

• Занадто нестабільного
для радіографічної оцінки
пацієнта переводять зразу
в операційну.
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Стан Диференційні ознаки /
симптоми

Диференційні
дослідження

Холангіт • Тріада Чаркота
(жовтяниця, біль в
правому верхньому
квадранті та гарячка)
присутні в 70% пацієнтів,
порушений психічний стан
та гіпотензія вказують
на сепсис, зазвичай
спричинений Грам-
негативними бактеріями.

• В пацієнта може бути
анамнез жовчнокам'яної
хвороби, периампулярних
новоутворень чи
маніпуляцій на
жовчовивідних
шляхах, таких як
ендоскопічна ретроградна
холангіопанкреатографія
(ЕРХПГ).

• Декілька клінічних ознак
частіше присутні при
холангіті, такі як гарячка
(95%), біль у верхньому
правому квадранті (90%)
та жовтяниця (80%).

• Нормальні рівні ліпази та
амілази.

• При бактеріологічному
дослідженні крові
(особливо при виконанні
забору крові під час
епізодів гарячки) зазвичай
виявляються  Escherichia
coli  та  Klebsiella  як
найбільш поширені
мікроорганізми, які
ізолюють з інфікованої
жовчі.[13]

Холедохолітіаз • Раптовий початок
сильного болю у
верхньому правому
квадранті, жовтяниця,
ахолія, холурія та анамнех
холедохолітіазу. Може
перекриватися загальна
жовчна протока та
викликати панкреатит.

• Нормальні рівні ліпази та
амілази.

• При УЗД буде виявлено
ознаки жовчнокам'яної
хвороби та конкремент
в загальній жовчній
протоці з розширенням
позапечінкових
жовчовивідних шляхів або/
та внутрішньопечінкових
проток.

• В біохімічному аналізі
крові будуть виявлятися
маркери біліарної
обструкції, включаючи
підвищені рівні загального
та прямого білірубіну,
лужної фосфатази,
гаммаглутамінтрансферази
та невелике зростання
АЛТ/АСТ при нормальних
рівнях ферментів
підшлункової (особливо
ліпази).

20 Цей PDF файл теми BMJ Best Practice грунтується на веб-версії, яка останній раз оновилася: Mar 09, 2017.
Теми BMJ Best Practice регулярно оновлюються, та нову версію тем можливо

побачити на bestpractice.bmj.com . Використання цих матеріалів належить нашим
Відмова від відповідальності. © BMJ Publishing Group Ltd 2017. Всі права захищені.

http://bestpractice.bmj.com


Гострий панкреатит Діагноз

Стан Диференційні ознаки /
симптоми

Диференційні
дослідження

Холецистит • Біль, як правило,
спровокований
вживанням жирної їжі та
локалізований у верхньому
правому квадранті. Більш
характерний для жінок
40 - 50 років з надмірною
масою тіла.

• Можуть бути присутніми
анорексія, нудота та
блювання. Позитивний
симптом Мерфі та
субфебрильна температура
доповнюють клінічну
картину.

• Нормальні рівні ліпази та
амілази.

• Ультразвукове
дослідження в області
правого верхнього
квадранту виявить
потовщення стінок
сечового міхура,
конкременти з
акустичними тінями,
згущення жовчі, рідину
довкола жовчного
міхура, сонографічний
симптом Мерфі та
дозволить оцінити систему
жовчовивідних проток.
Може дати можливість
запідозрити запалення
голівки підшлункової.
Може проявлятися
незначним лейкоцитозом
та зовсім невеликим
підвищенням рівня
печінкових ферментів.

• Гепатобіліарна
сцинтиграфія з
використанням
імінодіацетатної
кислоти інформативні,
якщо жовчний міхур
не наповнюється або
виділення радіоконтрасту
відбувається із затримкою.

Вірусний гастроентерит • Розлитий неспецифічний
біль в животі, відсутність
апетиту, нудота, блювання,
діарея та дегідратація.

• Зазвичай це інфекція, яка
проходить самостійно, але
якщо зафіксовано гарячку,
то потрібно запідозрити
бактеріального та
інвазійного збудника.

• Потрібно розглянути
у подорожуючих та у
пацієнтів з ослабленим
імунітетом.

• В анамнезі присутні
осмотична та секреторна
діарея.

• Нормальні рівні ліпази та
амілази.

• Важливо перевірити рівні
електролітів плазми та
загальний аналіз крові.

• Вторинно до діареї,
блювання та дегідратації
можуть виникнути
гіпокаліємія та алкалоз.

• Мікроскопічне та
бактеріологічне
дослідження калу,
визначення його
осмолярності, обстеження
на паразитів та їхні
яйця,  Clostridium dicile 
токсини, лейкоцити
можуть допомогти
визначити збудника.
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Стан Диференційні ознаки /
симптоми

Диференційні
дослідження

Гепатит • Жовтяниця, біль у
верхньому правому
квадранті, відсутність
апетиту та загальне
нездужання. Можуть бути
присутні холурія та ахолія.

• Обстеження: болючість
при пальпації у верхньому
правому квадранті та
збільшення печінки.

• Нормальні рівні ліпази та
амілази.

• Характерне підвищення
показники функціональних
печінкових проб. АЛТ/АСТ
в діапазоні до 1000 ОД/л
не є рідкістю. Серологічні
титри можуть визначити
етіологічну причину.

• Радіологічне обстеження
для цього діагнозу не має
значення.

Мезентеріальний тромбоз • Пацієнти зазвичай
похилого віку з
анамнезом фібриляції
передсердь та факторами
ризику захворювань
периферичних судин.

• Стани гіперкоагуляції
можуть призводити до
некрозу кишечника. Біль,
як правило, не відповідає
ознакам, що виявляються
під час фізикального
огляду.

• Потрібний високий індекс
підозри на захворювання.
Для встановлення діагнозу
можуть бути корисними
ангіоргафія та КТ-
сканвання, а також рівень
молочної кислоти.

• Нормальний рівень ліпази.
Може бути підвищена
амілаза (зазвичай менш
значимо, ніж при гострому
панкреатиті).

Інфаркт міокарду • Біль зазвичай загрудинний
з іррадіацією в нижню
щелепу, шию та ліву
верхню кінцівку.
Асоціюється із
задишкою, нудотою,
блюванням та профузним
потовиділенням. Анамнез
серцево-судинних факторів
ризику.

• Підвищені рівні серцевих
ферментів (креатинкіназа,
креатинфосфокіназа,
тропоніни), зміни на
ЕКГ та клінічна картина
складають діагноз.

• Нормальні рівні ліпази та
амілази.

• Катетеризація порожнин
серця, сканування перфузії
і ехокардіографія можуть
бути інформативними в
обстеженні серцевої ішемії.

Діагностичні критерії

Критерії Міжнародної Асоціації Панкпеатології/Американської
Панкреатичної Асоціації (IAP/APA)[34]

Для встановлення діагнозу гострого панкреатиту потрібна наявність двох з трьох критеріїв,
перерахованих нижче:

• Клінічні (біль у верхній частині живота)
• Лабораторні (сироваткові амілаза чи ліпаза >3 вище верхньої межі норми)
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• Візуалізаційні (КТ, МРТ, УЗД) критерії.

Критерії Ranson (небіліарний панкреатит)[12] [48]

Використовуються для прогнозування тяжкості гострого панкреатиту - не діагностичні.

Критерії при госпіталізації: вік >55 років; глюкоза крові >11,1 ммоль/л (200 мг/дл); лейкоцитоз
>16 х 10^9/л (16 х 10^3/мкл); сироваткова АСТ >250 Од/л і сироваткова АЛТ >350 Од/л.

Критерії через 48 годин після госпіталізації: Падіння гематокриту >10%; очікувана секвестрація
рідини >6 л; дефіцит основ >4 мЕкв/л; підвищення азоту сечовини в крові >1,8 ммоль/л (5 мг/дл);
сироватковий кальцій <2 ммоль/л (8 мг/дл); PO2 <8 кПа (60 мм рт.ст.).

Число критеріїв та приблизна смертність (%):

• 0 - 2 = 0%
• 3 - 4 = 15%
• 5 - 6 =50%
• >6 = 100%.

