
 

 

Практичні рекомендації щодо профілактики, діагностики 

та лікування ЖКХ – Європейська асоціація з дослідження 

печінки (EASL)  

 

Вступ  

Жовчнокам’яна хвороба, або холелітіаз – це велика суспільна 

проблема в Європі та інших розвинених країнах, що вражає до 

20% населення. Жовчнокам’яна хвороба (ЖКХ) – це найбільш 

поширена хвороба травного тракту, яка є причиною госпіталізації в 

Європейських країнах. Міждисциплінарне ведення пацієнтів з ЖКХ 

значно зросло впродовж кількох останніх десятиліть завдяки 

збільшенню знань про патофізіологію та значному технологічному 

прогресу в ендоскопії та хірургічних втручаннях. Проте первинна 

профілактика цього захворювання досі знаходиться на початковій 

стадії. Практичні рекомендації Європейської асоціації з 

дослідження печінки щодо профілактики, діагностики та лікування 

жовчнокам’яної хвороби мають за мету надати сучасні 

рекомендації щодо: 

1. Профілактики утворення конкрементів у жовчному міхурі 

2. Виявлення конкрементів у жовчному міхурі 

3. Медикаментозного лікування 

4. Хірургічного лікування  

5. Виявлення конкрементів у жовчній протоці 

6. Ендоскопічного та хірургічного лікування холедохолітіазу  

7. Діагностики та лікування внутрішньопечінкових конкрементів 

8. Лікування ЖКХ під час вагітності  

Дані рекомендації призначені допомогти лікарям та іншим 

медичним працівникам, а також пацієнтам та особам, 

зацікавленим у процесі прийняття клінічних рішень, описуючи цілий 

ряд загальновизнаних підходів для профілактики, діагностики та 

лікування ЖКХ. Ці рекомендації були створені, використовуючи 

доказову базу з досліджень PubMed та Cochrane до вересня 2015. 

Сила доказів та рекомендацій була оцінена за допомогою 

Системи класифікацій, оцінки, розробки та експертизи 

рекомендацій (GRADE). 



 

 

Профілактика ЖКХ 

 

Первинна профілактика ЖКХ 

 

Утворення як холестеринових, так і пігментних конкрементів 

обумовлено взаємодією генетичних, екологічних, місцевих, 

системних та метаболічних порушень. У західних популяціях 

холестеринові конкременти складають близько 90-95% усіх 

конкрементів. Чорні пігментні конкременти переважають у людей з 

гемолітичними захворюваннями або цирозом. Холестеринові та 

чорні пігментні конкременти переважно формуються у жовчному 

міхурі, тоді як коричневі пігментні конкременти – в загальній жовчній 

протоці. У країнах заходу коричневі пігментні конкременти зазвичай 

знаходяться у загальній жовчній протоці після холецистектомії та у 

пацієнтів із склерозуючим холангітом, тоді як у пацієнтів східних 

національностей вони з’являються через хронічний інфекційний 

холангіт. Сладж не є причиною утворення конкрементів у жовчному 

міхурі і виникає при застої та зниженні ентерогепатичної циркуляції 

жовчі, хоча безпосередньо стаз може призводити до утворення 

конкрементів. Оскільки ЖКХ є найпоширенішою та найдорожчою в 

лікуванні серед хвороб травного тракту, первинна 

немедикаментозна профілактика є надзвичайно важливою. 

Існують кілька факторів ризику утворення холестеринових, 

пігментних та змішаних конкрементів. Для деяких негенетичних 

факторів ризику можливі загальні або конкретні первинні 

профілактичні заходи. 

 

Спосіб життя 

 

Чи можна попередити утворення конкрементів в жовчному?  

 

Здоровий спосіб життя, раціональне харчування, регулярні фізичні 

вправи та підтримання нормальної маси тіла можуть попередити 

утворення холестеринових конкрементів та симптоматичного 

перебігу ЖКХ (низький рівень доказів, слабка рекомендація). 

 

Коментар: Спосіб життя впливає на утворення холестеринових 

конкрементів безпосередньо діючи на такі складові метаболічного 

синдрому як ожиріння, цукровий діабет та резистентність до 

інсуліну. Люди, які страждають на ожиріння, схильні до утворення 

конкрементів у жовчному, мають підвищений ризик 

симптоматичного перебігу та холецистектомії в майбутньому. 

Саме тому підвищений індекс маси тіла (ІМТ) є однозначним 



 

 

фактором ризику для росту конкрементів та появи симптомів, 

частіше у жінок. Як повідомляється, ризик розвитку симптоматичних 

каменів у жовчному міхурі зростає із збільшенням ІМТ та 

окружності талії, а також рівня тригліцеридів у сироватці крові. До 

додаткових факторів, пов’язаних із ожирінням, що сприяють 

утворенню холестеринових каменів, належать застій жовчного 

міхура, резистентність до інсуліну, дисліпідемія (зменшення рівня 

ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ) та гіпертригліцеридемія) 

малорухливий спосіб життя, замісна гормональна терапія, 

вживання фастфуду. Відповідні втручання у спосіб життя повинні 

бути зосереджені на підтримці ідеальної маси тіла та зменшенні 

маси тіла серед осіб із надмірною вагою та ожирінням у загальній 

популяції. Інсулінорезистентність та цукровий діабет 2 типу є 

незалежними факторами ризику утворення холестеринових 

каменів.  

 

Фізична активність 

 

Фізична активність зменшує ризик утворення жовчних каменів, а 

також на 30% зменшує ймовірність симптоматичного перебігу ЖКХ. 

Потенційні сприятливі наслідки фізичної активності на формування 

ЖКХ та пов’язаних з нею ускладнень можна пояснити 

патогенетичними механізмами. Гіперінсулінемія сприяє засвоєнню 

холестерину печінкою, що призводить до підвищеної секреції 

холестерину в жовч та зниження секреції жовчних кислот (обидві 

умови призводять до перенасичення холестерином літогенної 

жовчі). І навпаки, регулярні вправи зменшують рівень інсуліну, 

інсулінорезистентність, тригліцеридемію та залежну від жирних 

кислот гіперсекрецію слизу в жовчному міхурі, а також підвищують 

рівень ЛПВЩ, що є ознакою підвищення зворотного транспорту 

холестерину до печінки. ЛПВЩ є попередниками жовчних кислот, 

які сприяють зниженню насичення жовчі холестерином. Рівні ЛПВЩ 

зворотно пов'язані з поширеністю ЖКХ. Фізична активність також 

має прокінетичний ефект на кишечник та впливає на 

холецистокінін-залежне скорочення жовчного міхура. Саме тому 

необхідно пояснювати важливість підтримання ідеальної маси тіла 

та фізичної активності, оскільки фізична активність не тільки 

попереджує появу ЖКХ, а й позитивно впливає на здоров’я 

серцево-судинної системи. 

 

Харчування  

 



 

 

Харчування з високим вмістом клітковини та кальцію призводить до 

зниження рівня гідрофобних жовчних кислот, тоді як регулярний 

режим харчування зменшує застій жовчного міхура завдяки його 

регулярному спорожненню. Обидва ці явища попереджають 

утворення холестеринових каменів. Ймовірність ЖКХ збільшується 

при гіперкалорійному харчуванню, тому обов’язково необхідно 

зменшувати кількість спожитих калорій та додавати до раціону 

фрукти та овочі. А от суто вегетаріанське харчування не є 

корисним. Вживання фруктів та овочів сприяє зменшенню ІМТ, а 

вживання рослинних олій та вітаміну С є надзвичайно корисним. 

Полі- та мононенасичені жири, а особливо споживання горіхів, 

можуть попередити ЖКХ. Дані щодо споживання кави суперечливі: 

споживання кофеїну (кава, чорний чай та безалкогольні напої з 

кофеїном) може протидіяти утворенню каменів у жовчному, але не 

завжди. Вживання багатих на вітамін С продуктів або регулярне 

додавання вітаміну С до свого раціону зменшує утворення каменів 

у жовчному. Перетворення холестерину в жовчні кислоти вимагає 

7а-гідроксилювання та відповідного вмісту вітаміну С у гепатоцитах. 

Отже, у людей дефіцит вітаміну С може збільшити ризик утворення 

холестеринових каменів у жовчному. У хворих на ЖКХ завдяки 

додаванню вітаміну С (500 мг 4 рази на день) змінюється склад 

жовчних кислот, збільшується кількість фосфоліпідів та 

подовжується час кристалізації холестерину жовчі. 

 

Профілактика ЖКХ у загальній популяції 

 

Чи рекомендується фармакологічне лікування для профілактики 

утворення каменів у жовчному міхурі у загальній популяції? 

 

Фармакологічна профілактика каменів у жовчному міхурі в 

загальній популяції не рекомендується (дуже низький рівень доказів; 

слабка рекомендація) 

 

Коментар: Немає показів для застосування урсодезоксихолевої 

кислоти (УДХК) для попередження ЖКХ серед загальної популяції, 

окрім груп високого ризику (див. розділ Первинна профілактика 

ЖКХ у групах високого ризику). Так само як немає достатньо 

доказів, що показують необхідність профілактики ЖКХ/ утворення 

сладжу за допомогою УДХК або омега-3 жирних кислот під час 

вагітності (оскільки ЖКХ може бути тимчасовою у цій ситуації). 

Існують суперечливі результати щодо позитивного впливу статинів 

окремо або в комплексі з УДХК при жовчнокам’яній хворобі. Поки 



 

 

що статини не можна рекомендувати для попередження утворення 

жовчних каменів. 

Езетиміб – це селективний інгібітор абсорбції холестерину, що діє 

на С1-подібний білок Німана-Піка в кишечнику. Дослідження на 

мишах, засновані на літогенних дієтах, показали сприятливий вплив 

езетимібу щодо патології жовчного міхура. Однак у маленьких 

ретроспективних дослідженнях випадок-контроль езетиміб не 

показав жодного впливу на попередження утворення жовчних 

каменів.  

Аспірин наразі не використовується для профілактики ЖКХ.  

 

Первинна профілактика ЖКХ у групах ризику 

 

Швидка втрата маси тіла 

 

Коли можна використовувати УДХК для попередження 

формування жовчних каменів у пацієнтів з ожирінням?  

 

УДХК може бути рекомендована тимчасово у ситуаціях, пов’язаних 

із швидкою втратою ваги (наприклад, дуже низькокалорійна дієта, 

баріатрична операція), в дозі щонайменше 500 мг на день до 

стабілізації маси тіла (середній рівень доказів; слабка 

рекомендація) 

 

Коментар: Підвищений ІМТ та жіноча стать є факторами ризику 

формування жовчних каменів. Підвищений ІМТ також призводить до 

симптоматичної ЖКХ. Ожиріння впливає на всі патогенетичні 

механізми утворення жовчних каменів, зокрема на надмірну 

насиченість жовчі холестерином, підвищену здатність до 

кристалізації холестерину, агрегацію каменів та аномальне 

спорожнення жовчного міхура. Однак ризик утворення каменів у 

жовчному значно підвищується при швидкій втраті маси тіла (>1,5 

кг/тиждень) та знижується через 2 роки після стабілізації маси тіла. 

Постійні коливання ваги також є серйозним фактором ризику 

утворення жовчних каменів. Тоді як прогресивне зменшення маси 

тіла при помірній швидкості (до 1,5 кг/тиждень) у людей з ожирінням 

зменшує утворення холестерину та його міліарну екскрецію, 

сповільнюючи формування конкрементів у жовчному. 

