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Тема заняття «Жовчокам’яна хвороба, хронічний холецистит та функціональні 

біліарні порушення)» 

  

1. Кількість годин  - 4 

 

Актуальність  

Жовчнокам'яна хвороба (ЖКХ) відноситься до числа широко розповсюджених 

захворювань. У хірургічних стаціонарах серед хворих з хронічними захворюваннями 

органів черевної порожнини хворі ЖКБ займають перше місце. У післявоєнний період 

в економічно розвинених країнах Європи і Північної Америки число хворих ЖКХ 

значно зросла. Про це свідчить кількість виконуваних хірургами операцій - наприклад, 

тільки в США щорічно проводяться більше 500 000 холецистектомій. У нашій країні 

також спостерігається висока захворюваність ЖКБ, і в кожне наступне десятиліття 

число хворих подвоюється. Цю хворобу справедливо вважають "хворобою століття" і 

"хворобою благополуччя", маючи на увазі безпосередній зв'язок її розвитку з 

характером харчування. 

Захворюваність на хвороби жовчовивідних шляхів (ХЖВШ), зокрема ЖКХ і 

хронічний холецистит, поширена в усьому світі. ЖКХ має не тільки медичне, а й 

важливе соціально-економічне значення. Кількість хворих із захворюваннями 

жовчовивідних шляхів (ЖВШ) майже в двоє перевищує кількість хворих на виразкову 

хворобу. У жінок захворювання зустрічаються в 2 - 3 рази частіше ніж у чоловіків. 

Частота освіти жовчних каменів у дітей менше 5%, у віці 60 - 70 років зростає до 30 - 

40%. У 80 - 90% хворих на ЖКХ жителів Європи і Північної Америки утворюються 

холестеринові камені, в той час як у жителів Азії та Африки переважають пігментні 

камені. 

ЖКХ характеризується досить високою поширеністю в країнах із західним 

стилем життя (Європа, Північна Америка, Росія): це захворювання реєструють з 

частотою при- близно 10-15%. Настільки високу частоту, крім вкладу генетичних 

факторів, поють особливостями харчування – споживанням підвищеної кількості 

простих вуглеводів. В Африці, країнах Азії та Японії поширеність ЖКХ 3,5-5%. В 

епідеміологічному дослідженні NANESH III відзначені значні расові відмінності в 

частоті розвитку ЖКХ, що підкреслює важливий внесок генетичних факторів у 

патогенез хвороби. Серед деяких народностей частота розвитку ЖКХ надзвичайно 

висока: у мексиканців і чілійських індіанців ймовірність утворення жовчних каменів 

протягом життя досягає 45-80%. 

Навчальні цілі:  

-навчити студентів розпізнавати основні симптоми і синдроми ХЖВШ; 

-ознайомити студентів з фізикальними методами дослідження при ХЖВШ; 

-ознайомити студентів з методами дослідження, які застосовуються для діагностики 

ХЖВШ, визначення инкреторной і екскреторної недостатності підшлункової 

залози; 

показаннями та протипоказаннями щодо їх проведення; методиками їх виконання; 

діагностичної цінністю кожного з них; 

-навчити студентів самостійно трактувати результати проведених досліджень; 

-навчити студентів розпізнавати і діагностувати ускладнення при ХЖВШ; 

-навчити студентів призначати лікування при ХЖВШ. 

Що повинен знати студент? 



- Частота розповсюдженості ХЖВШ; 

- Етіологічні чинники ХЖВШ, в т.ч. будова сфінктера Одді; 

- Патогенез ХЖВШ; 

- Основні клінічні синдроми при ХЖВШ, класифікація ХЖВШ; 

- Загальні і тривожні симптоми при ХЖВШ; 

- Фізікальні симптоми ХЖВШ; 

-Методи фізикального обстеження хворих на ХЖВШ; 

- Діагностика ХЖВШ, оцінка результатів багатомоментного дуоденального 

зондування в тому числі хроматичного з наступним мікроскопічним, 

бактеріологічним, біохімічним дослідженням жовчі; 

- Діагностичні можливості ФГДС, оглядова рентгенографія органів черевної 

порожнини, екскреторної ретроградної панкреатохолангиографии, УЗД органів 

черевної порожнини, комп'ютерної томографії, внутрішньовенної холангіо-

холецистографії, сцинтиграфії жовч-ного міхура і ЖВШ; показання, 

протипоказання; 

- Ускладнення  при ХЖВШ; 

- Принципи лікування ХЖВШ (зміна способу життя, раціональне харчування, 

медикамен-тозна терапія, хірургічне лікування). 