Критерії Ranson (біліарний панкреатит)[12]

Використовуються для прогнозування тяжкості гострого панкреатиту - не діагностичні.

Критерії при госпіталізації: вік >70 років; глюкоза крові >12,2 ммоль/л (220 мг/дл); лейкоцитоз
>18 х 10^9/л (18 х 10^3/мкл); сироваткова АСТ >250 Од/л і сироваткова АЛТ >400 Од/л.

Критерії через 48 годин після госпіталізації: Падіння гематокриту >10%; очікувана секвестрація
рідини >4 л; дефіцит основ >5 мЕкв/л; підвищення азоту сечовини в крові >0,7 ммоль/л (2 мг/дл);
сироватковий кальцій <2 ммоль/л (8 мг/дл).

КТ-індекс тяжкості по Balthazar [49] [48]

Використовується для визначення тяжкості - не діагностичний.

КТ ознаки та оцінка:

• І Якість

• Нормальна залоза = 0
• Вогнищеве/дифузне збільшення = 1
• Перипанкреатичне запалення = 2
• Одиничне рідинне утворення поза підшдунковою залозою = 3
• Два чи більше рідинних утворень чи абсцесів = 4

• ІІ Некроз

• Немає = 0
• <30% = 2
• 30% - 50% = 4
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• >50% = 6.

Захворюваність та смертність за шкалою Balthazar:

(оцінка = рівень ускладнень [%]/смертність [%])

• 0 - 3 = 8%/3%
• 4 - 6 = 35%/6%
• 7 - 10 = 92%/17%.

Прогностичні критерії Глазго (критерії Imrie)[50]

Система Глазго є простою прогностичною системою, що використовує вік та 7 лабораторних
оцінок, зібраних протягом 48 годин після госпіталізації з панкреатитом, для передбачення тяжкості
панкреатиту. Її можна застосовувати як при біліарному, так і при алкогольному панкреатиті.

Бал зараховується, якщо певний показних було зафіксовано в будь-який час протягом відведених 48
годин.

Параметри та бали наступні:

• Вік >55 років = 1 бал
• Альбумін плазми <32 г/л (3,2 г/дл) = 1 бал
• Артеріальний PO2 при диханні кімнатним повітрям <8 кПа (60 мм рт.ст.) = 1 бал
• Кальцій плазми <2 ммоль/л (8 мг/дл) = 1 бал
• Глюкоза крові >10,0 ммоль/л (180 мг/дл) = 1 бал
• Лактатдегідрогеназа плазми > 600 Од/л = 1 бал
• Азот сечовини плазми >16,1 ммоль/л (45 мг/дл) = 1 бал
• Лейкоцитоз >15 x 10^9/L (15 x 10^3/мкл) = 1 бал.

В прогностичних критеріях Глазго додаються бали за додаткові параметри. Оцінка може варіювати
від 0 до 8. Якщо оцінка >2, ймовірність тяжкого панкреатиту висока. При оцінці <3 тяжкий
панкреатит не вірогідний.

Шкала екстрапанкреатичного запалення на основі комп'ютерної
томографії[51] [52] [53]

Шкала екстрапанкреатичного запалення на основі комп'ютерної томографії оцінює тяжкість гострого
панкреатиту, базуючись на його позапанкреатичних ускладненнях. Оцінка варіює від 0 до 7 залежно
від ознак, виявлених на КТ. Оцінка від 0 до 3 асоціюється з 0% смертністю; оцінка від 4 до 7
асоціюється з 67% смертністю.

Ознаки позапанкреатичного запалення та бали:

• Плевральний випіт

• Немає = 0

• Однобічне = 1
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• Двобічний = 2

• Асцит в будь-якій з наступних локалізацій: біляселезінковий, біляпечінковий, між петлями
кишечника, в малому тазу

• Немає = 0

• Одна локалізація = 1

• Більше ніж одна локалізація = 2.

• Позаочеревинне запалення

• Немає = 0

• Однобічне = 1

• Двобічне = 2

• Запалення брижі

• Немає = 0

• Є = 1

Шкала Acute physiology and chronic health evaluation II (APACHE II)[54]
Шкала APACHE широко застосовується для визначення тяжкості захворювання у відділеннях
інтенсивної терапії для передбачення ризику смерті.  [APACHE II calculator]  Ризик смерті високий,
якщо оцінка 25 та вище.

Д
ІА

ГН
О

З

Цей PDF файл теми BMJ Best Practice грунтується на веб-версії, яка останній раз оновилася: Mar 09, 2017.
Теми BMJ Best Practice регулярно оновлюються, та нову версію тем можливо

побачити на bestpractice.bmj.com . Використання цих матеріалів належить нашим
Відмова від відповідальності. © BMJ Publishing Group Ltd 2017. Всі права захищені.

25

http://www.mdcalc.com/apache-ii-score/
http://bestpractice.bmj.com


Гострий панкреатит Лікування
Л

ІК
У

ВА
Н

Н
Я

Поступовий підхід лікування

Головною ціллю початкового лікування тяжкого панкреатиту є запобігання ускладненням шляхом
зниження стимулів панкреатичної секреції та корекція порушень водно-електролітного балансу.
Спочатку пацієнтам потрібно провести рідинну ресуститацію та забезпечити голод на час поки
турбують нудота, блювання та біль в животі.[5]

Підтримуюча терапія продовжується поки не зникне біль та не відновиться ентеральне харчування.
У більшості пацієнтів покращення настає через 3 - 7 днів від початку консервативного лікування.
Пацієнти з органною недостатністю та з поганими прогностичними ознаками ( по шкалі Глазго >3,
по шкалі APACHE >8 та по шкалі Ranson >3) повинні бути переведені у відділення інтенсивної
терапії.[7] [55]

Початкова інфузійна терапія
Початковим лікуванням, навіть до встановлення діагнозу, є ресуститація внутрішньовенними
розчинами, знеболюючі та протиблювотні.

Інфузійна терапія є істотною (рекомендованим є розчин Рінгера лактат), потрібно докласти зусиль
для підтримки діурезу вище 30 мл/год., щоб уникнути потенційного ураження нирок. Агресивна
інфузійна терапія (наприклад, 1 л кристалоїдів болюсно з наступним продовженням інфузії з
розрахунку 3 мл/кг/годину) є важливою в перші 24 години.[56] В тяжких випадках гострого
панкреатиту пацієнту потрібно катетеризувати сечовий міхур для контролю діурезу. Адекватність
рідинного заміщення є найважливішим аспектом медикаментозного лікування.[1] [5] [55] [57]
[58] [59]

При наявності больового синдрому важливим є також знеболення, в цілях якого найчастіше
застосовуються опіоїди, які зменшують біль, мають низький профіль ризику[60] та забезпечують
відсутність потреби в мультимодальній терапії.[61] Можуть використовуватися фентаніл
та морфін із введенням як за фактом болю, так і методом пацієнт-контрольованої аналгезії.
Кеторолак, нестероїдний протизапальний препарат (НПЗП), може використовуватися в пацієнтів зі
збереженою функцією нирок.

Важливо моніторити артеріальну оксигенацію, тому що в пацієнта може бути гіпоксемія, яка
вимагає оксигенотерапії. Під час початкового лікування, гази артеріальної крові потрібно
перевіряти кожні 12 годин в перші 3 дні для оцінки як оксигенації, так і кислотно-основного
стан.[5] Ретельний моніторинг та лікування гіперглікемії повинно супроводжувати інтенсивну
терапію, як і в усіх пацієнтів в тяжкому стані.[62]

Тяжкий панкреатит
В тяжких випадках панкреатиту гіпокальціємія повинна бути виявлена та відповідно пролікована.
Корекція електролітного дисбалансу є важливою, так як внаслідок гіпокальціємії може
розвинутися аритмія. Потрібно провести заміщення магнезії, при виявленому низькому рівні, що
часто спостерігається у алкоголіків.