У пацієнтів із ожирінням, у яких швидко знижується вага або за 

допомогою дуже низькокалорійних дієт, або після баріатричної 

хірургії без холецистектомії, літолітична гідрофільна УДХК запобігає 

утворенню холестеринових каменів після швидкого зниження ваги. 



 

 

Однак варто враховувати витрати на хронічне лікування та 

комплаєнс пацієнта. 

УДХК є стандартним профілактичним лікуванням холестеринового 

холелітіазу у пацієнтів із ожирінням, які дотримуються дуже 

низькокалорійних дієт або після баріатричної операції. 

 

Сприятливий вплив поліненасичених жирних кислот риб'ячого жиру 

(n-3) на жовчну кристалізацію було підтверджено в 

рандомізованому подвійному сліпому плацебо-контрольованому 

дослідженні у жінок із ожирінням під час швидкого схуднення за 

допомогою гіпокалорійної дієти (1200 ккал / добу) та був таким же, 

як використання УДХК в дозі 1200 мг/добу. При застосуванні УДХК у 

дозуванні, що застосовувалось у попередніх дослідженнях (тобто 

300–1200 мг / добу), серйозні побічні ефекти не спостерігалися. 

Немає показань щодо застосування аспірину для запобігання 

рецидиву ЖКХ. 

 

Чи потрібно проводити профілактичну холецистектомію під час 

баріатричної хірургії у людей з ожирінням, коли передбачається 

швидка втрата ваги?  

 

Рутинне проведення профілактичної холецистектомії під час 

баріатричної операції не показане (дуже низький рівень доказів; 

слабка рекомендація) 

 

Коментар: Ускладнення баріатричної операції у вигляді появи 

каменів у жовчному зазвичай з’являється впродовж 7–18 місяців після 

втручання. Ще однією теоретичною перевагою профілактичної 

холецистектомії буде профілактика майбутніх каменів у жовчних 

протоках, які може бути важко видалити ендоскопічно після 

шунтування шлунка через змінену анатомію. На основі таких оцінок 

раніше рекомендували одночасну профілактичну 

холецистектомію під час шунтування шлунку, виходячи з того, що 

коефіцієнт переходу на лапаротомію не збільшується ані під час 

операції, ані під час перебування у лікарні. Проте подальші 

дослідження зазначають, що більшість пацієнтів залишаються 

безсимптомними і ніколи не потребують подальших оперативних 

втручань. Холецистектомія обов’язково проводиться у пацієнтів з 

симптоматичною ЖКХ та аномальними знахідками у жовчному 

міхурі (хронічний холецистит, пухлиноподібні утворення). Це 

припущення існує незважаючи на той факт, що холецистектомія 

після шунтування шлунка у пацієнтів із симптоматичною 

жовчнокам’яною хворобою ускладнюється, і ендоскопічна 



 

 

ретроградна холангіопанкреатографія (ЕРХПГ) буде неможлива з 

анатомічних причин. 

 

Довготривале лікування соматостатином та його аналогами  

 

Чи показана первинна профілактика каменів у жовчному міхурі 

урсодезоксихолевою кислотою пацієнтам, які перебувають на 

лікуванні соматостатином або аналогічним препаратом? 

 

У пацієнтів, які перебувають на тривалій терапії соматостатином 

або аналогами, можна розглянути можливість супутнього лікування 

УДХК для запобігання утворенню холестеринових каменів (низький 

рівень доказів; слабка рекомендація) 

 

Коментар: у пацієнтів, які потребують тривалої терапії 

соматостатином або різними аналогами (наприклад, пацієнти з 

нейроендокринними новоутвореннями), спостерігається 

подовження кишкового транзиту, важке порушення спорожнення 

жовчного міхура, незважаючи на збережене вивільнення 

холецистокініну (ХЦК) після їжі і літогенні зміни у жовчі. Незважаючи 

на часту появу каменів у жовчному міхурі, вони нечасто стають 

симптоматичними чи потребують оперативного втручання. 

Рекомендується ретельне спостереження за цими пацієнтами 

щодо холелітогенних змін, а також необхідно розглянути можливість 

супутнього лікування УДХК. 

 

Повне парентеральне харчування 

 

Чи показана первинна профілактика ЖКХ під час повного 

парентерального харчування? 

 

У пацієнтів із повним парентеральним харчуванням підвищений 

ризик утворення осаду в жовчному міхурі, але рекомендації щодо 

профілактики ЖКХ неможливо надати (дуже низький рівень доказів; 

слабка рекомендація). 

 

Коментар: біліарний сладж часто виявляється випадково в умовах 

підвищеного застою жовчні та/або одночасній зміні складу жовчі, 

наприклад, при тривалому голодуванні (особливо під час повного 

парентерального харчування). Хворих на повному 

парентеральному харчуванні слід переводити на ентеральне 

харчування, як тільки це можливо. Існують суперечливі дані щодо 

стимуляції жовчного міхура холецистокініном у пацієнтів на 



 

 

повному парентеральному харчуванні (щоденним введенням 

екзогенного холецистокініну або швидкою інфузією високих доз 

кристалічних амінокислот). Немає показань для профілактичного 

лікування УДХК у пацієнтів зі сладжем після переривання повного 

парентерального харчування. Використання харчування, 

збагаченого жирними кислотами омега-3, ймовірно, збільшило 

вміст омега-3 жирних кислот у фосфатидилхолінах жовчі та 

знизило насичення жовчі холестерином, а також зменшило 

секрецію слизу в жовч. 

 

Гормональна терапія 

 

Чи є показання до фармакологічної або хірургічної профілактики 

ЖКХ під час замісної гормональної терапії? 

 

Лікарі, які призначають замісну гормонотерапію, повинні пам’ятати 

про підвищений ризик розвитку каменів у жовчному міхурі. В даний 

час немає показань для фармакологічної або хірургічної 

профілактики каменів під час замісної гормональної терапії (дуже 

низька якість доказів; слабка рекомендація) 

 

Коментар: Гормональна терапія широко використовується при 

різних патологіях. Нещодавно проведений Кокранівський мета-

аналіз порівнював ефекти гормональної терапії пероральним, 

трансдермальним, підшкірним або інтраназальним шляхом (лише 

естроген або в поєднанні з гестагенами) з плацебо протягом 3 - 7 

років. 

Результати показали значно підвищений ризик ЖКХ при 

використанні як лише естрогену, так і при комбінованому 

безперервному лікуванні, включаючи жінок у постменопаузі із 

серцево-судинними захворюваннями. Ризик почав зростати в 

активній групі з першого року. 

Тому рекомендується з обережністю призначати різні види 

постійної гормональної терапії для контролю симптомів менопаузи. 

Ретельно оцінюючи потенційні серйозні загрози для здоров’я, 

лікування повинно бути призначене лише для груп з низьким 

ризиком серцево-судинних захворювань, венозної тромбоемболії 

або раку молочної залози. Ризик захворювання жовчного міхура 

добре встановлений, але медикаментозна профілактика ЖКХ досі 

не розглядалася у рандомізованих дослідженнях. 

Профілактика рецидивів каменів у жовчних протоках 

 



 

 

Чи є ефективні способи попередити повторне утворення каменів 

у жовчних протоках? 

 

Немає рекомендацій щодо медикаментозної профілактики 

рецидиву ЖКХ (дуже низький рівень доказів; слабка рекомендація) 

 

Коментар: Рецидив холедохолітіазу зустрічається у 5–20% пацієнтів 

після ендоскопічної сфінктеректомії та може бути усунений 

ендоскопічно. Наразі не існує затверджених профілактичних 

заходів. Не спостерігалось жодної користі від вторинної 

медикаментозної профілактики, а дані про потенційні ефекти 

УДХК не були перевірені в РКД. 

 

Пацієнти з мутаціями гена, що кодує фосфатидилхолін-флоппазу 

ABCB4, мають моногенну схильність до синдрому холелітіазу з 

низьким вмістом фосфоліпідів. Діагноз базується на анамнезі, 

даних об’єктивного огляду та візуалізації. Під час ЕРХПГ здійснюють 

забір жовчі, де знаходять кристали та дрібні камінці. Діагноз можна 

запідозрити завдяки ретельному збору сімейного анамнезу щодо 

родичів першої лінії, а також завдяки постійним рецидивам 

холедохолітіазу, а генетичний аналіз методом секвенування може 

надати додаткову інформацію, однак не є обов’язковим. Більшість 

пацієнтів з синдромом холелітіазу з низьким вмістом фосфоліпідів 

мають гарний ефект від використання УДХК в дозі 15 мг/кг/добу для 

профілактики утворення конкрементів та пов’язаних із ними 

ускладнень.  

 

Діагностика каменів у жовчному міхурі 

 

Жовчна колька 

 

У якому випадку можна очікувати наявність симптоматичної ЖКХ? 

 

Характерні прояви ЖКХ, такі як періодичні напади сильного болю у 

правому підребер’ї або епігастрії щонайменше протягом 15-30 

хвилин з іррадіацією в праву поперекову ділянку та праве плече та 

гарну відповідь на призначення анальгетиків, можуть бути виявлені 

за допомогою анамнезу та об’єктивного огляду (дуже низький 

рівень доказів: слабка рекомендація).  

 

Коментар: Холецистолітіаз виявляється у 10–20% населення, 

захворюваність зростає з віком і вища у жінок. У 80% таких пацієнтів 



 

 

хвороба перебігає безсимптомно. Частота виникнення ускладнень 

дуже низька. 

 

Лише три симптоми є основними для ЖКХ: жовчна колька, 

іррадіація болю та використання анальгетиків. Іноді можуть 

зустрічатися нудота та блювання. Біль можна оцінити не менше ніж 

на 5 балів за візуальною аналоговою шкалою болю, з’являється він 

раптово або прогресивно посилюється аж до усунення. Причиною 

є розтягнення жовчного міхура через гостру, зазвичай тимчасову 

закупорку жовчних шляхів камінцем або сладжем. Більшість 

нападів закінчуються спонтанно. Характерними для таких нападів є 

нерегулярність болю, поява болю приблизно через 1 годину після 

їжі, початок ввечері або вночі, порушення сну через біль, тривалість 

нападу більше однієї години. Тривалість більше 5 годин характерна 

для гострого холециститу. Ускладненням ЖКХ зазвичай передує як 

мінімум один «попереджувальний» епізод жовчної кольки у понад 

половини пацієнтів. Близько 50% пацієнтів епізоди болю з’являються 

знову після першого нападу. Також у таких пацієнтів часто наявні й 

інші симптоми, зокрема диспепсія, печія та метеоризм. Вони не є 

патогномонічними для ЖКХ, бо можуть з’являтися й при інших 

захворюваннях, таких як функціональна диспепсія, 

гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, синдром 

подразненого кишечника та захворювання серця. Такі симптоми у 

пацієнтів із жовчнокам’яною хворобою часто залишаються навіть 

після холецистектомії.  

 

Лабораторні аналізи не впливають на постановку діагнозу, оскільки 

показники у переважної більшості пацієнтів з неускладненою 

симптоматичною жовчнокам’яною хворобою знаходяться в межах 

норми. 

 

Візуалізація 

 

Який спосіб візуалізації є найкращим для діагностики каменів у 

жовчному міхурі? 