Що студент повинен вміти? 

-виділяти основні клінічні та фізикальні синдроми при ХЖВШ; 

- інтерпритувати результати клінічних, біохімічних і імуноферментних досліджень; 

- інтепритувати дані ФГДС, оглядової рентгенографії органів черевної порожнини, 

екскреторної ретроградної панкреатохолангіографії, УЗД органів черевної порожнини, 

комп'ютерної томографії, внутрішньовенної холангіо-холецистографії, сцинтиграфії 

ЖМ і ЖВШ; знати показання, протипоказання; 

- інтерпритувати дані мікроскопічного, бактеріологічного і біохімічного дослідження 

жовчі; 

уміти виділити типи дискінетичних порушень біліарної тракту. 

- призначати лікування хворим ХЖВШ. 

Перелік практичних навичок, які студент повинен засвоїти 

o обстеження живота; 

o огляд живота; 

o поверхнева пальпація живота; 

o глибока методична ковзна пальпація органів черевної порожнини за 

Образцовим-Стражеском; 

o симптоми подразнення черевини; 

o огляд шкіри та слизових оболонок 

 

Зміст теми 
Жовчокам’яна хвороба, хронічний холецистит та функціональні біліарні 

порушення 
 

Визначення 

Хронічний холецистит (ХХ) - хронічне рецидивуюче захворювання жовчного 

міхура, що характеризується порушенням його моторно евакуаторної функції, зміною 

фізико-хімічних властивостей жовчі та досить частим утворенням внутріпузирних 

конкрементів, що клінічно найбільш часто проявляється жовчної колькою.  

Необхідно відрізняти та правильно використовувати поняття “ерозивна ГЕРХ” та 

“неерозивна ГЕРХ). У першому випадку рефлюкс-езофагіт привожить до появи ерозій 

на слизовій поверхні стравоходу, а в іншому – ендоскопічні вияви езофагіту відсутні 

або є катаральний рефлюкс-езофагіт. 



Таким чином неерозивна рефлюксна хвороба (НЕРХ) може бути як фазою  

ГЕРХ, так і однією із форм ГЕРХ. У цілому, розпосвюдженість ГЕРХ серед дорослого 

населення складає 40-60%, де особи з НЕРХ складають більше 60%.  У патогенезі 

НЕРХ важливу роль відіграють особливості слизової стравоходу. 

Етіопатогенез 

Основні фактори ризику розвитку ЖКХ:  

• вік. Захворюваність ЖКХ чітко коррелирует з віком. У країнах із західним стилем 

життя частота виявлення ЖКХ в літньому віці досягає 30%, однак максимальну частоту 

клінічних проявів ЖКХ реєструють у віці 40-69 років; 

• жіноча стать. Ризик розвитку ЖКХ у жінок вище приблизно в 2-3 рази, що пов'язують 

з впливом естрогенів на літогенний потенциал. Проте з віком відмінності в 

захворюваністі чоловіків і жінок згладжуються: в повітрі вікової групи 30-39 років 

співвідношення ризику розвитку ЖКХ у жінок і чоловіків становить 2,9: 1, у віці 40-49 

років - 1,6: 1, у віці 50-59 років - 1,2: 1; 

• вагітність. Ризик розвитку ЖКХ підвищується на тлі вагітності, особливо при 

повторних вагітностях (ймовірність камнеутворення збільшується в 10-11 разів). 