Контроль глюкози крові та призначення інсуліну для підтримання рівня глюкози <8,33 ммоль/
л (<150 мг/дл) асоціюється зі зменшенням кількості ускладнень та смертності серед пацієнтів
в тяжкому стані. В пацієнтів з гіперглікемією, яка тяжко коригується, потрібно використовувати

26 Цей PDF файл теми BMJ Best Practice грунтується на веб-версії, яка останній раз оновилася: Mar 09, 2017.
Теми BMJ Best Practice регулярно оновлюються, та нову версію тем можливо

побачити на bestpractice.bmj.com . Використання цих матеріалів належить нашим
Відмова від відповідальності. © BMJ Publishing Group Ltd 2017. Всі права захищені.

http://bestpractice.bmj.com


Гострий панкреатит Лікування

введення ін'єкцій інсуліну відповідно до рівня цукру в крові перед прийомом їжі (insulin sliding
scales ), крапельне введення інсуліну та інсулін тривалої дії.[63] [64]

Погляди на використання антибіотиків при не інфікованих панкреатитах змінювалися протягом
останніх десятиліть, але зараз вони не використовуються рутинно, так як немає чітких доказів
переваг такого застосування.[65] Антибіотикопрофілактика не показала ефективності в
зниженні кількості ускладнень, екстрапанкреатичних інфекцій чи потреби в хірургічному
втручанні.[66]Мета-аналіз демонструє відсутність різниці у відсотку ускладнень між пацієнтами,
які отримували антибіотики та тими, хто отримували плацебо при лікуванні тяжкого гострого
панкреатиту.[67] Інший мета-аналіз не виявив різниці в зниженні рівня ускладнень, поширеності
інфікованих панкреонекрозів чи не панкреатичних інфекцій або потребі в хірургічних втручаннях
в пацієнтів, які отримують антибіотики.[68] [69] Проте, так як ці дослідження охоплювали
невеликі популяції, потрібне продовження дослідів для визначення ефективності антибіотиків
в певних епізодах тяжких панкреатитів. Деякі дослідження показали певні переваги у випадках
тяжкого некротизуючого панкреатиту;[70] [71] [72] [73] [74] [75] тому, антибіотики повинні
використовуватися строго у пацієнтів, в яких наявні ознаки, симптоми та показники лабораторних
досліджень, які свідчать, що присутня інфекція (наприклад, гарячка, лейкоцитоз, органна
недостатність та позитивний бактеріологічний посів).[76]

Головним показанням до некроектомії є інфекція при тяжкому некротизуючому панкреатиті.
Аналоги соматостатину можуть знизити периоперативні ускладнення, особливо поширеність
панкреатичних фістул, але не знижують периоперативну смертність.[77]

Лікування панкреатичних та перипанкреатичних рідинних утворень розвинулося за останні
десятиліття. Покази до втручання при рідинному утворенні підшлункової залози включають
наступне:[34] [78]

• Інфекція (системні ознаки сепсису або докази наявності газу при серії поперечих зображень)
• Клінічне погіршення
• Симптоматичний стерильний некроз (може включати біль в черевній порожнині, відсутність

апетиту, раннє насичення, нудоту, блювання, обструкцію жовчовивідних шляхів чи тривале
нездужання [наприклад, слабкість, стомлюваність та субфебрилітет]).

Деякі рідинні утворення можуть реабсорбуватися без втручань. Персистуючі рідинні утворенні, які
не проявляютья симптоматично, можна спостерігати.

Загальні цілі втручання включають:

• Хірургічну обробку солідного некротичного матеріалу та дренування екзокринної
панкреатичної секреції.

• Холецистектомія у пацієнтів з біліарними панкреатитами
• Ентеральний доступ (наприклад, гастростомія/єюностомія з використанням харчових

зондів) у пацієнтів з тяжким гострим панкреатитом.

Панкреатичні та перипанкреатичні рідинні утворення є гетерогенними. Вибір та прогресування
втручань залежить від індивідуальних фізіологічних особливостей пацієнта та анатомії
утворень. Втручання можуть включати наступні доступи: трансгастральний/трансентеральний
(ендоскопічний чи хірургічний), черезшкірний, відкритий хірургічний чи часто деяку комбінацію
цих доступів.
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Загалом, покроковий підхід, починаючи з черезшкірного дренажа, є прийнятним для багатьох
пацієнтів. До 30% пацієнтів можна повністю вилікувати одним тільки черезшкірним дренажем.
[34] [78] В ретельно відібраних пацієнтів у високоспеціалізованих центрах підшлункової залози
ендоскопічна хірургічна обробка може бути методом вибору.

Пацієнти, стан яких не поліпшився після черезшкірного дренування, можуть вимагати
покрокового підходу для зільшення чи заміни черезшкірних дренажів (наприклад, на
ендоскопічне транслюмінальне дренування), ендоскопічна некректомія чи відкрита некректомія.
Вибір часу та доступу вимагає консультації спеціаліста.

Харчування
В той час як при легкому панкреатиті ентеральне харчування можна розпочати, як тільки
припиняється біль в животі, при тяжкому панкреатиті потрібно забезпечити голод, поки не буде
завершена ресуститація, що зазвичай триває перші 24 - 48 годин від початку панкреатиту.[79]
[80] Стурбованість мінімальна, але все ж присутня, так як передчасне відновлення харчування
може призвести до загострення захворювання.[81]

Пацієнтам, які не можуть відновити пероральний прийом, потрібно встановити зонд для
харчування (наприклад, транспілоричний назоєюнальний, бажано за ампулу Фатера, хоча
багато пацієнтів добре переносять назогастральне живлення).[82] [83] Це забезпечує ентеральне
харчування без стимуляції підшлункової. Можна встановити назогастральний харчовий зонд,
якщо пацієнт його добре переносить.[84] [85] Ентеральне харчування асоціюється з нижчим
рівнем ускладнень та зменшенням тяжкості перебігу захворювання.[86] [87]

Парентеральне харчування треба залишити для пацієнтів, які не переносять ентеральне або
в яких протягом 2 -4 днів не вдається досягнути адекватної інфузійної терапії. В порівнянні
з парентеральним харчуванням, ентеральне асоціюється з кращими результатами, меншою
смертністю та кращим контролем глюкози крові. Воно також захищає бар'єр кишечника,
запобігаючи його атрофії та зменшуючи цим ймовірність сепсису та кількість інфекційних
ускладнень. Деякі дослідження показали, що ентеральне харчування після 72 годин має
ефективність у зниженні відсотку інфекцій та смертності у пацієнтів з гострим панкреатитом,
яка порівнювана з раннім незоентеральним харчуванням за допомогою зонду.[88] Не було
доведено, що якась певна форма ентерального харчування краща за іншу в пацієнтів з гострим
панкреатитом.[89]

Рекомендовано забезпечити наступні нутритивні потреби у пацієнтів з тяжким гострим
панкреатитом: енергетичні - 25 - 35 ккал/кг/день, білкові - 1,2 - 1,5 г/кг/день, вуглеводні - 3 - 6
г/кг/день, потреби в жирах - 2 г/кг/день.[7] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [64]
[100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108]

Алкогольний панкреатит
Пацієнтам з алкогольним панкреатитом може бути потрібною профілактика абстинентного
синдрому. В цій групі пацієнтів, як правило, застосовуються лоразепам, тіамін, фолієва кислота та
мультивітаміни.

Біліарний панкреатит
Ендоскопічне ультразвукове обстеження є точним тестом для оцінки наявності конкрементів
загальної жовчної протоки; проте в пацієнтів з тяжким гострим панкреатитом, внаслідок
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деформації дванадцятипалої кишки, він може бути тяжким у виконанні. Пацієнтам, в яких
діагноз гострого біліарного панкреатиту підтверджений ультразвуковим обстеженням, потрібно
надати зображення загальної жовчної протоки. Якщо підтверджено наявність конкрементів в
загальній жовчній протоці, то під час тої ж госпіталізації потрібно виконати холецистектомію з
дослідженням загальної жовчної протоки (під час операції чи в післяопераційному періоді шляхом
ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії (ЕРХПГ)).[80] [109] Тривале відкладання,
навіть на кілька тижнів, асоційоване з високою частотою рецидивів (80%) гострого панкреатиту та
повторних госпіталізацій.[93] [110] [111] [112] [113]

При тяжкому панкреатиті потрібно дати можливість запаленню вщухнути перед виконанням
холецистектомії під час тієї ж госпіталізації.[114] Потрібно відкласти холецистектомію в пацієнтів
з тяжким/некротизуючим гострим панкреатитом.