 

Пацієнту з нещодавнім епізодом болю у правому підребер’ї слід 

провести УЗД черевної порожнини (високий рівень доказів; сильна 

рекомендація) 

 

У випадку типової клінічної картини та відсутності змін на 

трансабдомінальному УЗД необхідно провести ендоскопічне УЗД 

або МРТ. (низький рівень доказів; слабка рекомендація) 



 

 

 

Коментар: трансабдомінальне УЗД – є обстеженням вибору при 

болю у верхніх відділах живота. Його точність при виявленні каменів 

у жовчному сягає 95%. Пацієнти похилого віку з атиповим 

абдомінальним болем, імуноскомпроментовані пацієнти з 

невиявленим джерелом інфекції та пацієнти з підозрою на 

бактеріємію та підозрою на наявність джерела інфекції в черевній 

порожнині також повинні бути обстежені на наявність (ускладненої) 

ЖКХ.  

 

На трансабдомінальному УЗД жовчні камені виглядають як ехогенні 

структури з гіпоехогенною дистальною тінню. Від поліпів вони 

відрізняються своєю рухливістю, що обов’язково перевіряється у 

положенні пацієнта на спині, на лівому та правому боці. Біліарний 

сладж на УЗД виглядає як маленька ехогенна піскоподібна 

структура.  

 

Ендоскопічне УЗД володіє більшою чутливістю щодо виявлення 

холедохолітіазу порівняно з трансабдомінальним УЗД. Також дану 

методику можна використовувати у пацієнтів з рецидивуючим 

гострим панкреатитом невідомої етіології, оскільки він може бути 

спровокований наявністю біліарного сладжу. При наявності типової 

клініки і відсутності знахідок на УЗД можна провести МРТ. КТ в 

даному випадку менш інформативна.  

 

Гострий холецистит 

 

Які дослідження необхідно провести, щоб підтвердити діагноз 

гострого холециститу? 

 

Гострий холецистит можна запідозрити у пацієнта з гарячкою, 

сильним болем у правому підребер’ї, що триває протягом кількох 

годин, та болючості при пальпації в правому підребер’ї (симптом 

Мерфі) (середній рівень доказів; сильна рекомендація) 

 

У випадку підозри на гострий холецистит можна провести 

комп’ютерну томографію (дуже низький рівень доказів; слабка 

рекомендація) 

 

Коментар: Гострий холецистит – найбільш часте ускладнення ЖКХ, 

що з’являється у 10% пацієнтів із симптоматичною жовчнокам’яною 

хворобою і спричинене обструкцією міхурової протоки 

конкрементом. Пацієнти з гострим холециститом мають сильний 



 

 

біль, що посилюється протягом останніх кількох годин (зазвичай 

більше 5), іррадіює в міжлопаткову ділянку або праве плече, 

супроводжується гарячкою та часто нудотою та блюванням. Біль у 

правому (але не в лівому) підребер’ї з болючістю при пальпації в 

цій же ділянці (симптом Мерфі) є високоспецифічним для даного 

діагнозу. Зазвичай наявні гарячка та підвищення маркерів 

запалення (лейкоцитоз, С-реактивний білок). Щоб оцінити важкість 

гострого холециститу, що буде визначати подальші дії та 

моніторинг, необхідно визначити рівень сечовини, креатиніну, 

альбуміну крові та склад газів артеріальної крові. 

 

УЗД черевної порожнини виявляє наявність каменів у жовчному 

міхурі, розтягнутий жовчний міхур, потовщену (> 4 мм) стінку 

жовчного міхура, вільну рідину в жовчному міхурі та сонографічний 

симптом Мерфі (посилений біль при тиску зондом безпосередньо 

на жовчний міхур). Ультразвук має нижчу чутливість для виявлення 

каменів в умовах гострого холециститу, але поєднання каменів у 

жовчному міхурі з сонографічною ознакою Мерфі або з 

потовщеною стінкою жовчного міхура підтверджує діагноз гострого 

холециститу у 92% та 95% випадків відповідно.  

 

Хоча КТ в діагностиці гострого холециститу досі недооцінена, однак 

на КТ можна чітко побачити розтягнений жовчний міхур, потовщення 

стінки та виявити ускладнення гострого холециститу, зокрема 

емфізему стінки жовчного міхура, формування абсцесу та 

перфорацію. Також даний метод часто використовується у 

відділеннях невідкладної допомоги перед оперативним втручанням.  

 

Радіоізотопна холесцинтиграфія виявляє обструкцію міхурової 

протоки шляхом порушення заповнення жовчного міхура 

контрастом після внутрішньовенної ін’єкції. Даний метод є 

високочутливим при діагностиці гострого холециститу, проте у 

Європі через неможливість візуалізації каменів у жовчному міхурі та 

радіаційне навантаження перевагу надають УЗД. Хоча в 

недавньому мета-аналізі не було значних відмінностей у 

специфічності серед УЗД черевної порожнини, МР-томографії та 

холесцинтиграфії, останні два способи менш придатні при 

невідкладних станах. 

 

 

Медикаментозне лікування ЖКХ 

 

Розсмоктуюча терапія жовчними кислотами 



 

 

 

Чи потрібно використовувати для розсмоктуючої терапії 

пероральні жовчні кислоти?  

 

Літоліз за допомогою жовчних кислот ізольовано або в комбінації з 

екстракорпоральною ударно-хвильовою літотрипсією не 

рекомендовані при жовчнокам’яній хворобі (середній рівень 

доказів; сильна рекомендація) 

 

Коментар: Хоча мета-аналіз досліджень літолізу з використанням 

УДХК показав певний успіх лікування у пацієнтів з дрібними не 

кальцифікованими каменями у функціонуючому жовчному міхурі 

(63% пацієнтів без каменів після 6 місяців лікування), недостатня 

ефективність у запобігання симптомів та ускладнень, які згодом 

виникають, оскільки існує висока ймовірність рецидивів (25–64% 

через 5 років та 49–80% через 10 років).  

 

 

Лікування жовчної кольки 

 

Як лікувати пацієнта із жовчною колькою? 

 

Біліарну кольку слід лікувати нестероїдними протизапальними 

препаратами (наприклад, диклофенак, індометацин) (середній 

рівень доказів; слабка рекомендація) 

 

Крім того, можуть бути показані спазмолітики (наприклад, 

бутилскополамін) та при важких симптомах опіоїди (наприклад, 

бупренорфін) (низький рівень доказів; сильна рекомендація) 

 

Коментар: При лікуванні гострої жовчної коліки слід розрізняти 

покази до негайної медикаментозної терапії болю та лікування 

причини, тобто холецистектомію. Для знеболення при жовчній 

кольці зазвичай застосовуються анальгетики у поєднанні зі 

спазмолітиками. Нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ), такі як 

диклофенак (наприклад, 50–75 мг внутрішньовенно), кетопрофен 

(наприклад, 200 мг внутрішньовенно) або індометацин (наприклад, 

50 мг внутрішньовенно або 2 супозиторії 75 мг) мають знеболюючу 

дію при жовчній кольці. Недавні РКД ілюструють, що їх введення 

знижує ризик розвитку гострого холециститу під час жовчної кольки. 

У порівнянні з іншими препаратами НПЗЗ ефективніше 

контролюють біль, ніж спазмолітики. Слід враховувати такі 

протипоказання, як гіперчутливість / важкі алергічні реакції на НПЗЗ, 



 

 

а також порушення функції нирок та шлунково-кишкові 

ускладнення. 

Більш слабкі анальгетики, такі як метамізол або парацетамол, 

можуть бути достатніми в окремих випадках. Крім того, жовчна 

коліка, спричинена холецистолітіазом, також успішно лікується 

нітрогліцерином. 

 

При сильному болю застосовують опіоїди, хоча різниці між НПЗЗ та 

опіоїдами в РКТ не було виявлено. Найкраще підходить 

бупренорфін, оскільки він не призводить до такого спазму 

сфінктера Одді як морфін. Ефективність різних комбінацій 

лікарських засобів (наприклад, НПЗЗ + опіоїди) недостатньо 

досліджена. 

 

Антибіотики 

 

Чи показані антибіотики всім пацієнтам із гострим холециститом? 

 

Не рекомендується рутинно використовувати антибіотики при 

легкому гострому холециститі без холангіту, бактеріємії/сепсису, 

абсцесу або перфорації (дуже низький рівень доказів; слабка 

рекомендація) 

 

Коментар: Початкове лікування гострого холециститу спрямоване 

на загальну підтримку пацієнта, включаючи заміщення рідини та 

електролітів, а також корекцію метаболічного дисбалансу. 

Зазвичай використовують емпіричну антибіотикотерапію, однак не 

було виявлено ніякої кореляції між вживанням антибіотиків та 

важкістю симптомів і бактеріями у жовчному міхурі. Нещодавно 

невелике рандомізоване контрольоване дослідження 

продемонструвало, що внутрішньовенне лікування антибіотиками 

амоксициліном/клавуланатом або комбінацією 

ципрофлоксацину та метронідазолу не покращує ранні 

результати при стаціонарному лікування у пацієнтів із легким 

гострим холециститом. Пацієнти з ослабленим імунітетом із 

ускладненим холециститом (гострий холангіт, бактеріємія/сепсис, 

перфорація, абсцес) повинні отримувати антибіотики. Початкова 

терапія повинна охоплювати ентеробактерії, зокрема кишкову 

паличку. Охоплення анаеробів, зокрема Bacteroides spp., є 

обов’язковим для пацієнтів у важкому стані. Вік старше 70 років, 

цукровий діабет та розтягнутий жовчний міхур були пов'язані з 

неефективністю консервативного лікування. Встановлено, що 



 

 

стійкий лейкоцитоз та тахікардія є ознаками необхідності 

холецистектомії через 24 та 48 годин спостереження. 

 

Хірургічне лікування ЖКХ 

 

Пацієнт із симптоматичною ЖКХ 

 

Яке лікування симптоматичної ЖКХ? 

 

Холецистектомія є найкращим варіантом лікування 

симптоматичних каменів у жовчному міхурі (середній рівень 

доказів; сильна рекомендація) 

 

Коментар: Залежно від інтенсивності та кількості симптоматичних 

епізодів, слід проводити холецистектомію при симптоматичному 

холецистолітіазі, оскільки приблизно у половини пацієнтів 

повторюються кольки. Ризик ускладнень, таких як гострий 

холецистит, біліарний панкреатит, обструктивна жовтяниця та 

холангіт, становить 0,5–3% на рік. Альтернативою хірургічного 

втручання є використання УДХК та ударно-хвильової літотрипсії, але 

такі методи лікування не можна рекомендувати через низький 

рівень ефективності, високу частоту рецидивів ЖКХ та недостатню 

ефективність запобігання симптомів та ускладнень після 

медикаментозного лікування. 

 

Покази до лікування у пацієнтів з безсимптомною 

жовчнокам’яною хворобою  

 

Чи потрібно лікувати пацієнтів із безсимптомною жовчнокам’яною 

хворобою? 

 

Пацієнтам з безсимптомними каменями в жовчному міхурі 

рутинне лікування не рекомендується (докази дуже низького рівня; 

слабка рекомендація) 

 

Коментар: Ні комплексні клінічні спостереження, ні детальний 

аналіз проспективних досліджень клінічного перебігу 

безсимптомного холецистолітіазу не доводять ефективності 

холецистектомії у безсимптомних пацієнтів з жовчнокам’яною 

хворобою.  

 

Винятки 

 



 

 

Чи показана холецистектомія пацієнтам із «порцеляновим» 

жовчним міхуром?  