Біліарний сладж утворюється у 20-30% вагітних, камені - у 5-12%, проте зареєстровані 

випадки спонтанного розчинення каменів після пологів; 

• замісна гормональна терапія в період постменопаузи (ризик розвитку ЖКХ возраста- 

ет в 3,7 рази); 

• прийом естрогенів - у осіб обох статей; 

• обтяжена спадковість по ЖКХ (Ризик підвищений в 4-5 разів); 

• ожиріння, гіпертригліцеридемія. ЖКХ виявляють приблизно у 20% хворих з 

метаболи- 

ного синдромом; 

• цукровий діабет (ризик підвищений в 3 рази); 

• цироз печінки (ризик підвищений в 10 разів); 

• застосування лікарських засобів, впливаючих на концентрацію холестерину (ХС) в 

жовчі, моторику жовчних шляхів або здатних до кристалізації в жовчі (соматостатин, 

фібрати, цефтриаксон); 

• швидке схуднення, баріатричні втручання (ймовірність розвитку ЖКХ більш 30%); 

• ураження термінальних відділів подвздошної кишки; 

• досить тривалий повне парентеральное харчування. 

В останні десятиліття відзначається збільшення частоти розвитку ЖКХ у дітей і 

підлітків, найбільш ймовірна причина якого - «епідемія надлишкової маси тіла». 

Клініка 

  Діагностичні критерії: 

Скарги і анамнез: 

Біль: 

1. періодична різної тривалості або постійний тупий, ниючий, неінтенсивний, 

відчуття тяжкості, дискомфорту в правому підребер'ї, які пов'язані з прийомом 

їжі; 

2. біль і відчуття дискомфорту в правому підребер'ї, різної інтенсивності і 

тривалості, пов'язані з прийомом їжі; 

3. напад жовчної коліки: гострий, інтенсивний, нетерпимий, пекучий, 

розпираючий,  стискаючий, переймоподібний біль в епігастрії та правому 

підребер'ї, що змушує хворого метатися в ліжку, тривалістю від 15 хв до 5 год, 

досягаючи максимуму протягом 20-30 хв; 

4. іррадіює в праве плече, надпліччя, праву половину шиї, праву лопатку, спину, 

праву половину грудної клітки, іноді носить оперізуючий характер; 

5. з'являється раптово, пізно ввечері або вночі, після погрішності в дієті, фізичного 

та емоційного напруження, у жінок часто пов'язана з менструальним циклом; 



6. спочатку при русі хворого інтенсивність болю не змінюється, але якщо напад не 

купірується протягом 10-12 год, розвивається гостре запалення стінки жовчного 

міхура, в клініці гострого холециститу біль набуває постійний характер, 

посилюється при зміні положення тіла; біль рецидивують. 

Лихоманка з підвищенням температури тіла не вище 38 ° C, носить нервово-

рефлекторний характер, після закінчення нападу нормалізується, супроводжується 

ознобом, холодним липким потом. збереження температури вище 38 ° C свідчить про 

розвиток ускладнень.   

Блювота. Рясна, що не приносить полегшення, спочатку їжею, потім вмістом з 

домішкою жовчі, супроводжується нудотою. 

Жовтяниця. Іктерічність склер, короткочасне знебарвлення калу, потемніння сечі. 

Обумовлена порушенням прохідності загальної жовчної протоки: зрощення, папіліт, 

стеноз великого дуоденального сосочка (ВДС), здавлення збільшеною набрякшою 

головкою підшлункової залози. 

Диспептичні явища часто передують розвитку нападу і зберігаються в період між 

нападами: 

 

 

 

іодичне відчуття сухості в роті; 

 

 

 

 

 

 Причиною утворення каменів служить надлишкових точна концентрація жовчі. 

розрізняють камені двох основних видів - холестеринові і пігментні. 

Холестеринові. Зміст ХС в них більш 50% (і навіть більше 90% в так званих 

чисто холестеринових каменях). До складу цих каменів входять також жовчні пігменти 

і солі кальцію, матрикс складається з глікопротеїнів слизу. Чисто холестеринові камені 

зазвичай більші, одиничні, жовтувато-білі. На їх поверхні може утворитися кальцієва 

раковина. 

Пігментні. Зміст ХС в них менше 20%, камені складаються переважно з кальцію 

білірубінату, полімероподобних комплексів кальцію і глікопротеїнів слизу. 

Розрізняють два 

підтипу пігментних каменів: 

• чорні, що складаються переважно з кальцію білірубінату, зазвичай множинні, 

легко кришаться, розміром менше 5 мм, рентгенпозитивні в 50-75% випадків. 