ЕРХПГ не виконується рутинно в пацієнтів з біліарним панкреатитом; проте необхідне її раннє
виконання у випадку, якщо в пацієнта з гострим біліарним панкреатитом присутній холангіт, або
його стан погіршується не зважаючи на максимальну підтримку, так як в цих пацієнтів необхідно
розглянути можливість конкременту, що перекриває загальну жовчну протоку. Також у пацієнтів,
які не є претендентами на загальну анестезію/хірургічне втручання, ЕРХПГ зі сфінктеротомією
може бути остаточним лікуванням гострого панкреатиту. Рецидиви панкреатиту трапляються у
3% пацієнтів, пролікованих таким чином. ЕРХПГ не показана при легкому чи тяжкому пакреатиті
без холангіту чи обструкції загальної жовчної протоки.[42]

Панкреатит, виявлений під час лапаротомії
Якщо лапаротомія виконується для діагностики панкреатиту легкого чи середнього ступеня
тяжкості, потрібно здійснити холецистектомію з інтраопераційною холангіографією, але
підшлункову залозу чіпати не потрібно. При тяжких панкреатитах потрібно відкрити малий
сальник та повністю обстежити підшлункову залозу. Деякі хірурги залишають дренажі та катетери
для промивання довкола підшлункової залози.[5]

Загальні відомості про лікування
Консультуйтеся зі своєю місцевою фармацевтичною базою даних про повноцінну інформацію
лікарських засобів включаючи протипоказання, лікарські взаємодії та альтернативне дозування.
( (див. Відмова від відповідальності )

Гостра ( анотацію )
Група пацієнтів Лінія Тх Лікування

всі пацієнти 1ше початкова інфузійна терапія

плюс нутритивна підтримка

допоміжний
засіб

знеболення

допоміжний
засіб

протиблювотні
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Гостра ( анотацію )
допоміжний

засіб
відновлення рівня кальцію

допоміжний
засіб

відновлення рівня магнезії

допоміжний
засіб

інсулін

з інфікованим
панкреонекрозом

плюс некректомія

допоміжний
засіб

антибіотикотерапія

з холециститом: кандидати
на оперативне втручання

плюс холецистектомія

з жовчнокам'яною
хворобою: ті, хто не
є кандидатами на
оперативне втручання або
погіршення після 48 годин
максимальної підтримки

плюс ендоскопічна ретроградна
холангіопанкреатографія (ЕРХПГ) з
сфінктеротомією

з алкогольним
панкреатитом

плюс бензодіазепін

з алкогольним
панкреатитом

плюс заміщення вітамінів та мінералів

з інфікованим
панкреонекрозом

допоміжний
засіб

черезшкірне дренування катетером

з інфікованим
панкреонекрозом

допоміжний
засіб

більший дренаж, транслюмінальна
некректомія або некректопія відкритим
доступом
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Варіанти лікування

Гостра

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування

всі пацієнти 1ше початкова інфузійна терапія

» Інфузійна терапія кисталоїдами
(рекомандованим є розчин Рінгера лактат) з
початковою швидкістю 0,5 - 1 мл/кг/годину,
потрібно докласти зусилля для забезпечення
діурезу понад 30 мл/годину, щоб уникнути
потенційного пощкодження нирок.[115]

» Адекватність рідинного заміщення є
найважливішим аспектом медикаментозного
лікування.[1] [5] [55] [57] [58] [58] [59]

» Агресивна інфузійна терапія (наприклад,
1 л кристалоїдів болюсно з наступним
продовженням інфузії з розрахунку 3 мл/кг/
годину) є важливою в перші 24 години.[56]

» В тяжких випадках гострого панкреатиту
пацієнту потрібно катетеризувати сечовий
міхур для контролю діурезу.

» При геморагічному панкреатиті може
виникнути необхідність в переливанні крові.

плюс нутритивна підтримка

» Спочатку пацієнту потрібно забезпечити
голодування. Пероральне харчування
варто відновити, коли наступить відчутне
клінічне покращення, припиняться нудота
та біль в животі. Передчасне відновлення
дієти може призвести до загострення
захворювання.[116] [63] [117]

» Пацієнтам, в яких очікується тривалий
період терапевтичного голодування, потрібно
встановити транспілоричний назоєюнальний
зодн, який забезпечує ентеральне харчування
без стимуляції підшлункової. Можна
встановити назогастральний харчовий зонд,
якщо пацієнт його добре переносить.[84] [85]
Ентеральне харчування асоціюється з нижчим
рівнем ускладнень та зменшенням тяжкості
перебігу захворювання.[86] [87]

» Парентеральне харчування треба залишити
для пацієнтів, які не переносять ентеральне
або в яких протягом 2 -4 днів не вдається
досягнути адекватної інфузійної терапії.
Деякі дослідження показали, що ентеральне
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Гостра

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
харчування після 72 годин має ефективність
у зниженні відсотку інфекцій та смертності
у пацієнтів з гострим панкреатитом, яка
порівнювана з раннім незоентеральним
харчуванням за допомогою зонду.[88]
Не було доведено, що якась певна форма
ентерального харчування краща за іншу в
пацієнтів з гострим панкреатитом.[89]

» Режим харчування повинен забезпечувати
25 - 35 ккал/кг/день енергії, 1,2 - 1,5 г/кг/
день білку, 3 - 6 г/кг/день вуглеводів, 2 г/кг/
день жирів.[108]

допоміжний
засіб

знеболення

» Знеболення є важливим в разі наявності
больового синдрому, найчастіше
застосовуються опіоїди, які зменшують
біль, мають низький профіль ризику[60]
та забезпечують відсутність потреби в
мультимодальній терапії.[61] Можуть
використовуватися фентаніл та морфін
із введенням як за фактом болю, так і
методом пацієнт-контрольованої аналгезії.
Потрібно моніторити пригнічення дихання
та ЦНС.[118] Кеторолак, нестероїдний
протизапальний препарат (НПЗП), може
використовуватися в пацієнтів зі збереженою
функцією нирок.

Початкові варіанти

» морфіну сульфат: 1-5 мг в/в кожні 4
години в разі необхідності

АБО

Початкові варіанти

» фентаніл: 50 - 100 мкг в/в, в подальшому
50 мкг в/в кожні 1 - 2 години при
необхідності

АБО

Початкові варіанти

» кеторолак: початково 10 мг в/в або в/м,
в подальшому 10 - 30 мг кожні 4 - 6 годин
при необхідності до 2 днів, максимальна
допустима доза 90мг/день

допоміжний
засіб

протиблювотні

» Ондасетрон найбільш поширений у
використанні антиеметик.

32 Цей PDF файл теми BMJ Best Practice грунтується на веб-версії, яка останній раз оновилася: Mar 09, 2017.
Теми BMJ Best Practice регулярно оновлюються, та нову версію тем можливо

побачити на bestpractice.bmj.com . Використання цих матеріалів належить нашим
Відмова від відповідальності. © BMJ Publishing Group Ltd 2017. Всі права захищені.

http://bestpractice.bmj.com


Гострий панкреатит Лікування

Гостра

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування

Початкові варіанти

» ондансетрон: 2-4 мг в/в кожні 4-6 годин
за необхідності

допоміжний
засіб

відновлення рівня кальцію

» В тяжких випадках панкреатиту
гіпокальціємія повинна бути виявлена та
відповідно пролікована. Кальцій потрібно
титрувати до досягнення нормального рівня
іонізованого кальцію в плазмі крові. Кальцію
хлорид використовується рідше, тому що
його можна вводити лише через центральний
катетер.[63]

Початкові варіанти

» кальцію глюконат: 2-15 г/день в/в
шляхом інфузії або розділеними дозами
або відповідно до рекомендацій щодо
дозування в локальному протоколі;
500-1000 мг перорально чотири рази в
день
Доза відображає вміст кальцію глюконату
в мг.