 

Безсимптомні пацієнти з «порцеляновим» жовчним міхуром можуть 

підлягати холецистектомії (докази дуже низького рівня; слабка 

рекомендація) 

 

Коментар: У порівняно високого відсотка пацієнтів з даною 

патологією розвивається карцинома жовчного міхура без 

профілактичної холецистектомії. Згідно з попередніми 

дослідженнями пацієнтів з «порцеляновим» жовчним міхуром, який 

в основному діагностується на рентгенографії черевної 

порожнини, карциноми виявляються приблизно у 20% пацієнтів з 

кальцифікованим жовчним міхуром. Цей зв’язок не був 

підтверджений у всіх дослідженнях, а причинний зв’язок між 

порцеляновим жовчним міхуром та раком жовчного міхура не 

встановлений. Також слід проводити диференціацію між 

однорідною кальцифікацією стінок (рівень карциноми дуже 

низький) та плямистою кальцифікацією (частота карциноми 7%). У 

пацієнтів з однорідною кальцифікацією стінок холецистектомію 

можна не проводити. В даний час порцеляновий жовчний міхур в 

основному діагностується за допомогою УЗД. Перед операцією 

рекомендується підтвердження за допомогою КТ. 

 

 

Чи показано хірургічне лікування при поліпах жовчного міхура? 

 

Холецистектомії підлягають пацієнти з поліпами жовчного міхура ≥1 

см незалежно від наявності конкрементів у жовчному міхурі та 

симптомів (докази середнього рівня; сильна рекомендація).  

 

Холецистектомії підлягають пацієнти з безсимптомними каменями 

у жовчному міхурі та поліпами в жовчному від 6 до 10 мм, а також у 

випадку поліпів, що ростуть (дуже низький рівень доказів; слабка 

рекомендація) 

 

Холецистектомія може бути рекомендована для безсимптомних 

пацієнтів з первинним склерозуючим холангітом та поліпами 

жовчного міхура незалежно від їх розміру (низький рівень доказів; 

слабка рекомендація) 

 



 

 

Холецистектомія не показана пацієнтам з безсимптомною 

жовчнокам’яною хворобою та поліпами жовчного міхура ≤5 мм 

(середній рівень доказів; сильна рекомендація) 

 

Коментар: Поширеність поліпів жовчного міхура серед загальної 

популяції становить від 1% до 7%. Поширеність аденом (які 

вважаються передраковим станом) – менше 5%. У кількох великих 

дослідженнях поліпи діаметром більше 1 см мали високу 

ймовірність аденоми. Оскільки до 50% поліпів діаметром 1 см є 

карциномою, пацієнти повинні пройти холецистектомію. 

 

Враховуючи ускладнення, пов’язані з холецистектомією (див. розділ 

Пошкодження жовчних проток), існує значна невизначеність щодо 

переваг профілактичної холецистектомії у пацієнтів з 

безсимптомними каменями жовчного міхура та поліпами 

жовчного міхура розміром 6–10 мм. Систематичний огляд, 

заснований на 10 спостережних дослідженнях, зазначив, що 

швидкість росту поліпа може ознакою злоякісності.  

 

При поліпах >18–20 мм необхідно проводити відкриту 

холецистектомію, оскільки є значний ризик злоякісності. Поліпи 

розміром 6–10 мм, що не були видалені, повинні моніторуватися за 

допомогою УЗД (у пацієнтів без ожиріння) кожні 3-6 місяців, а 

пізніше щорічно, якщо розміри поліпа не збільшуються. Якщо 

випадково були знайдені поліпи менше 5 мм, що не викликають 

симптоми, немає необхідності вести за ними спостереження. Під 

час УЗД конкременти можна відрізнити від поліпів завдяки їх 

рухливості при зміні положення пацієнта.  

 

Чи рекомендована холецистектомія пацієнтам, які підлягають 

іншому хірургічному втручанню? 

 

Не рекомендовано проводити холецистектомію рутинно у пацієнтів 

з безсимптомною жовчнокам’яною хворобою, у яких 

передбачається проведення баріатричної операції, а також 

трансплантації нирок, печінки та підшлункової залози (дуже низький 

рівень доказів; слабка рекомендація) 

 

У пацієнтів на ранній фазі після трансплантації серця або легенів із 

симптоматичною жовчнокам’яною хворобою холецистектомію слід 

відкласти (дуже низький рівень доказів; слабка рекомендація) 

 



 

 

Коментар: Після рестриктивних операцій на шлунку ризик появи 

симптомів або ускладнень ЖКХ становить 10-15%. Якщо у пацієнтів 

з великими каменями у жовчному міхурі з’являються симптоми з 

боку жовчного міхура та передбачається велика операція на 

органах черевної порожнини, можна розглянути проведення 

одночасної холецистектомії, хоча рутинне проведення такої 

операції не рекомендовано.  

 

Чи слід пропонувати профілактичну холецистектомію пацієнтам 

із спадковим сфероцитозом або серповидно-клітинною анемією? 

 

Необхідно розглянути проведення холецистектомії під час 

спленектомії у пацієнтів із спадковим сфероцитозом та 

серповидно-клітинною анемією, які мають безсимптомний перебіг 

ЖКХ. Іншою причиною профілактичної холецистектомії у пацієнтів із 

серповидно-клітинною анемією є уникнення діагностичних 

помилок під час серповидно-клітинних кризів (дуже низький рівень 

доказів; слабка рекомендація) 

 

Коментар: Спадковий сфероцитоз належить до гетерогенних 

спадкових анемій, що характеризуються еритроцитами сферичної 

форми (сфероцити) в мазках із периферичної крові. 

Найпоширенішими ускладненнями є гемоліз, апластичні кризи та, 

як результат, формування пігментного холелітіазу. Спленектомія для 

пацієнтів із спадковим сфероцитозом є дуже важливою, оскільки 

виліковує більшість таких пацієнтів і попереджає обумовлений 

гемолізом холелітіаз. Разом з тим, необхідно у кожному випадку 

розглядати проведення профілактичної холецистектомії одночасно 

із спленектомією, навіть у пацієнтів із безсимптомним перебігом 

ЖКХ, щоб уникнути подальших пов’язаних з ЖКХ ускладнень.  

 

У пацієнтів із серповидно-клітинною анемією дуже високий ризик 

утворення пігментних каменів. Гемоліз та інфекційні ускладнення 

можна попередити шляхом ранньої діагностики серповидно-

клітинної анемії та попередження кризів. Рекомендовано проводити 

профілактичну холецистектомію у пацієнтів з серповидно-

клітинною анемією та супутнім безсимптомним холелітіазом під 

час проведення інших операцій на черевній порожнині для 

уникнення діагностичних сумнівів під час серповидно-клітинних 

кризів.  

 

Передопераційне обстеження 

 



 

 

Які додаткові дослідження необхідні перед плановою 

холецистектомією? 

 

Окрім УЗД органів черевної порожнини, що підтверджує наявність 

жовчних каменів (середній рівень доказів; сильна рекомендація), 

не потрібно проводити жодних діагностичних процедур. У окремих 

випадках, якщо у цьому є необхідність, можна призначити 

біохімічний аналіз крові на печінкові проби (дуже низький рівень 

доказів; слабка рекомендація) 

 

Коментар: Передопераційне обстеження пацієнтів, яким 

призначено проведення холецистектомії, включає огляд, УЗД 

органів черевної порожнини, аналізи та рентгенологічне 

дослідження. Перед плановою холецистектомією достатньо 

провести лише одне УЗД. Рутинна езофагогастродуонденоскопія 

(ЕГДС) перед холецистектомією не показана. Незважаючи на 

високу чутливість цього методу, його значення для запобігання 

хірургічному втручанню незначне.  

 

У випадку підозри на обструкцію чи захворювання печінки 

необхідно перевірити печінкові проби, а саме: білірубін, аланін 

амінотрансферазу (АЛТ), аспартатамінотрансферазу(АСТ), 

гаммаглутамілтранспептидазу (ГГТП) та лужну фосфатазу (ЛФ), 

проте дані проби не є обов’язковими для всіх. При відсутності 

розширення загальної жовчної протоки (ЗЖП) та змін у біохімічному 

аналізі діагноз холедохолітіазу є малоймовірним. У таких пацієнтів 

немає необхідності проводити передопераційне ендоскопічне УЗД 

чи магнітно-резонансну холангіопанкреатографію.  

 

Тип холецистектомії 

 

Який тип холецистектомії краще використовувати для рутинних 

втручань? 

 

Стандартним методом холецистектомії у пацієнтів з 

симптоматичною жовчнокам’яною хворобою, зокрема гострим 

калькульозним холециститом, є лапароскопічна холецистектомія 

(високий рівень доказів; сильна рекомендація). 

  

Коментар: В усьому світі лапароскопічна холецистектомія є 

стандартним методом оперативного втручання. Сьогодні більш ніж 

93% всіх холецистектомій проводяться лапароскопічно, і лише 4-8% 

з них переходять у відкриту холецистектомію. Нещодавній мета-



 

 

аналіз показав, що при лапароскопічному втручанні час 

перебування в лікарні скорочується на 3 дні, а післяопераційний 

період скорочується на 3 тижні, при цьому витрати скорочуються на 

18% порівняно із відкритою холецистектомією. Рівень 

післяопераційних ускладнень теж є нижчим.  

Пацієнтів з гострим холециститом також можна оперувати 

лапароскопічно, проте час операції, ризики та можливість 

переходу на лапаротомію при гострому холециститі вищий, ніж 

при плановій холецистектомії після розрішення гострого 

холециститу.  

 

Якщо є підозра на карциному жовчного міхура, необхідно надати 

перевагу відкритій холецистектомії. Якщо перед операцією 

діагностовано синдром Міріззі, це не є протипоказом до 

лапароскопії, проте якщо є синдром Міріззі ІІ (фістула між 

жовчним міхуром та печінковою протокою), лікар має бути готовий 

до переходу на відкритий метод. 

 

Чи потрібно проводити холецистектомію відкритим способом у 

пацієнтів з цирозом?  

 

Бажаним методом холецистектомії у пацієнтів з симптоматичною 

ЖКХ та цирозом печінки класу А та В за Чайлд-П’ю є 

лапароскопічна холецистектомія (середній рівень доказів; сильна 

рекомендація) 

 

Коментар: у пацієнтів із цирозом печінки класу А та В за Чайлд-П’ю 

лапароскопічна холецистектомія пов’язана з меншою кількістю 

ускладнень, ніж відкрита холецистектомія, і тому є кращим 

варіантом. Проте при цирозі печінки класу С частота ускладнень як 

при лапароскопії, так і при відкритому втручанні однакова, значно 

підвищений ризик смертності та переводу на відкрите втручання у 

пацієнтів, що за шкалою MELD має >13 балів. Якщо існують 

серйозні протипокази до холецистектомії, зокрема при кінцевій 

стадії цирозу печінки та важкий симптомний перебіг ЖКХ, можна 

розглянути проведення ендоскопічного холецистодуоденального 

стентування. 

 

Чи є альтернатива лапароскопічній холецистектомії у пацієнтів з 

симптомною ЖКХ? 

 



 

 

Мінілапаротомічна холецистектомія (лапаротомія менше 8 см) є 

альтернативою лапароскопічній холецистектомії (високий рівень 

доказів; сильна рекомендація) 

 

Коментар: дослідження, що порівнювали лапароскопічну та 

мінілапаротомічну (лапаротомія менше 8 см) холецистектомію 

виявили, що немає жодної різниці між обома процедурами 

відносно частоти ускладнень, тривалості перебування в лікарні та 

тривалості післяопераційного періоду, а тому мінілапаротомічна 

холецистектомія може використовуватися як альтернатива 

лапароскопічній холецистектомії.  