Наявність чорних каменів найбільш характерно для гемоліза і цирозу печінки; 

• коричневі, що складаються з кальцієвих солей некон'югованого білірубіну, 

муціно- 

вих глікопротеїнів, ХС, пальмітату і стеарату кальцію, м'які, шаруваті, 

рентгеннегативні. 

Наявність коричневих каменів властиво хронічного запального процесу у внутри- і 

позапечінкових жовчних шляхах.  

У ядрі каменю можуть бути виявлені включення бактеріальних компонентів, що 

вказує на можливий зв'язок появи цих каменів з інфекцією. 

Камені розміром до 1 см умовно позначають як дрібні, 1-2 см - середні і більше 

2 см - великі, хоча при проведенні інструментальної діагностики можливі помилки в 

оцінці розміру каменів. 

Утворення холестеринових каменів  



За сучасними уявленнями, першої ступеню утворення холестеринових каменів є 

біліарний сладж. ХС - один з основних компонентів жовчі; в водній фазі він 

знаходиться в підвішеному стані - у вигляді змішаних міцел або пузирьків, що 

включають ХС, фосфоліпіди (ФЛ), жовчні кислоти (ЖК). ХС і ФЛ секретируются 

гепатоцитами в жовч у вигляді одношарових бульбашок, які потім перетворюються в 

змішані міцели. В умовах відносного надлишку ХС ( «Літогенні жовч») утворюються 

нестабільні, збагачені ХС бульбашки, які сліваються в більші багатопластинчаті 

структури - преципітати кристалів. Утворення литогенної жовчі – найважливіший етап 

камнеутворення. Безпосередні причини утворення литогенной жовчі: 

• збільшений синтез ХС: 

- Внаслідок підвищеної активності гідроксіметілглутаріл-коензиму А 

(HMG-CoA) -редуктази - ферменту, що визначає швидкість синтеза ХС в 

печінці, 

- Внаслідок підвищеного захоплення ХС клітинами печінки з кровотоку і 

його перенесення в жовч. (Зокрема, на тлі споживання висококалорійної 

їжі, багатої вуглеводами і ХС); 

• змінене співвідношення ХС, ФЛ, ЖК в жовчі: 

- Внаслідок спадкових особливостей активності ферментів, які 

контролюють синтез і перенесення цих складових; 

- Внаслідок зменшення синтезу ЖК в печінці і порушення їх 

ентерогепатичної циркуляції. 

Головним фактором, що визначає швидкість захоплення ЖК з кровотоку і їх 

перенесення в жовч, служить активність транспортерів ЖК на мембрані гепатоцита, 

зверненої в бік жѐлчного канальця. 

Внесок генетичних чинників підкреслює висока частота виявлення жовчних 

каменів 

у родичів першого ступеня споріднення хворих з ЖКХ, а також висока поширеність 

ЖКХ у певних народностей. 

У пацієнтів з ЖКХ збільшення вмісту ХС в їжі спричиняє підвищення секреції 

ХС в жовч. При відсутності ЖКХ секреція ХС не підвищується навіть на тлі 

споживання їжі, багатою ХС. Таким чином, генетичні фактори в поєднанні зі 

споживанням висококалорійної і багатою ХС їжі створюють основу для розвитку ЖКХ. 

Роль генетичних факторів підтверджують результати обстеження близнюків. У 

монозі готних близнюків внесок генетичних факторів в розвиток ЖКХ можна оцінити в 

25%, умов довкілля - в 13%, індивідуальних особливостей стилю життя - в 62%. 

Описано поліморфізм гена, що кодує будову білка АВСG5 / G8 - 

внутріпечінкового переносника ХС, при якому підвищена його секреція в жовч. 

Високий ризик розвитку ЖКХ у окремих народностей пов'язують з 

особливостями мітохондріальной ДНК, при яких знижена швидкість перетворення ХС 

в ЖК і підвищено співвідношення ХС / ЖК в жовчі. 

Мабуть, в більшості випадків ЖКХ має полигенне походження, проте можливі 

випадки моногенного успадкування. Так, при мутації гена CYP7A1 з дефіцитом 

холестерин-7-гідроксилази, що каталізує перший етап перетворення ХС в ЖК, 

спостерігається відносний дефіцит ЖК. У гомозиготних носіїв мутантного гена 

CYP7A1 завжди розвиваються гіперхолестерінемія і ЖКХ, у гетерозигот лише є 

схильність до них. 