допоміжний
засіб

відновлення рівня магнезії

» Потрібно провести заміщення магнезії,
при виявленому низькому рівні, що часто
спостерігається у алкоголіків. Перед
призначенням магнезії потрібно перевірити
функцію нирок (креатинін). Вона може
потребувати щоденного заміщення.[63]

Початкові варіанти

» магнію сульфат: 1-2 г в/в кожні 6
годин в перший день, в подальшому 60
мг/кг/день інфузійно або відповідно
до рекомендацій щодо дозування в
локальних протоколах для спеціалістів

допоміжний
засіб

інсулін

» Контроль глюкози крові та призначення
інсуліну для підтримання рівня глюкози
<8,33 ммоль/л (<150 мг/дл) асоціюється
зі зменшенням кількості ускладнень та
смертності серед пацієнтів в тяжкому
стані. В менш тяжких випадках можуть
використовуватися регулярні ін'єкції інсуліну
відповідно до рівня цукру в крові перед
прийомом їжі (insulin sliding scales).[63]

» Рекомендації щодо дозування дивіться в
локальних протоколах для спеціалістів.
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Гостра

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
з інфікованим
панкреонекрозом

плюс некректомія

» Черезшкірна голкова аспірація може
виконуватися при підозрі на сепсис у
пацієнтів з панкреонекрозом для виключення
бактеріальної колонізації. Некректомія
включає резекцію некотизованої тканини
підшлункової залози та встановлення в
місця хірургічної обробки дренажів для
промивання, які дозволять проводити
лаваж в післяопераційному періоді. Єдиним
критерієм для некректомії є поліорганна
недостатність (з чи без інфікування) з КТ-
доказами нерозу тканини.[5] [7] [93] [74]

» Результати кращі, якщо оперативне
втручання відкладається, поки некроз не
організується, що зазвичай аймає близько 4
тижнів після початку болю в животі. Якщо
дозволити запаленню організуватися, то
легше провести міжплощинну дисекцію.

» Аналоги соматостатину можуть знизити
периоперативні ускладнення, особливо
поширеність панкреатичних фістул, але не
знижують периоперативну смертність.[77]

допоміжний
засіб

антибіотикотерапія

» Погляди на використання антибіотиків при
не інфікованих панкреатитах змінювалися
протягом останніх десятиліть, але зараз
вони не використовуються рутинно, так
як немає чітких доказів переваг такого
застосування.[65] Антибіотикопрофілактика
не показала ефективності в зниженні
кількості ускладнень, екстрапанкреатичних
інфекцій чи потреби в хірургічному
втручанні.[66]

» Мета-аналіз демонструє відсутність різниці
у відсотку ускладнень між пацієнтами,
які отримували антибіотики та тими,
хто отримували плацебо при лікуванні
тяжкого гострого панкреатиту.[67]
Інший мета-аналіз не виявив різниці в
зниженні рівня ускладнень, поширеності
інфікованих панкреонекрозів чи не
панкреатичних інфекцій або потребі в
хірургічних втручаннях в пацієнтів, які
отримують антибіотики.[68] [69] Проте,
так як ці дослідження охоплювали невеликі
популяції, потрібне продовження дослідів
для визначення ефективності антибіотиків в
певних епізодах тяжких панкреатитів.
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Гострий панкреатит Лікування

Гостра

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
» Деякі дослідження показали певні переваги
у випадках тяжкого некротизуючого
панкреатиту;[70] [71] [72] [73] [74]
[75] тому, антибіотики повинні
використовуватися строго у пацієнтів, в
яких наявні ознаки, симптоми та показники
лабораторних досліджень, які свідчать, що
присутня інфекція (наприклад, гарячка,
лейкоцитоз, органна недостатність та
позитивний бактеріологічний посів).[76]
Іміпенем зазвичай рекомендується як
препарат першої лінії через його тропність до
підшлункової залози.

» В літературі немає єдиної думки щодо
того якою повинна бути тривалість
антибіотикотерапії. Проте, клінічне
покращення з відновленням функції органу
та зменшенням системних ознак запалення
є суттєвими показниками, щоб обміркувати
припинення антибектеріальної терапії.

Початкові варіанти

» іміпенем/циластатін: 500-1000 мг
внутрішньовенно кожні 6 годин
Доза відображає лише компонент
іміпенему.

АБО

Допоміжні варіанти

» цефтріаксон: 1-2 г внутрішньовенно
кожні 12 годин

АБО

Допоміжні варіанти

» ампіцилін: 500 мг внутрішньовенно
кожні 6 годин

АБО

Допоміжні варіанти

» ципрофлоксацин: 400 мг
внутрішньовенно кожні 12 годин

з холециститом: кандидати
на оперативне втручання

плюс холецистектомія

» У пацієнтів, в яких діагноз гострого
біліарного панкреатиту підтверджений
на УЗД, холецистектомію з дослідження
загальної жовчної протоки (відкритим
доступом чи в післяопераційному періоді
шляхом ендоскопічної ретроградної
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Гостра

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
холангіопанкреатографії (ЕРХПГ)) потрібно
виконати під час тої самої госпіталізації
з приводу гострого нападу, але після
його купування. Тривале відкладання,
навіть на кілька тижнів, асоційоване з
високою частотою рецидивів (80%) гострого
панкреатиту та повторних госпіталізацій.[93]
[110] [111] [112] [113]

» Якщо лапаротомія виконується для
діагностики панкреатиту легкого
чи середнього ступеня тяжкості,
потрібно здійснити холецистектомію з
інтраопераційною холангіографією, але
підшлункову залозу чіпати не потрібно.
При тяжких панкреатитах потрібно
відкрити малий сальник та повністю
обстежити підшлункову залозу. Деякі
хірурги залишають дренажі та катетери для
промивання довкола підшлункової залози.[5]

з жовчнокам'яною
хворобою: ті, хто не
є кандидатами на
оперативне втручання або
погіршення після 48 годин
максимальної підтримки

плюс ендоскопічна ретроградна
холангіопанкреатографія (ЕРХПГ) з
сфінктеротомією

» ЕРХПГ є стандартом лікування гострого
біліарного панкреатиту в пацієнтів з
холангітом, або якщо їхній стан погіршується
не зважаючи на максимальну підтримку,
так як в цих пацієнтів необхідно розглянути
можливість конкременту, що перекриває
загальну жовчну протоку. ЕРХПГ не показана
при легкому чи тяжкому пакреатиті без
холангіту чи обструкції загальної жовчної
протоки.[42]

» Мета-аналіз 4 рандомізованих
контрольованих досліджень ендоскопічної
сфінктеротомії в пацієнтів з тяжким гострим
панкреатитом показав, що сфіктеротомія
знижує рівень ускладнень та смертності.
Роль ЕРХПГ в пацієнтів без біліарної
обструкції чи холангіту не відома;[7] [8]
[119] проте, існують рекомендації, що ранню
ЕРХПГ потрібно проводити також і цим
пацієнтам.[120]

» Пацієнтам, які не є кандидатами на
загальну анестезію/оперативне втручання
(високий індекс American Society of
Anesthesiologists [ASA] , сепсис або тяжке
захворювання) можна виконати ургентну
ЕРХПГ з сфінктеротомією.
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Гострий панкреатит Лікування

Гостра

Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
з алкогольним
панкреатитом

плюс бензодіазепін

» Пацієнтам з алкогольним панкреатитом
може бути потрібною профілактика
абстинентного синдрому. В цій групі
пацієнтів, як правило, використовується
лоразепам.[121]

Початкові варіанти

» лоразепам: 1-2 мг перорально/
внутрішньовенно/внутрішньом'язово
кожні 6-8 годин

з алкогольним
панкреатитом

плюс заміщення вітамінів та мінералів

» Метою замісної терапії тіаміном при
хронічному алкоголізмі є відновлення запасів
пацієнта. Лікування потрібно продовжувати
до моменту, поки пацієнт зможе повернутися
до споживання добре збалансованих страв
під час госпіталізації.

» Інші водорозчинні вітаміни, які
призначають під час терапії в госпіталі чи у
відділенні невідкладної терапії, включають
фолієву кислоту та ціанокобаламін.
Ціанокобаламін можна давати перорально
за виключеням випадків, коли порушена
абсорбція.