 

Методика лапароскопічної холецистектомії 

 

Кількість і розмір портів 

 

Яка кількість та розмір портів необхідно використовувати при 

лапароскопічній холецистектомії?  

 

В даний час при лапароскопічній холецистектомії використовується 

4 порти, 2 з них не менше 10 мм в діаметрі і 2 з них не менше 5 мм 

(дуже низький рівень доказів; слабка рекомендація) 

 

Коментар: Немає достатньої кількості доказів щодо переваг та 

безпечності мінілапароскопічної чи однопортової лапароскопічної 

холецистектомії порівняно зі стандартним лапароскопічним 

втручанням, а, отже, такі втручання не можуть бути рекомендовані 

рутинно. 

 

Профілактичне призначення антибіотиків 

 

Чи потрібно профілактично призначати антибіотики перед 

плановою лапароскопічною холецистектомією?  

 

Перед плановою лапароскопічною холецистектомією немає 

потреби проводити рутинну антибіотикопрофілактику (дуже 

низький рівень доказів; слабка рекомендація).  

 

Коментар: Систематичний огляд РКД показав, що частота 

бактеріальних ускладнень у місці оперативного втручання та поза 

черевною порожниною не залежить від того, чи приймала людина 

профілактично антибіотики чи ні, і становить 3% та 1,4% відповідно, а 

тому немає користі профілактичного прийому антибіотиків, навіть 



 

 

якщо у пацієнта під час операції було перфоровано жовчний 

міхур.  

 

Інтраопераційна холангіографія 

 

Чи потрібно рутинно проводити інтраопераційну холангіографію 

пацієнтам, якщо у них низький ризик холедохолітіазу? 

 

Рутинна чи вибіркова інтраопераційна холангіографія не показані 

пацієнтам з низьким ризиком холедохолітіазу (низький рівень 

доказів; слабка рекомендація) 

 

Коментар: Систематичний огляд РКД показав, що немає значної 

різниці між частотою пошкоджень жовчних проток у пацієнтів, яким 

проводилась і не проводилась інтраопераційна холангіографія (0% 

та 0,2% відповідно), між людьми, у яких після операції залишились 

камені в жовчних протоках та ризиком смертності. Ускладнення у 

пацієнтів, які проходять рутинну холангіографію, зустрічаються 

частіше ніж у тих, хто не проходив холангіографію в часи відкритої 

холецистектомії. Також при рутинній інтраопераційній 

холангіографії збільшується час операції. Через недостатність 

переваг рутинної холангіографії та підвищений ризик ускладнень, 

рутинна інтраопераційна холангіографія наразі не 

рекомендована. У пацієнтів, яким була проведена негайна 

холецистектомія, спостерігався коротший період перебування в 

лікарні та менша кількість досліджень загальної жовчної протоки, 

проте не було різниці в захворюваності чи якості життя.  

 

Інтраопераційна втрата жовчних каменів 

 

Чи необхідний перехід на відкриту холецистектомію у пацієнтів, в 

яких камені із жовчного міхура випали в черевну порожнину і не 

можуть бути видалені лапароскопічно? 

 

Інтраопераційна втрата жовчних каменів не є показом до 

переходу на відкриту холецистектомію (Дуже низький рівень 

доказів; слабка рекомендація) 

 

Коментар: Втрата жовчних каменів внаслідок перфорації жовчного 

міхура зустрічається в 4–19% лапароскопічних холецистектомій. 

Якщо камені не видалити, можуть розвинутись ускладнення, такі як 

біль, абсцес черевної стінки навколо місця порту, 

внутрішньочеревний абсцес, внутрішня фістула, зокрема нориця 



 

 

товстої кишки, зовнішня фістула (внутрішньочеревні абсцеси, які 

спонтанно дренуються назовні) або ранова пазуха у 0-15% 

пацієнтів. Тому треба докласти максимум зусиль, щоб вимити усі 

камені з черевної порожнини. Проте якщо ці камені неможливо 

видалити, перехід на відкриту холецистектомію не є необхідним 

лише з причини видалення цих каменів.  

 

Одноденна лапароскопічна холецистектомія 

 

Чи є одноденна лапароскопічна холецистектомія безпечною?  

 

Одноденна лапароскопічна холецистектомія може бути настільки 

ж безпечною, як і цілодобове спостереження в стаціонарі, у 

пацієнтів без інших системних захворювань (Середній рівень 

доказів; слабка рекомендація) 

 

Коментар: Одноденна лапароскопічна холецистектомія може бути 

настільки ж безпечною, як і цілодобове спостереження в 

стаціонарі. Однак одноденне перебування в стаціонарі не означає 

швидше відновлення працездатності чи швидший вихід на роботу, 

проте значно вигідніше з точки зору економії ресурсів.  

 

Тривалість холецистектомії 

 

Пацієнти з неускладненою жовчною колькою 

 

Коли необхідно проводити лапароскопічну холецистектомію у 

пацієнтів з неускладненою жовчною колькою? 

 

У пацієнтів з неускладненою жовчною колькою холецистектомія 

має бути проведена якомога швидше (низький рівень доказів; 

слабка рекомендація) 

 

Коментар: Основною причиною затримки хірургічного втручання у 

пацієнтів з неускладненою жовчною колькою є затримка в списку 

очікування, тобто медичні причини для затримки операції у 

анестетично придатного пацієнта з неускладненою жовчною 

колікою відсутні. З іншого боку відкладання операції піддає 

пацієнта більшому ризику ускладнень. Рання лапароскопічна 

холецистектомія (менше ніж через 24 год після діагностики жовчної 

коліки) зменшує захворюваність протягом періоду очікування 

планової лапароскопічної холецистектомії (середній час очікування 



 

 

4 місяці), перебування в лікарні та час операції. Тому надають 

перевагу ранній лапароскопії. 

 

Пацієнти з гострим холециститом 

 

Як лікувати пацієнтів з гострим холециститом? 

 

У пацієнтів з гострим холециститом має бути проведена рання 

лапароскопічна холецистектомія (найкраще у перші 72 год після 

госпіталізації) після детальної оцінки досвідченими хірургами 

(високий рівень доказів; сильна рекомендація) 

 

Коментар: Гострий холецистит є найчастішим ускладненням ЖКХ. 

При порівнянні ранньої лапароскопічної холецистектомії, що 

проводиться в перший тиждень після появи симптомів, та 

відкладеної лапароскопічної холецистектомії, що проводиться 

через 6 тижнів після появи симптомів виявилось, що рання 

холецистектомія вкорочує час перебування пацієнта в лікарні в 

середньому на 4 дні, не підвищує частоту серйозних ускладнень 

порівняно з відкладеною (6,5% та 5% відповідно). Чим раніше 

відбувається операція, тим менша частота переходу на відкриту 

холецистектомію та коротший час перебування в лікарні. Можливе 

й консервативне лікування гострого холециститу без 

холецистектомії, проте третина таких пацієнтів мають ускладнення і 

поступають в лікарню у невідкладному стані з біліарною колькою. 

Якщо операція не може бути проведена впродовж першого тижня 

захворювання, холецистектомію краще відкласти і провести через 

6 тижнів після початку симптомів. 

 

У 10–30% пацієнтів з гострим холециститом розвиваються такі важкі 

ускладнення як гангрена, емпієма чи перфорація жовчного 

міхура. У таких випадках інформативною є передопераційна КТ. У 

менш ніж 1% пацієнтів розвиваються нориці між жовчним міхуром 

та шлунково-кишковим трактом. Безсимптомні нориці можна 

виявити за допомогою МРТ з магнітно-резонансною 

холангіопанкреатографією чи ендоскопічною ретроградною 

холангіопанкреатографією. 

 

Пацієнти з одночасним холецистолітіазом та холедохолітіазом  

 

Коли необхідно проводити холецистектомію у пацієнтів з 

холецистолітіазом після ендоскопічного видалення каменів з 

жовчної протоки?  



 

 

 

У пацієнтів з одночасним холецистолітіазом та холедохолітіазом 

рання лапароскопічна холецистектомія має бути проведена в 

найближчі 72 години після передопераційного ендоскопічного 

видалення каменів з жовчної протоки (Середній рівень доказів; 

сильна рекомендація) 

 

Коментар: Лапароскопічна холецистектомія, проведена впродовж 

72 годин після ендоскопічної сфінктеректомії, значно зменшує 

частоту рецидивів жовчних каменів порівняно з відкладеною 

холецистектомією після 6-8 тижнів; проте немає ніяких відмінностей 

в частоті переходу на відкрите втручання, тривалості операції та 

наявності хірургічних ускладнень. Проведення ендоскопічного 

втручання та холецистектомії в один день не рекомендовано, 

оскільки це може ускладнити контроль над ускладненнями.  

 

Холецистектомія у пацієнтів похилого віку та пацієнтів з високим 

операційним ризиком  

 

Чи потрібно проводити холецистектомію у пацієнтів похилого віку 

та пацієнтів з високим операційним ризиком?  

 

Холецистектомія у пацієнтів похилого віку та з високим 

операційним ризиком та ускладненнями ЖКХ (такими як гострий 

холецистит, біліарний панкреатит чи обструктивна жовтяниця) має 

бути проведена настільки швидко, наскільки дозволяє загальний 

стан пацієнта (низький рівень доказів; слабка рекомендація).  

 

Проведення лапароскопічної холецистектомії не повинно 

відкладатися лише через біологічний вік пацієнта (дуже низький 

рівень доказів; слабка рекомендація) 

 

Коментар: У пацієнтів похилого віку з симптоматичною ЖКХ 

холецистектомію необхідно проводити у випадку, якщо це 

можливо. У пацієнтів з важким гострим холециститом або 

складною анатомією жовчовивідної системи можливі варіанти 

субтотальної холецистектомії (лапароскопічної або відкритої) або 

черезшкірної холецистостомії з подальшою холецистектомією. 

Ендоскопічний дренаж жовчного міхура може бути 

альтернативним методом дренування при гострому холециститі.  

Немає вікових обмежень для проведення лапароскопічної 

холецистектомії. Лапароскопічну холецистектомію можна 

безпечно виконувати навіть у віці старше 75–80 років, проте 



 

 

швидкість переходу на відкриту холецистектомію, частота 

ускладнень і тривалість перебування в лікарні були вищими. 

 

Застосування ендоскопічної холангіопанкреатографії показує 

кращі результати в пацієнтів похилого віку з гострим холециститом 

порівняно з консервативним лікуванням. 

 

Пошкодження жовчних шляхів  

 

Діагностика пошкодження жовчних шляхів  

 

Як діагностувати пошкодження жовчних проток після операції? 

 

Підозра на пошкодження жовчних проток після операції вимагає 

термінового обстеження, включаючи лабораторні дослідження 

(кількість лейкоцитів, білірубін, печінкові ферменти) та візуалізацію 

(УЗД черевної порожнини, КТ із контрастуванням, магнітно-

резонансна холангіопанкреатографія) для виявлення витоку жовчі 

та/або внутрішньочеревної рідини під час нагляду за пацієнтом у 

лікарні (низький рівень доказів; слабка рекомендація) 

 

Коментар: Пошкодження жовчної протоки - це будь-яке 

пошкодження, що має негативні наслідки для пацієнта. Фактори 

ризику включають ураження міхурової протоки, синдром Міріцці, 

камінь у кишені Хартмана, запальні зміни або анатомічні аномалії 

внутрішньопечінкових проток. 