При мутації гена MDR3 (ABCB4), кодіруючої експортну помпу ФЛ на 

каналікулярної мембрані гепатоцитів, уповільнений їх перенесення в жовч, в результаті 

чого спостерігаються перенасичення жовчі ХС і формування каменів в різних відділах 

біліарної системи. Таким чином, надлишок ХС по відношенню до ЖК і ФЛ частіше 

пов'язаний з гіперсекрецією ХС, однак може бути обумовлений і недостатньою 

секрецією ЖК і ФЛ. 



Стану, при яких порушується обмін ЖК, служать додатковим фактором, сприяє 

перенасичення жовчі ХС. Підвищене гідроксілювання холевої кислоти призводить до 

заміщення її пулу зрослим пулом дезоксихолевої кислоти. надмірне надходження 

дезоксіхолатов в жовч супроводжується гіперсекрецією ХС. 

Необхідні умови формування каменів: 

• Перенасичення жовчі ХС. У більшості випадків час знаходження жовчі в ЖП 

недостатньо велике для її осадження і росту кристалів ХС. 

• нуклеація кристалів моногідрату ХС, яка може відбуватися при наявності 

провокуючих факторів і / або нестачі перешкоджаючих факторів. За сучасними 

уявленнями нуклеации сприяють муцини і глікопротеїни (зокрема, імуноглобуліни), а 

перешкоджають аполіпопротеїни А-I, A-II і деякі інші глікопротеїни. Мабуть, 

нуклеація кристала моногідрата ХС і його зростання відбуваються в шарі муцинового 

гелю. В результаті злиття бульбашок утворюються рідкі кристали, які потім 

перетворюютьсяся в тверді. Подальше зростання відбувається внаслідок осідання 

перенасичених ХС пластінчатих структур і бульбашок. 

• Зниження моторики ЖП внаслідок зниженя чутливості до холецистокініну і / 

або автономної нейропатії. Якщо ЖП повністю «Викидає» перенасичену жовч, камінці 

не зможуть рости. У багатьох пацієнтів з ЖКХ моторіка ЖП знижена. 

Біліарний сладж можна охарактеризувати як утворення товстого шару слизового 

матеріалу, що складається з кристалів лецитин-ХС, моногідрату ХС, билирубината 

кальцію, муцінового гелю. Зазвичай в найнижче розташованій частини ЖП 

утворюється шар осаду полулунної форми, який має характерний вигляд при УЗД. Для 

формування біліарного сладжа необхідні порушення балансу між виробленням і 

деградацією муцина і нуклеація компонентів жовчі на тлі перенасичення ХС і кальцію 

білірубіната. 

Утворення біліарного сладжа можна розглядати як ступінь, що передує 

формування холестеринових каменів. Згідно спостереженням, протягом найближчих 2 

років сладж приблизно в 18% випадків зникає, в 60% - зникає і з'являється знову, в 14% 

- утворюються жовчні камені, в 6% випадків виникають приступи біліарної коліки. 

Формування сладжа часто відбувається при порушенні скорочувальної функції 

ЖП і ассоційовано практично з тими ж факторами, що і розвиток ЖКХ. 

Утворення пігментних каменів 

Пігментні камені частіше спостерігаються в осіб азіатського походження, 

сільських жителів, при хронічному гемолізі, бактеріальної контамінаціі жовчних 

шляхів, захворюваннях з пораням клубової кишки (зокрема, при хворобі Крона), 

накладення анастомозів, муковісцідозе, цирозі печінки, синдромі Жильбера. 

При інфекції жовчовивідних шляхів (Е.coli) і паразитози (Ascaris lumbricoides, 

Opistorchis sinensis) під впливом b-глюкуронідази бакте рий відбувається декон'югація 

білірубіну, він стає нерозчинним і включається до складу каменів. При гемолізі зростає 

екскреція кон'югованного білірубіну в жовч, потім він піддається декон'югації в 

жовчних шляхах під впливом ендогенної глюкуронідази.  

Утворення пігментних каменів також сприяє порушення функції епітелію ЖП по 

підтриманню рН жовчі і утворення солей білірубіну, а також вироблення бактеріями 

фосфоліпази А, яка каталізує гідроліз ФЛ жовчі до лізолецітіна і ЖК, що беруть участь 

в утворенні матриксу пігментних каменів. 