Початкові варіанти

» тіамін: 100 мг перорально/
внутрішньовенно/внутрішньом'язово один
раз на день
-та-
» фолієва кислота: 1 мг перорально/
внутрішньом'язево 1 раз/добу
-та-
» ціанокобаламін: 1000 мкг
внутрішньом'язово/перорально один раз
на день, в подальшому 1000 мкг один раз
в 1-3 місяці

з інфікованим
панкреонекрозом

допоміжний
засіб

черезшкірне дренування катетером

» Загалом, багатьом пацієнтам підходить
покроковий підхід, починаючи з
черезшкірного дренування. До 30%
пацієнтів можна повністю вилікувати
одним тільки черезшкірним дренажем.
[34] [78] В ретельно відібраних пацієнтів у
високоспеціалізованих центрах підшлункової
залози ендоскопічна хірургічна обробка може
бути методом вибору.
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Група пацієнтів Лінія Тх Лікування
» Інвазивні втручання потрібно відкласти,
де це можливо, щонайменше на 4 тижні
від початку клініки гострого панкреатиту,
щоб дати можливість накопиченням
осумкуватися.[34] [78]

з інфікованим
панкреонекрозом

допоміжний
засіб

більший дренаж, транслюмінальна
некректомія або некректопія відкритим
доступом

» Пацієнти, в яких відсутня відповідь
на черезшкірне дренування можуть
вимагати покрокового підходу, що
полягає в постановці більшого чи іншого
черезшкірного дренажу (наприклад,
ендоскопічне транслюмінальне дренування),
транслюмінальній некректомії або
некректомії відкритим доступом.[34] [78]

» Вибір часу та доступу вимагає консультації
спеціаліста.

» Інвазивні втручання потрібно відкласти,
де це можливо, щонайменше на 4 тижні
від початку клініки гострого панкреатиту,
щоб дати можливість накопиченням
осумкуватися.[34] [78]
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Гострий панкреатит Лікування

Невідкладні

Засоби для зниження шлункової секреції
H2 антагоністи та інгібітори протонної помпи (ІПП) можуть грати роль в лікуванні гострого
панкреатиту шляхом зниження панкреатичної стимуляції; проте потрібні подальші дослідження.
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Рекомендації

Моніторинг
Довготривалий моніторинг не потрібний. Зазвичай пацієнти одужують після гострого
панкреатиту. Якщо вони модифікують свої фактори ризику, повторних епізодів протягом
подальшого життя може і не виникнути.[10] В пацієнтів з гіпертригліцеридемією потрібно
моніторувати рівень ліпідів. Вкрай важливою є відмова від куріння.

Інструкції пацієнтів
Перед випискою з лікарні після нападу гострого панкреатиту, пацієнту потрібно надати поради
щодо модифікації факторів ризику, що стосуються його способу життя. Наприклад, пацієнтам,
що зловживають алкоголем необхідно припинити його прийом, особливо варто перестати
переїдати, скоригувати дієту з метою контролю гіпертригліцеридемії та використовувати
ліпідознижуючі медикаменти, такі як статини та ніацин. Пацієнти, які приймають медикаменти,
які можуть спричинити панкреатит (наприклад, фуросемід, діданозин, осетрон, азатіоприн,
тіазидні діуретики, сульфонаміди, тетрациклін, суліндак, меркаптопурин, вальпроєва кислота,
L-аспаргіназа) повинні бути освічені щодо побічних дій та навчені розпізнавати симптоматику
панкреатиту.[10]

Пацієнтам варто порадити їсти мало, не жирні страви з вуглеводами та білками, з поступовим
збільшенням кількості протягом періоду від 3 до 6 днів в залежності від перенесення.

Ускладнення

Ускладнення Період часу Ймовірність
гостра ниркова недостатність короткотривалі високі

Зустрічається в пацієнтів з тяжким гострим панкреатитом. Її розвиток можуть спричиняти
циркуляція токсинів чи рабдоміоліз. Гіповолемія та медіатори запалення. Гостра ниркова
недостатність - це ускладнення з поганими наслідками.[124]

абсцес підшлункової залози короткотривалі низькі

Виникає коли перипанкреатичні рідинні накопичення колонізуються та інфікуються. Без
хірургічного лікування призводить до смертельного наслідку. За ним слідує бактеріальна
контамінація некротизованої тканини підшлункової залози та утворення геморагічного ексудату.
Невідомо чи рання антибактеріальна профілактика у випадку захворювання знизить поширеність
абсцесів. Зазвичай клінічна картина розгортається через 2 - 4 тижні після початку панкреатиту з
гарячки та клінічного погіршення.

КТ є діагностично цінною та виявляє рідинне накопичення з газом, оточене кільцем з підвищеним
сигналом. Лікувати потрібно дренуванням (відкритим доступом чи перкутанно) та антибіотиками,
до яких чутливі  E. coli ,  Bacteroides ,  Staphylococcus ,  Klebsiella ,  Proteus та  Candida albicans .[5]

некротизуючий панкреатит короткотривалі низькі

Спричинений неадекватною інфузійною терапією, вазоактивними та токсичними речовинами
(фосфоліпазою, ендотоксинами, активованим трипсином, активацією комплементу, тромбоксаном
та еластазою).[4]
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Ускладнення Період часу Ймовірність
недостатність підшлункової залози довготривалі низькі

Рецидивуючі напади можуть мати наслідком частіше екзокринну недостатність підшлункової
залози, ніж ендокринну.

хронічний панкреатит довготривалі низькі

Рецидивуючі напади гострого панкреатиту можуть призводити до хронічних фіброзних змін
та, якщо етіологічний фактор не вилікувати, можуть дати клінічну картину з класичними
характеристиками хронічного панкреатиту: порушена толерантність до глюкози, недостатність
підшлункової залози та кальцифікати.[12]

тромбоз ворітної/селезінкової вени довготривалі низькі

Запалення підшлункової , яке триває, може викликати подразнення та запалення ворітної
вени та/або селезінкової вени, що в свою чергу призводить до портальної гіпертензії. Будьте
настороженими щодо тромбозу селезінкової вени в пацієнтів з рецидивуючим панкреатитом,
спленомегалією та кровотечею з варикозно розширених вен шлунку.[5] [12]

свищі внутрішніх органів довготривалі низькі

Утворюються внаслідок запалення клітковини навколо підшлункової та сусідніх дванадцятипалої
та ободової кишок.

тонкокишкова непрохідність довготривалі низькі

Кишкова непрохідність часто зустрічається при панкреатитах, як результат дегідратації,
дисбалансу електролітів та запалення сусіднього кишечника. Обструкція кишечника може
зустрічатися пізніше по ходу захворювання, коли псевдокісти чи абсцес чинитимуть механічну
компресію на кишечник (зазвичай дванадцятипалу чи поперечну ободову кишку).[12]

сепсис мінливі середні

Слизова оболонка кишечника відіграє ключову роль в розвитку сепсису. В літературі існують
кілька описів того, як слизова оболонка модулює запальну відповідь шляхом активації нейтрофілів
та секреції цитокінів.[75] [95] [97] Грам-негативні бактерії є головною причиною сепсису в
пацієнтів з гострим панкреатитом, а слизова оболонка кишечника вважається джерелом цим
мікроорганізмів. Тому, важливо підтримати цілісність анатомічного бар'єру шляхом забезпечення
ентерального харчування.[125]

позаочеревинна кровотеча мінливі середні

З артеріальних псевдоаневризм.

інфікований панкреонекроз мінливі середні

Інфекція відповідальна за 80% смертей. Грам-негативні бактерії ( Esterichia coli ,  Pseudomonas
,  Klebsiella ,  Proteus ,  Enterobacter ) зустрічаються частіше, ніж Грам-позитивні мікроорганізми.
Попередні дослідження описали рівень смертності 50 - 80% без оперативного втручання та 10 -
40% серед пацієнтів, яким було проведено хірургічне втручання.