 

Лише близько 40% уражень розпізнаються під час первинної 

холецистектомії. Інтраопераційна холангіографія дозволяє виявити 

пошкодження жовчних проток раніше у 70% пацієнтів. 

 

Лікування пошкодження жовчних проток 

 

Яке лікування рекомендоване для пошкодження жовчних проток, 

що було виявлено інтраопераційно? 

 

Для пошкоджень типу A, B або C (див. табл. 1), виявлених 

інтраопераційно, можливе хірургічне відновлення. При ураженнях 

типу D обов’язкова інтраопераційна консультація експертного 

центру; рекомендується лише підпечінковий дренаж, а пацієнта 

направляють до експертного центру. Рекомендується пізня 

реконструкція (через 6-8 тижнів), часто з гепато-єюностомією 

(низький рівень доказів; слабка рекомендація) 



 

 

 

Яке лікування рекомендується для післяопераційно встановлених 

травм жовчних шляхів? 

 

Ураження жовчних проток типів A, B або C слід лікувати 

ендоскопічно; способом лікування, рекомендованим для 

пошкодження типу D, є пізнє хірургічне лікування (низький рівень 

доказів; слабка рекомендація) 

 

Коментар: Правильна діагностика та класифікація пошкодження 

жовчних проток має велике значення для вибору лікування. 

Порівняння літературних даних ускладнене через використання 

різних систем класифікації пошкоджень жовчних проток. Часто 

використовується Амстердамська класифікація (таблиця 1), 

оскільки ця класифікація безпосередньо пов'язана з лікуванням. 

Після класифікації пошкодження пацієнта слід направити до 

спеціалізованого центру з мультидисциплінарною групою 

експертів. 

 

Таблиця 1. Класифікація пошкоджень жовчних проток. 

 

A: протікання міхурової протоки або аномальної жовчної протоки  

B: протікання загальної жовчної протоки з або без стриктури 

C: стриктура загальної жовчної протоки без протікання 

D: повний перетин загальної жовчної протоки з або без дефекту 

тканини  

 

Пацієнти з післяопераційно встановленими травмами жовчних 

шляхів направляються до експертних центрів. Первинне лікування 

складається з лікування сепсису та підпечінкового дренажу. Рання 

(діагностична) лапароскопія або лапаротомія не рекомендуються. 

Ураження типу A, B або C лікують ендоскопічно за допомогою 

транспапілярного стентування та дилатації (тип C). При ураженні 

типу D рекомендується хірургічна реконструкція через 6–8 тижнів 

після травми. 

 

Якість життя після відновлення жовчних шляхів є різною; в деяких 

дослідженнях доведено, що немає різниці в якості життя пацієнтів, 

які перенесли пошкодження жовчних шляхів, і тих, хто ні, однак в 

деяких говориться про те, що якість життя пацієнтів, що мали 

пошкодження жовчних шляхів, є гіршою. 

 

Постійні біліарні симптоми після холецистектомії 



 

 

 

Як лікувати стійкі симптоми після холецистектомії? 

 

Слід враховувати дані ендоскопічного УЗД або магнітно-

резонансної холангіопанкреатографії при діагностичній оцінці 

хворих після холецистектомії, що мають біліарні симптоми (низький 

рівень доказів; слабка рекомендація) 

 

Не рекомендовано проведення ендоскопічної сфінктеротомії для 

пацієнтів з болями в животі після холецистектомії та відсутністю 

значних відхилень при візуалізації або лабораторних дослідженнях 

(середній рівень доказів; сильна рекомендація) 

 

Коментар: У деяких пацієнтів після холецистектомії симптоми 

можуть зберігатися або повертатися. ‘‘Постхолецистектомічний 

синдром” – це застарілий термін. Важливо відзначити наявність 

каменів у жовчних протоках. У підгрупи пацієнтів із синдромом 

холелітіазу з низьким вмістом фосфоліпідів, спричиненим 

мутацією гена ABCB4, симптоми повторюються після 

холецистектомії через наявність внутрішньопечінкового осаду та 

мікролітів або повторних каменів у жовчних протоках (див. розділ 

Профілактика рецидивних каменів у жовчних протоках). 

 

У деяких пацієнтів з болем після холецистектомії, було виявлено 

мікроскопічні кристали в дванадцятипалій кишці. При застосуванні 

УДХК протягом декількох місяців біліарний біль у животі значно 

зменшувався або зникав. Мікролітіаз може бути підтверджений 

мікроскопічним дослідженням жовчі дванадцятипалої кишки або 

печінки, отриманої під час ЕРХПГ. 

 

Слід розглянути й альтернативні причини, такі як функціональна 

диспепсія, синдром подразненого кишечника, дуодено-шлунково-

стравохідний рефлюкс та рідко дисфункцію сфінктера Одді. У 

пацієнтів з болями в животі після холецистектомії, які перенесли 

ЕРХП з манометрією, сфінктеротомія не зменшила 

непрацездатність через біль у порівнянні з фіктивною процедурою. 

Ці висновки не підтримують ендоскопічну сфінктеротомію для цих 

пацієнтів. 

 

Діагностика холедохолітіазу 

 

Анамнез хвороби та огляд  

 



 

 

Коли слід шукати камені в жовчних протоках? 

 

Камені в загальній жовчній протоці слід шукати в пацієнтів з 

жовтяницею, гострим холангітом чи гострим панкреатитом 

(високий рівень доказів; сильна рекомендація) 

 

Коментар: камені в загальній жовчній протоці наявні у 3–16% 

(залежно від віку) пацієнтів з холецистолітіазом. Вони мігрують з 

жовчного міхура (вторинні камені) або рідше утворюють de novo в 

жовчних протоках, наприклад, при дилятації загальної жовчної 

протоки зі стазом (первинні камені). На відміну від каменів у 

жовчному міхурі, камені в загальній жовчній протоці є 

безсимптомними лише у 5–12% випадків. Випадки безсимптомних 

каменів у жовчній протоці мало вивчені, проте вони вважають більш 

доброякісними, ніж симптоматичні. У невеликої кількості пацієнтів 

камені залишалися безсимптомними протягом 5 років 

спостереження. 

 

Основні ознаки симптоматичного холедохолітіазу – це гострий біль 

в правому підребер’ї чи епігастрії, спричинений розтягненням 

загальної жовчної протоки внаслідок повної чи часткової її обструкції, 

що триває від 30 хвилин до кількох годин і не залежить від положення 

тіла.  

 

Лабораторна діагностика та візуалізація 

 

Чи є необхідними лабораторні дослідження при діагностиці 

холедохолітіазу? 

 

Оцінка пацієнтів із підозрою на наявність каменів у загальній жовчній 

протоці зазвичай включає печінкові проби (низький рівень доказів; 

слабка рекомендація) 

 

Коментар: Пацієнти з симптоматичним холедохолітіазом часто 

мають підвищені печінкові проби. Первинна оцінка включає 

концентрацію білірубіну в сироватці крові, а також активність АЛТ, 

АСТ, ГГТП та ЛФ. Зокрема, у перші 72 години біліарної обструкції 

активність амінотрансферази в сироватці крові помітно 

підвищується, після чого відбувається більш поступове підвищення 

рівня ЛФ та рівня білірубіну, якщо обструкція зберігається. Якщо 

печінкові проби знаходяться в межах норми протягом перших 24 

годин після появи болю, і якщо розширення загальної жовчної 

протоки відсутнє на УЗД, ймовірність утворення каменю загальної 



 

 

жовчної протоки дуже низька. На противагу, при підвищенні 

білірубіну, ЛФ та ГГТП холедохолітіаз виявляється лише в 25-50%, і що 

більше тривалість обструкції, тим вищі дані показники. Наприклад, 

концентрація білірубіну в сироватці крові щонайменше 1,7 мг / дл 

передбачає специфічність 60% для каменів загальної жовчної 

протоки, тоді як специфічність зросла до 75% при білірубіні 4 мг / дл 

(68 лмоль / л); однак лише у однієї третини або менше пацієнтів з 

холедохолітіазом спостерігається така виражена 

гіпербілірубінемія. 

 

Який метод візуалізації слід використовувати для виявлення 

каменів загальної жовчної протоки? 

 

Першим методом для виявлення каменів жовчної протоки є 

трансабдомінальне УЗД черевної порожнини (низький рівень 

доказів; слабка рекомендація).  

 

Ознаками холедохолітіазу є камені в жовчному міхурі, розширена 

загальна жовчна протока, гострий холангіт та гіпербілірубінемія 

(високий рівень доказів; сильна рекомендація) 

 

Пацієнти, у яких імовірність холедохолітіазу нижча, підлягають 

подальшому ендоскопічному УЗД або магнітно-резонансній 

холангіопанкреатографії (середній рівень доказів; сильна 

рекомендація) 

 

Коментар: трансабдомінальне УЗД з високою ймовірністю виявляє 

розширення жовчної протоки, яке є непрямою ознакою 

холедохолітіазу. Також можна побачити безпосередньо камені в 

розширеній жовчній протоці. Чутливість УЗД щодо виявлення 

холедохолітіазу нижча, ніж щодо виявлення каменів у жовчному 

міхурі. УЗД-ознаками холедохолітіазу є камені в жовчному міхурі, 

розширена загальна жовчна протока, гострий холангіт та 

гіпербілірубінемія. Якщо холедохолітіаз не виявлений на 

трансабдомінальному УЗД, це не виключає його наявність, якщо він 

підозрюється; хоча якщо ферменти печінки також в нормі, то 

діагноз малоймовірний.  

 

У пацієнтів із нижчою ймовірністю холедохолітіазу цінною 

альтернативою може бути ендоскопічне УЗД. Ендоскопічне УЗД та 

магнітно-резонансна холангіопанкреатографія виявляють камені 

>5 мм з однаковою точністю, проте ендоскопічне УЗД є більш 

дешевим.  



 

 

 

КТ має високу чутливість щодо виявлення розширення загальної 

жовчної протоки. Також вона може виявити інші причини болю в 

верхніх відділах черевної порожнини та ускладнення ЖКХ, проте 

при КТ людина отримує значну дозу радіації. Однак ця процедура 

пов’язана з високою дозою опромінення і рекомендована лише як 

перший діагностичний етап для пацієнтів з високою ймовірністю 

холедохолітіазу, у яких передбачається супутнє ендоскопічне 

лікування. 

 

Діагностика гострого холангіту 

 

Як діагностувати гострий холангіт? 

 

У пацієнтів з лихоманкою та ознобом в анамнезі, з болем в животі 

та/або жовтяницею слід визначати лейкоцити, С-реактивний білок 

та печінкові проби, а також проводити УЗД черевної порожнини для 

початкового обстеження (середній рівень доказів; сильна 

рекомендація) 

 

Коментар: Гострий холангіт можна діагностувати за наявністю 

тріади Шарко, тобто інтермітуючої лихоманки, болю в правому 

підребер’ї та жовтяниці. Тріада Шарко має високу специфічність, 

але низьку чутливість. 

 

Біохімічними ознаками гострого холангіту є лейкоцитоз із зсувом 

вліво та підвищена концентрація С-реактивного білка (СРБ) у 

сироватці крові. Активність амінотрансферази та маркери 

холестазу часто зростають протягом перших годин після больового 

нападу. УЗД черевної порожнини часто виявляє розширення 

загальної жовчної протоки. 

 

Діагностика гострого біліарного панкреатиту 

 

Як діагностувати гострий біліарний панкреатит? 