«Класичний тип» пацієнта з ЖКХ - жінка старше 40 років, гіперстенічної 

статури, зі збільшеною масою тіла. Однак слід пам'ятати про зростаючу захворюваності 

молодих людей і навіть дітей зі збільшеної маси тіла. 

ЖКХ може протікати безсимптомно. Клинічні прояви виникають при розвитку 

запалення або обструкції жовчних шляхів внаслідок міграції каменів в область шийки 

ЖМ, пузирну або загальну жовчну протоку.  



Основні клінічні прояви ЖКХ - напади жовчної кольки і гострого 

холециститу. 

Крім того, можуть спостерігатися холангіт і атаки гострого біліарного панкреатиту. 

Можливість розвитку хронічного біліарного панкреатиту залишається предметом 

дискусій.  

Жовчна (біліарна, печінкова) коліка - найбільш часто спостерігається і характерний 

прояв ЖКХ. Причиною розвитку коліки служить вклінення каменю в шийку ЖП або 

його 

попадання в протоки міхура або загальну жовчну протоку. Обструкція і рефлекторний 

спазм викликають підвищення внутріпросветного тиску і появу вісцерального болю. У 

типових випадках жовчна коліка розвтвається через 1-1,5 год після вживання жирної, 

смаженої їжі або незвично великого обсягу їжі після тривалого обмеження, 

інтенсивність її швидко наростає, досягаючи «плато», при цьому біль виразний і досить 

постійний, розпираючий. Назва «коліка» -  означає сильний переймоподібний біль, що 

не зовсім точно відображає характер жовчної коліки, так як при ній біль не має 

хвилеподібно посилюючого характеру. В англомовній літературі для позначення 

подібних нападів використовують термін «біліарний біль». Зсув каменю також можуть 

провокувати тряска їзда, нахили тулуба. Тривалість жовчної коліки може становити від 

декількох хвилин до декількох годин. Біль локалізується в епігастральній ділянці і 

правому підребер'ї, може віддавати під праву лопатку, в міжлопатковий простір, 

область на рівні нижніх грудних хребців, праве плече і шию справа. Часто 

супроводжується нудотою, блювотою, що не приносить полегшення, і вегетативними 

розладами (тахі- або брадикардія, зміни артеріального тиску), явищами парезу 

кишечника або позивами на дефекацію, підвищенням температури тіла до 

субфебрильних значень. Пацієнт кидається в ліжку. Приступ зникає при введенні 

спазмолітиків або мимовільно. Біль частіше припиняється швидко, рідше інтенсивність 

її зменшується поступово. Не рідко жѐвчна коліка виникає в нічний час, через кілька 

годин після засипання. Згідно з висновками дослідників з Данії, біль в правому 

верхньому квадранті живота в нічні години характерна саме для патології жовчних 

шляхів. Напади жовчної кольки можуть мати стертий характер і повторюватися досить 

часто, в подібних випадках діагноз іноді формулюють як «загострення хронічного 

калькульозного холециститу». Однак у багатьох випадках більш правильно 

розцінювати симптоматику як прояв ня повторних кольок, пов'язаних з обструкції 

шийки ЖМ. 

У тому випадку, якщо напад біліарної кільки триває більше 6 ч, слід запідозрити 

розвиток гострого холециститу. при підвищенні рівня білірубіну і / або лужної 

фосфатази в сироватці крові слід виключати наявність каменю в загальній жовчній 

протоці. Приєднання лихоманки з ознобом після нападу коліки, як правило, означає 

розвиток ускладнень - гострого холециститу, гострого панкреатиту, холангіту. Гострий 

холецистит, як правило, розвивається внаслідок обструкції шийки / пузирної протоки 

каменем. При симптомному перебігу ЖКХ гострий холецистит відзначається з 

частотою до 10%. 

Запалення запускається трьома факторами: 

1) механічним впливом підвищеного внутрипросветного тиску і розтягування, що веде 

до ішемії стінки; 

2) хімічним впливом лізолецітіна, вивільняється з лецитину жовчі під дією 

фосфоліпази, а також інших тканинних чинників; 

3) бактеріальною інфекцією, виражені ознаки якої виявляють у 50-85% пацієнтов (при 

гострому холециститі з міхурової жовчі найчастіше висівають E.coli, Klebsiella spp., 

Streptococcus spp., Clostridium spp.). 