гостра легенева недостатність/ГРДС мінливі середні

П
О

Д
А

Л
ЬШ

Е СП
О

СТЕРЕЖ
ЕН

Н
Я

Цей PDF файл теми BMJ Best Practice грунтується на веб-версії, яка останній раз оновилася: Mar 09, 2017.
Теми BMJ Best Practice регулярно оновлюються, та нову версію тем можливо

побачити на bestpractice.bmj.com . Використання цих матеріалів належить нашим
Відмова від відповідальності. © BMJ Publishing Group Ltd 2017. Всі права захищені.

41

http://bestpractice.bmj.com


Гострий панкреатит Подальше спостереження
П

О
Д

А
Л

ЬШ
Е 

СП
О

СТ
ЕР

ЕЖ
ЕН

Н
Я

Ускладнення Період часу Ймовірність
Продукція та виділення запальних медіаторів (таких як цитокіни, простагаландини і тромбоксани)
під час панкреатиту можуть пошкодити альвеоло-капілярну мембрану, призводячи до руйнування
пневмоцитів та меншення кількості сурфактанту. Це призводить до пошкодження дихальних
шляхів, підвищення поерхневого натягу та неадекватної оксигенації. Клінічна картина пацієнтів
зазвичай розпочинається з гіпоксемії, яка вимагає оксигенотерапії з високим потоком кисню, з
двосторонніх інтерстиціальних інфільтратів, співвідношення PaO2:FiO2 <300 та з нормальним
тиском заклинювання в легеневих капілярах. Пацієнти можуть вимагати штучної вентиляції легень
під час перебігу захворювання.[1] [4] [12]

дисеміноване внутрішньосудинне згортання крові мінливі низькі

Тяжкий гострий панкреатит, особливо в поєднанні з некрозом, пов'язаний з вивільненням
цитокінів та системною запальною відповіддю з активацією комплементу, коагуляції
та фібринолітичного каскаду, що призводить до коагулопатії та дисемінованого
внутрішньосудинного згортання з підвищеними рівнями продуктів розпаду фібрину і D-димеру та
низьким фібриногеном.[5]

поліорганна недостатність мінливі низькі

Слизова оболонка кишечника відіграє ключову роль в розвитку поліорганної недостатності. В
літературі існують кілька описів того, як слизова оболонка модулює запальну відповідь шляхом
активації нейтрофілів та секреції цитокінів.[75] [95] [97]

псевдокіста мінливі низькі

Псевдокісти є інкапсульованими накопиченнями рідини з високою концентрацією ферментів.
Стінки сформовані запальним фібрином перитонеальних, мезентеріальних та слизових оболонок,
які обмежують поширення панкреатичного секрету. Псевдоцисти не мають епітеліального шару.
Псевдоцисти повинні бути запідозрені, якщо в пацієнта немає відповіді на лікування через тиждень
від початку лікування або симптоми рецидивують. Біль є найбільш поширеним симптомом,
наступним за яким є утворення, яке пальпується. КТ-сканування є діагностичним методом вибору.
Псевдоцисти можуть ускладнюватися інфекцією, розривами (в 5%) та кровотечами. Принциповими
показниками лікування є покращення симптомів та попередження ускладнень.

Очікувальна тактика є важливою в перші 6-12 тижнів існування кіст, які з'явилися під час нападу
гострого панкреатиту. Ймовірність спонтанного зникнення 40%. Після цього, якщо розмір кісти >5
см, зазвичай рекомендується лікування ширше ніж консервативне.

Варіанти лікування включають видалення кісти, зовнішній дренаж (відкритим доступом
чи черезшкірним) або внутрішній дренаж (є методом вибору в лікуванні), який може бути
цистоєюностомою Roux-en-Y, цистогастростомою або цистодуоденостомою.[5] Ендоскопічні
трансгастральний та трансдуоденальний дренажі набирають популярності в якості методу
лікування завдяки свідченням про зниження відсотку ускладнень та смертності.[126]

шлунково-кишкова кровотеча мінливі низькі

З сусідніх запалених шлунку чи дванадцятипалої кишки, розірваних псевдокіст, артеріальних
псевдоаневризм чи пептичних виразок.

внутрішньочеревна кровотеча мінливі низькі
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З розриву черевного стовбуру або селезінкової артерії або при гострому тромбозі селезінкової
вени.

панкреатичний асцит мінливі низькі

Складається з накопиченого в черевній порожнині панкреатичного соку. Це призводить до
хронічного утворення псевдокіст, але в деяких випадках призводить до розриву протоки.
Клінічно проявляється втратою ваги та відсутності відповіді асциту на діуретики. Початкове
лікування включає посилене харчування та аналоги соматостатину. Якщо покращення не
наступає за 2 - 3 тижні, потрібно розглянути доцільність проведення ендоскопічної ретроградної
холангіопанкреатографії (РХПГ) та хірургічного втручання.[5]

панкреатичний плевральний випіт мінливі низькі

Вторинний до панкреатичної нориці в грудну клітку. Діагноз базується на отриманні при
торакоцентезі рідини з високим вмістом амілази та виявленні фістули під час Кт-сканування/
ретроградної панкреатографії. Лікування складається з дренування плевральної порожнини,
аналогів соматостатину та повного парентерального харчування. Якщо фістула персистує, потрібне
хірургічне втручання з резекцією фістули чи дистальною панкреатостомією.[5]

Прогноз

Стан більшості пацієнтів з гострим панкреатитом покращується через 3 - 7 днів консервативного
лікування. Потрібно визначити причину панкреатиту, а також спланувати та розпочати профілактику
рецидивів до виписки пацієнта з лікарні. При біліарному панкреатиті, холецистектомію потрібно
виконати до виписки, в разі легкого випадку, та через кілька місяців після після дати виписки, в
осіб з тяжкими симптомами. В пацієнтів, які не є кандидатами на хірургічне втручання, потрібно
розглянути доцільність проведення ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії (ЕРХПГ).

Довгостроковий прогноз залежить від етіологічного фактору та здатності пацієнта змінити
спосіб життя. Гострий панкреатит, як правило, входить в стадію реконвалесценції та залишає
функцію підшлункової збереженою. Може прогресувати до рецидивуючого гострого панкреатиту
чи хронічного панкреатиту, ризик такого розвитку подій підвищений серед курців, людей, що
зловживають алкоголем та чоловіків.[122]

Найбільш широковживаними прогностичними шкалами є APACHE II, Ranson, Glasgow, Balthazar та
Atlanta.[1] [123]  [APACHE II calculator]   [Ranson criteria for pancreatitis mortality]
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Діагностичні, методичні рекомендації

Європа

Consensus guidelines on severe acute pancreatitis
Видано: Italian Association for the Study of the Pancreas В останній раз видане: 2015

Анотація:  Ці гайдлайни містять рекомендації щодо діагностичного підходу при тяжкому гострому
панкреатиті та найоптимальнішими методами визначення його ускладнень.

Practical guidelines for acute pancreatitis
Видано: Italian Association for the Study of the Pancreas В останній раз видане: 2010

Анотація:  Рекомендації стосуються діагностики та медикаментозного, ендоскопічного і
хірургічного лікування гострого панкреатиту.

UK guidelines for the management of acute pancreatitis
Видано: UK Working Party on Acute Pancreatitis В останній раз видане: 2005

Анотація:  Гайдлайни стверджують, що правильний діагноз гострого панкреатиту потрібно
встановлювати в перші 48 годин після госпіталізації до відділення невідкладної допомоги. За
можливості визначення рівня ліпази їй потрібно надати перевагу в діагностиці перед амілазою.
При наявності подальших сумнівів потрібно використовувати візуалізаційні методи обстеження.

Північна Америка

The role of endoscopy in the diagnosis and treatment of inammatory pancreatic uid
collections
Видано: American Society for Gastrointestinal Endoscopy В останній раз видане: 2016

Анотація:  Ці гайдлайни містять рекомендації щодо належного використання ендоскопії для
діагностики запальних рідинних утворень підшлункової залози.

ACR appropriateness criteria: acute pancreatitis
Видано: American College of Radiology В останній раз видане: 2013

Анотація:  Огляд вибору методу радіологічного обстеження при діагностиці. Похідним є шкала
доцільності.