 

Діагноз гострого біліарного панкреатиту ґрунтується на наявності 

болю у верхній ділянці живота, підвищенні маркерів підшлункової 

залози та печінки у пацієнтів із холецистолітіазом та/або 

холедохолітіазом (середній рівень доказів; сильна рекомендація) 



 

 

 

Виключення холедохолітіазу за допомогою ендоскопічного УЗД (або 

магнітно-резонансної холангіопанкреатографії) може запобігти 

потенційному ризику ендоскопічної ретроградної 

холангіопанкреатографії у пацієнтів з гострим біліарним 

панкреатитом та підозрою на ЖКХ (низький рівень доказів; слабка 

рекомендація) 

 

Коментар: У 4–8% пацієнтів з камінням у жовчному міхурі камені 

мігрують у загальну жовчну протоку, спричиняючи гострий 

панкреатит, оскільки на шляху до дванадцятипалої кишки можуть 

перекривати сфінктер Одді. 

 

Міграція жовчних каменів, навіть дрібних, часто передує 

непрохідності жовчовивідних шляхів. Попереджувальний біль 

відсутній у 50% випадків. При цьому в біохімічному аналізі крові 

відзначаються гіперліпаземія або гіперамілаземія (> в 3 рази вище 

верхньої межі норми), підвищена активність амінотрансферази та 

маркери холестазу, лейкоцитоз та підвищення концентрації СРБ. 

За відсутності зловживання алкоголем або відомих раніше існуючих 

патологічних біохімічних процесів печінки активність АЛТ > 150 Од / 

мл вказує на жовчну причину панкреатиту з вірогідністю 85%. В 

дуоденальній або печінковій жовчі, отриманій під час ЕРХПГ у 

пацієнтів з ідіопатичним гострим панкреатитом, можна 

мікроскопічно виявити жовчні кристали, що вказує на біліарну 

етіологію. 

 

Першим зазвичай проводять УЗД. Ендоскопічне УЗД перевершує 

всі інші методи при виявленні каменів менше 5 мм, тобто тих, які 

часто викликають гострий панкреатит. Його чутливість досягає 100%, 

а специфічність - 95%, а це означає точність 97% для діагностики 

каменів загальної жовчної протоки. У пацієнтів з легким перебігом 

захворювання, у яких планується лапароскопічна холецистектомія, 

ЕРХПГ і сфінктеротомія не показані, якщо тільки не виявлено каменів 

у жовчних протоках, що спочатку слід підтвердити за допомогою 

магнітно-резонансної холангіопанкреатографії або 

ендоскопічного УЗД. 

 

Ендоскопічне та хірургічне лікування холедохолітіазу 

 

Лікування неускладненого холедохолітіазу 

 

Яке лікування рекомендоване для холедохолітіазу? 



 

 

 

Ендоскопічна сфінктеротомія та екстракція каменів є 

рекомендованим методом лікування каменів у жовчних протоках 

(середній рівень доказів; слабка рекомендація).  

 

Альтернативами є інтраопераційна ендоскопічна ретроградна 

холангіопанкреатографія або лапароскопічне дослідження 

жовчних проток у поєднанні з холецистектомією (середній рівень 

доказів; сильна рекомендація) 

 

У разі невдалої екстракції каменя може бути проведена ударно-

хвильова літотрипсія, електрогідравлічна чи лазерна літотрипсія 

(низький рівень доказів; слабка рекомендація).  

 

При зміненій анатомії (зокрема при попередньому Y-подібному 

анастомозі, баріатричному втручанні) можна розглянути 

перкутанне чи ендоскопічне лікування (балонна ендоскопія) 

(низький рівень доказів; слабка рекомендація) 

 

У разі невдалого ендоскопічного лікування слід виконати 

холецистектомію в поєднанні з дослідженням жовчних проток або 

інтраопераційну ендоскопічну ретроградну 

холангіопанкреатографію (низький рівень доказів; слабка 

рекомендація) 

 

Коментар: Холедохолітіаз - відносно часте явище у пацієнтів із 

симптоматичними каменями в жовчному міхурі (поширеність 3–

16% випадків). Симптоматичний холедохолітіаз слід лікувати. 

Безсимптомний холедохолітіаз є більш доброякісним. Тим не 

менш, у понад 25% пацієнтів розвиваються (часто серйозні) 

ускладнення протягом спостереження. Вибір терапії залежить від 

часу діагностики (до, під час або після холецистектомії) та досвіду 

хірургів. В останні десятиліття зростає роль ендоскопічного лікування 

(сфінктеротомія та екстракція каменів) каменів жовчних проток.  

 

Ендоскопічна балонна дилятація протоки балоном великого 

діаметру (12–20 мм) використовується для полегшення вилучення 

великих каменів, при цьому спостерігається менша частота 

ускладнень та нижчий ризик перфорації, однак немає ніякої 



 

 

різниці стосовно появи постдилятаційного панкреатиту, інфекції чи 

кровотечі. 

 

 

Які методи лікування каменів у жовчних протоках є найкращими 

при інтраопераційному або післяопераційному виявленні? 

 

У разі інтраопераційного виявлення каменів у жовчних протоках, 

дослідження жовчних проток, альтернативними варіантами 

лікування є трансміхурова екстракція каменю або його 

ендоскопічне видалення (середній рівень доказів; слабка 

рекомендація). 

 

При післяопераційній діагностиці каменів у жовчних протоках 

рекомендується ендоскопічна сфінктеротомія та екстракція 

каменів (низька якість доказів; слабка рекомендація) 

 

Коментар: Коли під час операції виявляються камені в жовчних 

протоках, може бути зроблена спроба трансміхурового витягнення 

каменю, якщо хірург має досвід у цій процедурі. Лапароскопічна 

екстракція каменю має набагато вищий рівень успішності, однак 

має відповідно високий рівень ускладнень, тому його можна 

проводити лише в експертних центрах. При післяопераційній 

діагностиці каменів у жовчних протоках загальноприйнятими є 

ендоскопічна сфінктеротомія та екстракція каменів. 

 

Чи первинне закриття має переваги над дренажем Т-подібною 

трубкою під час хірургічного дослідження жовчних проток? 

 

У разі хірургічного дослідження жовчних проток у випадках низького 

ризику кращим може бути первинне закриття перед дренажем Т-

подібною трубкою (низький рівень доказів; слабка рекомендація) 

 

Коментар: дренаж Т-подібною трубкою подовжує час операції та 

перебування в лікарні порівняно з первинним закриттям у пацієнтів з 

низьким операційним ризиком ризику. У випадках високого ризику, 

серед яких пацієнти з рецидивуючими каменями жовчної протоки, 

гострим холангітом або множинними каменями жовчних проток, 

коли ЕРХПГ не вдалося, безпечним є введення Т-подібної трубки або 

холедоходуоденостомія. 

 



 

 

Коли слід проводити холецистектомію хворим з 

холецистолітіазом після ендоскопічного видалення каменів у 

жовчних протоках? 

 

Пацієнтам з одночасним холецистолітіазом та холедохолітіазом 

ранню лапароскопічну холецистектомію слід проводити протягом 

72 годин після передопераційної ЕРХПГ при холедохолітіазі 

(середній рівень доказів; сильна рекомендація) 

 

Коментар: див.розділ: Пацієнти з одночасним холецистолітіазом та 

холедохолітіазом  

 

Лікування гострого холангіту 

 

Як лікувати пацієнтів з гострим холангітом? 

 

Лікування холангіту включає антибіотики широкого спектру та 

біліарну декомпресію (середній рівень доказів; сильна 

рекомендація) 

 

Час декомпресії жовчовивідних шляхів залежить від тяжкості 

холангіту та наслідків медикаментозної терапії, включаючи 

антибіотики, і бажано проводити її протягом 24 годин; слід 

розглянути термінову декомпресію у випадку важкого холангіту, 

який не реагує на поповнення рідиною та внутрішньовенне 

введення антибіотиків (низький рівень доказів; слабка 

рекомендація)  

 

Ендоскопічне лікування за допомогою сфінктеротомії – найкраще 

для декомпресії жовчовивідних шляхів; за наявності протипоказань 

для сфінктеротомії слід проводити стентування жовчі з видаленням 

каменю на пізній стадії (низький рівень доказів; слабка 

рекомендація)  

 

У разі невдалої ендоскопічної декомпресії або протипоказань до 

ендоскопічного лікування процедурою вибору є черезшкірне 

дренування жовчних проток (низький рівень доказів; слабка 

рекомендація) 

 

Коментар: Холангіт є серйозним ускладненням ЖКХ зі значною 

захворюваністю та смертністю, особливо у людей похилого віку. 

Лікування першої лінії повинно включати загальні підтримуючі 

заходи, включаючи адекватну внутрішньовенну гідратацію та 



 

 

антибіотики, які необхідні протягом першої години після 

госпіталізації у разі сепсису. Враховуючи різноманітний мікробний 

склад інфікованої жовчі, слід застосовувати антибіотики широкого 

спектру дії. Вибір антибіотиків залежить від ступеня тяжкості холангіту 

та локальної структури антимікробної резистентності. Із жовчі 

пацієнтів з гострим холангітом зазвичай висівають кишкові 

грамнегативні бактерії, особливо E. coli та Klebsiella. 

Однією з головних цілей антибіотикотерапії є контроль бактеріємії 

та сепсису. Більшість антибіотиків (за винятком фторхінолонів) не 

виводяться або погано виводяться з жовчю у разі обструкції жовчних 

шляхів. Слід розглядати емпіричну антибіотикотерапію, яка включає 

охоплення аеробних грамнегативних бактерій та анаеробних 

бактерій, поки не будуть отримані результати посівів жовчі та посівів 

крові. Тривалість антибіотикотерапії буде залежати від тяжкості 

клінічного стану, позитивних результатів посівів крові та відновлення 

після жовчного дренажу. 

Більшість хворих на холангіт задовільно реагують на початкову 

консервативну терапію антибіотиками широкого спектру дії. При 

гострому холангіті необхідно проводити екстрену декомпресію, 

якщо при регідратації та внутрішньовенному введенні антибіотиків 

немає покращення. 

Біліарну декомпресію можна провести за допомогою ЕРХПГ, 

перкутанного дренажа чи хірургічного втручання. Найкращим 

методом є ендоскопічний дренаж, оскільки порівняно з іншими 

методами має нижчу захворюваність та смертність. Черезшкірний 

трансгепатичний дренаж слід розглянути, коли ЕРХПГ неможлива, а 

от хірургічного втручання слід уникати. Доцільно аспірувати жовч 

після канюляції жовчної протоки перед ін’єкцією контрасту, щоб 

уникнути підвищення тиску в жовчних протоках та бактеріємії. 

Аспіровану жовч необхідно посіяти. У стабільних пацієнтів під час 

первинної процедури може бути проведена сфінктеротомія з 

екстракцією каменів. У разі значних порушень коагуляції, великих 

та множинних каменів у нестабільних пацієнтів у якості початкового 

лікування використовують переважно назобіліарне дренування або 

ендопротезування жовчних шляхів, які є однаково ефективними у 

таких пацієнтів. Проте слід віддавати перевагу ендопротезуванню, 

оскільки це менш дискомфортно для пацієнта. Остаточне 

видалення каменю може бути проведено на більш пізній стадії, 

після зняття загострення. 

 

Лікування гострого біліарного панкреатиту 



 

 

 

Яким пацієнтам із гострим біліарним панкреатитом слід пройти 

ЕРХПГ? 