Гострий холецистит зазвичай починається як атака біліарного болю, яка поступово 

поси- люється, стає більш розлитої, захоплюючи праве підребер'я. Як і при жовчній 



коліки, біль може віддавати в межлопаткову область, праву лопатку або плече. У 60-

70% хворих в минулому відзначалися схожі симптоми, які спонтанно вирішувалися. 

Поступово приєднуються ознаки подразнення очеревини: 

- Більш виразна локалізація і наростання болю, 

- Її посилення при струсі і глибокому диханні, 

- Явища непрохідності кишечника (повторна блювота, здуття живота, послаблення 

перістальтичних шумів), 

- Характерні симптоми, які визначаються при пальпації. 

Найчастіше відзначається лихоманка низьких градацій (38-39 ° С), однак можлива 

висока лихоманка з ознобом. У більш пізньому періоді, при запаленні жовчних проток і 

лімфатичних вузлів, може приєднатися жовтяниця. У відсутності такого ускладнення, 

як перфорація ЖП, признаки розлитого перитоніту зазвичай не спостерігаються. В 

загальному аналізі крові виявляють лейкоцитоз (зазвичай в межах 10-15 × 109 / л зі 

зсувом 

лейкоцитарної формули вліво), в біохімічному аналізі можуть бути виявлені помірна 

гіпербілірубінемія (загальний білірубін зазвичай менше 85,5 мкмоль / л, прямий - 

менше 5 мг / дл) і помірне підвищення рівня трансаміназ. 

БОЛЬОВИЙ СИНДРОМ 

Спостерігається у переважної більшості пацієнтів. Болі при ХХ найбільш часто 

локалiзуються у правому підребер'ї, рідше - у епiгастрiї. Біль різноманітний,  залежить  

від  характеру супутньої ДЖВШ. При ДЖВШ за гiпотонічним, гiпомоторним типом 

болі мають тупий, стискаючий характер, практично постійні. Дискiнезiя за 

гіпертонічним, гiперкiнетичним типом характеризується переймистими, колючими, 

ріжучими, свердлячими болями, які з'являються у вигляді періодичних приступів. Чіткі 

болі можуть чергуватися  із  відчуттям  тяжкості, розпирання у правому підребер'ї. 

ПРАВОБІЧНА ІРАДІАЦІЯ болю типова для ХХ - у праву половину грудної 

клітини, у праве плече та надпліччя,  праву щелепу, вухо, надключичну область. 

ВІСЦЕРАЛЬНІ БОЛІ обумовлені спазмом гладком'язових елементів ЖМ та 

протокової системи, особливо сфiнктерного апарату, що призводить до підвищення 

внутрiшньоміхурного та внутрiшньопротокового тиску з подразненням сенсорних 

рецепторів та iшемiєю стінки цих органів. Вiсцеральна біль характеризується 

відносною невизначеністю локалiзацiї та типовою iррадiацією. 

СОМАТИЧНИЙ БІЛЬ викликаний ушкодженням (iритацією) рецепторів 

очеревини, зв'язкового апарату, підшкірної клітковини, поперечно-смугастих м'язів 

тулуба та  шкіри.  Найбільш  виражені  болі соматичного типу при перихолециститах, 

спаєчних процесах. 

ПРОВОКУЮТЬ появу болю вживання продуктів із  холекiнетичною  дією: 

жирних,  жарених, гострих страв, яєць, холодних та газованих напоїв, алкоголю. 

Приступ болю може бути спровокований значним фізичним навантаженням, особливо 

підйомом тяжкості, що супроводжується підвищенням внутрішньочеревного тиску, або 

хиткою їздою. Негативну роль може відіграти психоемоціний стрес, який викликає 

спазм сфiнктерного апарату жовчовивідних шляхів. 

ЖОВЧНА КОЛІКА розвивається при частковій обтурацiї шийки ЖМ каменем або 

запальним iнфiльтратом у хворих із шийковим або калькульозним ХХ. 