Management of acute pancreatitis
Видано: American College of Gastroenterology В останній раз видане: 2013
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Азія

Japanese guidelines for the management of acute pancreatitis
Видано: Journal of Hepatobiliary Pancreatic Surgery В останній раз видане: 2015

Анотація:  Обговорюються методи діагностики панкреатитів, включаючи рівні амілази та ліпази
крові, рівні ферментів підшлункової залози в крові, ультразвукове дослідження, МРТ, КТ,
рентгенографію органів грудної клітки та органів черевної порожнини.

Рекомендації з лікування

Європа

Consensus guidelines on severe acute pancreatitis
Видано: Italian Association for the Study of the Pancreas В останній раз видане: 2015

Анотація:  Ці гайдлайни містять рекомендації щодо часу застосування як консервативного
лікування, так і інтервенційних ендоскопічних, радіологічних та хірургічних методів лікування
тяжкого гострого панкреатиту.

Prophylaxis of post-ERCP pancreatitis
Видано: European Society of Gastrointestinal Endoscopy В останній раз видане: 2014

Practical guidelines for acute pancreatitis
Видано: Italian Association for the Study of the Pancreas В останній раз видане: 2010

Анотація:  Рекомендації стосуються діагностики та медикаментозного, ендоскопічного і
хірургічного лікування гострого панкреатиту.

UK guidelines for the management of acute pancreatitis
Видано: British Society of Gastroenterology: UK Working Party on Acute
Pancreatitis

В останній раз видане: 2005

Анотація:  Пацієнтам з тяжким гострим панкреатитом підозрюваної/підтвердженої біліарної
етіології потрібно провести ЕРХПГ через 72 години від початку больового синдрому. Пацієнтам
з діагностованим біліарним панкреатитом потрібно виконати холецистектомію під час цієї ж
госпіталізації або протягом 2 тижнів. Всіх пацієнтів з тяжким гострим панкреатитом потрібно
лікувати у відділенні інтенсивної терапії.

Міжнародні

IAP/APA evidence-based guidelines for the management of acute pancreatitis
Видано: International Association of Pancreatology; American Pancreatic
Association

В останній раз видане: 2013

Анотація:  Містить рекомендації щодо ключових аспектів медикаментозного та хірургічного
лікування гострого панкреатиту, що базуються на достовірних доказах.
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Міжнародні

IAP guidelines for the surgical management of acute pancreatitis
Видано: International Association of Pancreatology В останній раз видане: 2002

Анотація:  Клінічні настанови з доказовою базою щодо хірургічного лікування гострого
панкреатиту. Містять 11 гайдлайнів, 10 з яких містять рекомендації ступеню В та 1 (другий) -
ступеню А. Легкий гострий панкреатит не є показанням до хірургічного втручання на підшлунковій
залозі.

Північна Америка

The role of endoscopy in the diagnosis and treatment of inammatory pancreatic uid
collections
Видано: American Society for Gastrointestinal Endoscopy В останній раз видане: 2016

Анотація:  Ці гайдлайни містять рекомендації щодо належного використання ендоскопії для
діагностики запальних рідинних утворень підшлункової залози.

The role of ERCP in benign diseases of the biliary tract
Видано: American Society for Gastrointestinal Endoscopy В останній раз видане: 2015

Анотація:  Гайдлайни з доказовою базою щодо терапевтичного використання ЕРХПГ при
доброякісних захворюваннях жовчовивідних шляхів.

Treatment of gallstone and gallbladder disease
Видано: Society for Surgery of the Alimentary Tract В останній раз видане: 2014

Анотація:  Обговорюється лікування жовчнокам'яної хвороби та холециститу.

Management of acute pancreatitis
Видано: American College of Gastroenterology В останній раз видане: 2013

Treatment of acute pancreatitis
Видано: Society for Surgery of the Alimentary Tract В останній раз видане: 2004

Анотація:  Експертна думка в огляді діагностики та лікування. Діагностика на основі спіральної КТ,
лікування підтримувальне. При біліарному панкреатиті перевага надається холецистектомії, при
інфікованому панкреонекрозі необхідне хірургічне втручання. Також потрібна активна нутритивна
підтримка.

Азія

Post-ERCP pancreatitis
Видано: Journal of Hepatobiliary Pancreatic Sciences В останній раз видане: 2009

Fundamental and intensive care of acute pancreatitis
Видано: Journal of Hepatobiliary Pancreatic Sciences В останній раз видане: 2009

46 Цей PDF файл теми BMJ Best Practice грунтується на веб-версії, яка останній раз оновилася: Mar 09, 2017.
Теми BMJ Best Practice регулярно оновлюються, та нову версію тем можливо

побачити на bestpractice.bmj.com . Використання цих матеріалів належить нашим
Відмова від відповідальності. © BMJ Publishing Group Ltd 2017. Всі права захищені.

http://www.karger.com/Article/FullText/71269
http://www.asge.org/PublicationsProductsindex.aspx?id=352
http://www.asge.org/PublicationsProductsindex.aspx?id=352
http://www.asge.org/PublicationsProductsindex.aspx?id=352
http://ssat.com/guidelines/
http://gi.org/clinical-guidelines/clinical-guidelines-sortable-list/
http://ssat.com/guidelines/
http://www.springerlink.com/content/35l7j50x321t2263/fulltext.html
http://www.springerlink.com/content/j6792850153kgn01/fulltext.html
http://bestpractice.bmj.com


Гострий панкреатит Методичні рекомендації

Азія

Gallstone-induced acute pancreatitis
Видано: Journal of Hepatobiliary Pancreatic Sciences В останній раз видане: 2009

Treatment strategy for acute pancreatitis
Видано: Journal of Hepatobiliary Pancreatic Sciences В останній раз видане: 2009
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Онлайн - ресурси

1. APACHE II calculator (external link)

2. Ranson criteria for pancreatitis mortality (external link)
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Відмова від відповідальності
Ці матеріали передбачені для медичних працівників, які знаходяться за межами Сполучених Штатів
Америки та Канади. BMJ Publishing Group Ltd ( «BMJ Group») намагається упевнитися в тому, що
зазначена інформація достовірна та оновлена, але ми не гарантуємо, що це і не наші ліцензіари, які
надають певне наповнення поєднане або інакше доступне з наших інформативних матеріалів. BMJ
Group не захищає або підтверджує використання будь-якого препарату або терапії, яка міститься тут,
але при цьому не діагностує пацієнтів. Медичні працівники повинні використовувати свої власні
професійні оцінки в використанні цієї інформації та турботі за своїми пацієнтами, а інформація в
цьому документі не повинна розглядатися як заміна цьому.

Ця інформація не призначена для передбачення всіх можливих методів діагностики, лікування, курсу
реабілітації, медичних препаратів або яких - небудь протипоказань та побічних ефектів. Крім того,
такі стандарти та методи в зміні медичних засобів, згідно нових доступних даних, Вам потрібно
консультуватися з великою кількістю джерел. Ми суворо рекомендуємо, щоб користувачі самостійно
перевіряли встановлений діагноз, методи лікування, наступні спостереження та переконувались,
що це слушно для Вашого пацієнта у Вашому регіоні. Крім того, щодо рецептурних препаратів,
рекомендується перевіряти лист інформації про продукт, який супроводжує кожен препарат,
для перевірки умов використання та ідентифікування будь-яких змін в схемі застосування або
протипоказання, особливо якщо препарат який буде прийматися новий, використовується нечасто
або має вузький терапевтичний діапазон. Ви повинні завжди перевіряти, що лікарські засоби, на які
посилаються, ліцензовані для зазначеного використання та у встановлених дозах у вашому регіоні.
Ця інформація надана, «як» підстава та в повному обсязі, дозволеному законом, BMJ Group та її
ліцензіари приймають на себе відповідальності за будь - який аспект охорони здоров’я, яким керують
за підтримки цієї інформації або будь-якого іншого використання цієї інформації.

Повна інформація Правила та вимоги веб-сайту
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Цей PDF файл теми BMJ Best Practice грунтується на веб-версії, яка останній раз оновилася: Mar 09, 2017.
Теми BMJ Best Practice регулярно оновлюються, та нову версію тем можливо

побачити на bestpractice.bmj.com . Використання цих матеріалів належить нашим
Відмова від відповідальності. © BMJ Publishing Group Ltd 2017. Всі права захищені.
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