 

У пацієнтів з біліарним панкреатитом із підозрою на супутній 

гострий холангіт слід розпочати антибіотикотерапію та провести 

ендоскопічну ретроградну холангіопанкреатографію зі 

сфінктеротомією та екстракцією каменів, найкраще протягом 24 

годин (високий рівень доказів; сильна рекомендація)  

 

Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія показана 

пацієнтам із біліарним панкреатитом та обструкцією жовчної 

протоки (низький рівень доказів; слабка рекомендація)  

 

Рання ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія, 

ймовірно, не показана пацієнтам із прогнозованим важким 

жовчним панкреатитом за відсутності холангіту або обструкції 

жовчної протоки (низький рівень доказів; слабка рекомендація) 

Рання ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія не 

показана пацієнтам із передбачуваним легким жовчним 

панкреатитом за відсутності холангіту або закупореної жовчної 

протоки (середній рівень доказів; сильна рекомендація) 

 

У пацієнтів із підозрою на біліарний панкреатит без холангіту 

ендоскопічне ультразвукове дослідження (або магнітно-

резонансна холангіопанкреатографія) може запобігти потенційній 

ендоскопічній ретроградної холангіопанкреатографії та запобігти 

ризику, якщо не виявлено каменів (низький рівень доказів; слабка 

рекомендація) 

 

Коментар: При підозрі на супутній холангіт рекомендується 

ендоскопічне втручання, бажано протягом перших 24 годин. Слід 

терміново розглянути ЕРХПГ у разі тяжкого холангіту, який не реагує 

на регідратацію та внутрішньовенне введення антибіотиків. Роль 

ЕРХПГ у лікуванні тяжкого панкреатиту без холестазу/холангіту 

суперечлива. 

На ранній стадії біліарного панкреатиту прогнозування перебігу 

холедохолітіазу на основі печінкових проб, УЗД черевної порожнини 

або КТ дуже ненадійне, бо непрохідність жовчовивідних шляхів 

можуть спричинити не тільки камені в жовчних протоках, а й набряк 

підшлункової залози. Проте лабораторні показники протягом 

перших 48 годин після госпіталізації може певною мірою 

передбачити клінічний перебіг та стійкі камені в жовчних протоках, 



 

 

які пов'язані з тяжкістю гострого панкреатиту та гіршими 

наслідками.  

Найкращі терміни для ендоскопічного УЗД, магнітно-резонанснаої 

холангіопанкреатографії та ЕРХПГ у пацієнтів з біліарним 

панкреатитом та біліарною непрохідністю за відсутності холангіту 

не ясні. ЕРХПГ не є необхідним при легкому біліарному панкреатиті 

за відсутності холангіту або біліарної обструкції. Передопераційну 

ЕРХПГ перед холецистектомією не потрібно проводити рутинно, 

оскільки дрібні камені жовчних проток зазвичай проходять 

спонтанно з нормалізацією лабораторних показників. 

 

Холецистектомія під час тієї ж госпіталізації є найкращим 

варіантом у пацієнтів з легким гострим біліарним панкреатитом 

(високий рівень доказів; сильна рекомендація) 

 

Коментар: У пацієнтів з легким гострим біліарним панкреатитом 

рання лапароскопічна холецистектомія є кращою, ніж 

лапароскопічна холецистектомія, що виконується планово для 

уникнення повторних ускладнень, пов’язаних з жовчнокам’яною 

хворобою. Хоча лапароскопічна холецистектомія, як правило, 

проводиться після того, як гострі симптоми зникають, а активність 

амілази в сироватці повертається майже до нормальних 

показників, проте проведення лапароскопічної холецистектомії під 

час тієї ж госпіталізації призводить не тільки до коротшого часу 

перебування в лікарні, але й зменшує частоту рецидивів жовчних 

каменів та пов'язаних ускладнень (рецидивуючий панкреатит, 

холецистит, холедохолітіаз, що потребує ЕРХП, жовчнокам'яна 

коліка) від 17% до 5%. Існують побоювання щодо проведення 

операції занадто рано через ризик прогнозованого важкого 

панкреатиту.  

Існує значна невизначеність щодо термінів холецистектомії у 

пацієнтів з тяжким гострим жовчним панкреатитом, і немає чітких 

рекомендацій щодо термінів холецистектомії у пацієнтів з гострим 

важким панкреатитом. При відкритій холецистектомії рання 

холецистектомія (протягом 6 тижнів від початку симптомів) призвела 

до збільшення рівня ускладнень (включаючи підвищений ризик 

інфікування перипанкреатичних проток) та тривалості перебування 

в лікарні. Затримка лапароскопічної холецистектомії може 

зменшити перехід у відкриту холецистектомію, оскільки запалення 

та накопичення рідини, пов’язані з важким панкреатитом, швидше 

за все зменшуються або локалізуються у вигляді псевдокіст під час 

очікування. Недоліками відкладеної лапароскопічної 

холецистектомії є потенційне рецидивування біліарних симптомів 



 

 

та тривале перебування в лікарні. Тим не менш, слід відкласти 

холецистектомію у пацієнтів з важким жовчним панкреатитом з 

перипанкреатичним набряком, поки цей набряк не зменшиться, 

або у випадку постійного набряку, як мінімум на 6 тижнів від 

початку панкреатиту. 

 

Діагностика та лікування каменів у внутрішньопечінкових 

протоках 

 

Який метод найкращий для діагностики каменів 

внутрішньопечінкових жовчних проток? 

 

При підозрі на камені внутрішньопечінкових жовчних проток 

першим методом вибору є УЗД черевної порожнини, а другим - 

магнітно-резонансна холангіопанкреатографія (дуже низький 

рівень доказів; слабка рекомендація) 

 

Коментар: Камені у внутрішньопечінкових жовчних протоках 

(гепатолітіаз) зазвичай виникають в умовах стриктури жовчних 

проток і спостерігаються після пошкодження жовчних проток, у 

пацієнтів із первинним або вторинним склерозуючим холангітом 

або рецидивуючим піогенним холангітом. Висхідний холангіт – 

часте гостре ускладнення, пов’язане з гепатолітіазом; хронічні 

ускладнення включають вторинний біліарний цироз, атрофію 

сегмента або долі, абсцес печінки та холангіокарциному.  

 

УЗД черевної порожнини має перевагу перед діагностичним 

ЕРХПГ, оскільки воно є неінвазивним і може ідентифікувати жовчні 

протоки, де є обструкція не кальцинованими 

внутрішньопечінковими каменями жовчних проток. Також слід 

надавати перевагу магнітно-резонансній холангіопанкреатографії 

над ЕРХПГ для діагностики гепатолітіазу. Хоча камені часто не видно 

безпосередньо за допомогою КТ, можна виявити розширені 

протоки та стриктури, а також абсцеси печінки. 

 

Чи потрібно лікувати безсимптомні внутрішньопечінкові 

конкременти? 

 

Безсимптомні внутрішньопечінкові камені в жовчних протоках не завжди 

потрібно лікувати, рішення щодо лікування симптоматичного 

гепатолітіазу слід приймати індивідуально для кожного пацієнта 

(дуже низький рівень доказів; слабка рекомендація) 



 

 

 

Коментар: Найпоширенішими симптомами є колька, жовтяниця та 

лихоманка через холангіт, абсцеси печінки або 

холангіокарциному. Тому виправданим є використання 

очікувального підходу. Для планування подальшого лікування в 

першу чергу важливі як ЕРХПГ, так і черезшкірна трансгепатальна 

холангіографія. Слід розглянути хірургічну резекцію для пацієнтів з 

односторонньою жовчнокам’яною хворобою, особливо якщо 

також існують стриктури жовчних шляхів та / або крупозна атрофія. 

Часткова гепатектомія асоціюється із частотою кліренсу, що 

перевищує 80%, і меншою кількістю рецидивів, ніж ендоскопічні 

методи. 

 

 

Лікування ЖКХ під час вагітності 

 

Лікування холецистолітіазу під час вагітності 

 

Як лікувати симптоматичний холецистолітіаз у вагітних? 
 

Лапароскопічну холецистектомію можна проводити під час 

вагітності, якщо є покази до ургентного втручання, незалежно від 

триместру (низький рівень доказів; слабка рекомендація) 

 

Пацієнткам із холедохолітіазом та холецистолітіазом, які не мають 

симптомів після очищення жовчних шляхів, слід пройти 

холецистектомію після пологів (дуже низький рівень доказів; слабка 

рекомендація) 

 

Коментар: Вагітність не є загальним протипоказанням для 

холецистектомії. Насправді, холецистектомія є другою за 

поширеністю не акушерською антенатальною хірургічною 

процедурою. 

 

Немає значущих відмінностей щодо частоти передчасних пологів 

чи смертності плода при порівнянні пацієнток, яким проводилось 

консервативне та хірургічне лікування симптоматичної ЖКХ. 

Найбільш безпечним для холецистектомії є другий триместр. У 



 

 

третьому триместрі покази є обмеженими через збільшення маси 

та небезпеку індукції пологів. Внутрішньочеревний тиск слід 

підтримувати нижче 12–15 мм рт. ст., а під час операції слідкувати 

за станом плода. 

 

Лікування холедохолітіазу під час вагітності 

 

Як лікувати симптоматичний холедохолітіаз під час вагітності? 

 

Симптоматичний холедохолітіаз під час вагітності необхідно 

лікувати за допомогою ендоскопічної сфінктеротомії та екстракції 

каменя досвідченим ендоскопістом (низький рівень доказів; слабка 

рекомендація).  

 

Застосування рентгенівських променів не протипоказано, якщо 

дотримуватися обережності, щоб мінімізувати опромінення (дуже 

низький рівень доказів; слабка рекомендація). 

 

Коментар: Кілька досліджень підтвердили безпеку ЕРХПГ під час 

вагітності. Обстеження повинен проводити досвідчений 

ендоскопіст, оскільки вагітність є незалежним фактором ризику 

панкреатиту після ЕРХПГ. Радіаційне опромінення під час 

холангіографії не повинне перевищувати 2–10 рад. Час і дози 

флюороскопії повинні бути максимально обмежені, а також не 

слід робити рентгенівських плівок з додатковим опроміненням на 

твердій копії. Додатково можна використовувати ультразвук або 

аспірацію жовчі для підтвердження успішного дренажа та 

зменшення дози радіації. Вагітна пацієнтка має лежати на лівому 

боці, щоб мінімізувати стиснення аорти та порожнистої вени. Під 

час ендоскопічної сфінктеротомії матка не повинна 

розташовуватися між сфінктеротомом і заземлювальною 

подушечкою. 

 

Майбутні перспективи 

 

Для подальшого вдосконалення профілактики та лікування ЖКХ слід 

підтримувати наступні напрямки досліджень: 

- Дослідження стратегій первинної профілактики каменів у 

жовчному міхурі 

- Дослідження патогенезу ЖКХ у пацієнтів із жировою хворобою 

печінки 



 

 

- Врахування генетичних та екзогенних літогенних факторів ризику в 

нових стратегіях профілактики 

- Аналіз економічної ефективності перебігу тихих або слабо 

симптоматичних каменів у жовчному міхурі щодо лапароскопічної 

холецистектомії 

- Дослідження щодо віддалених результатів холецистектомії 

- Дослідження ризику розвитку жовчних кольок та ускладнень 

(зокрема, раку жовчного міхура) у носіїв безсимптомних каменів у 

жовчному міхурі або сладжу жовчного міхура 

- Патогенез та профілактика повторних каменів загальної та 

внутрішньопечінкових жовчних проток 

- Дослідження мікробіому жовчі та запалення жовчних проток 

 

Джерело: https://bit.ly/3dVZUoD 
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