Симптомокомплекс характеризується приступом гострого переймистого болю, який 

інколи стає жорстоким, нестерпним, супроводжується повторною блювотою із 

домішкою жовчі, яка не приносить полегшення. Можливі прояви вегетативного 

пароксизму - відчуття дурноти, різка загальна слабкість, профузне потовиділення. 

Після приступу жовчної коліки спостерігаються резорбтивні явища - озноб, 

короткочасне підвищення температури тіла, минуща субіктеричність слизової 

оболонки м'якого  піднебення,  склер,  деяких ділянок шкіри. Повна обтурація каменем 

загального жовчного протоку або великого  дуоденального сосочку  призводить  до  



розвитку  механічної жовтяниці. 

ДИСПЕПСИЧНИЙ СИНДРОМ 

Диспепсичні явища при ХХ дуже різноманітні, в основному зумовлені 

дискiнетичними, рефлюксними явищами з боку дуоденогастроезофагальної зони: 

присмак гіркоти у роті (40%  хворих), відрижка повітрям чи гіркотою (30% пацієнтів), 

печія (20%). Незначна блювота з домішкою жовчі, яка не приносить полегшення, 

з'являється на фоні вираженого загострення. Внаслідок вираженої  ваготонiї у 65% 

пацієнтів спостерігається помірно виражена періодична нудота. 

Порушення нормального ритму виділення жовчі у кишечник, зміна її складу 

призводить  до  виникнення  повторних  функціональних порушень діяльності 

кишечника - у хворих з'являється здуття живота, періодичне бурчання у кишечнику, 

схильність до запорів або проносів. 

Часто спостерігається зниження апетиту, типова непереносимість жирних, 

смажених страв, яєць. 

СИНДРОМ ВЕГЕТАТИВНОЇ ДИСТОНІЇ 

Порушена взаємодія між симпатико-адреналовим та парасимпатичним відділом 

вегетативної нервової системи з переважанням тонусу парасимпатичних структур. 

Клiнічно синдром проявляється емоційною лабільністю пацієнтів, гіпотонією, 

минущими порушеннями ритму серцевої діяльності, кардiальгiями, головними болями. 

ПРАВОСТОРОННІЙ РЕАКТИВНИЙ СИНДРОМ 

Розвивається при важкому, постійно рецидивуючому ХХ внаслідок поширеного 

ушкодження вегетативних утворень всієї правої половини тіла й кінцівок. Синдром 

характеризується наявністю у правій половині тіла позасегментарних больових 

судинно-нервових точок, підвищенням у правій половині тіла тонусу скелетних м'язів, 

порушенням тонусу й реактивностi судин м'яких тканин і внутрішніх органів, 

порушенням трофіки тканин. 

СИНДРОМ ПЕРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО НАПРУЖЕННЯ 

Зумовлений дисфункцією надсегментарних вегетативних  структур,  в тому числі 

й гiпоталамусу, що призводить до гормонального дисбалансу. У жінок, особливо 

молодих, у другу фазу менструального циклу підсилюються прояви вегетативної 

дисфункцiї, спостерігається загострення запальних та дискiнетичних  процесів у ЖМ. 

Через 1-2 дні після початку менструацiї стан спонтанно покращується. 

ХОЛЕЦИСТО-КАРДІАЛЬНИЙ СИНДРОМ (Симптом Боткіна) 

Спостерігається у 25-50% хворих на ХХ, проявляється частими болями у ділянці 

серця. Кардiальгiї нерідко поєднуються з минущими порушеннями серцевого ритму, 

метаболічними змінами міокарду. У пацієнтів, що мають інші  фактори ризику IХС 

(літній  вік,  надмірна  вага, порушення лiпiдного обміну)  синдром набуває риси 

рефлекторної стенокардiї,  що потенційно може трансформуватися в iнфаркт міокарду. 

СОЛЯРНИЙ СИНДРОМ. Розвивається при тривалому, тяжкому перебігу ХХ з 

явищами подразнення сонячного сплетіння. Клiнічно синдром проявляється 

соляральгiєю - постійними болями у зоні  пупка  з iррадiацією у спину - "солярний 

цвях". 

НЕВРОТИЧНИЙ СИНДРОМ. Спостерігаються психоемоційні порушення 

астенічного типу: тревожність, iпохондрiя, схильність до самоаналiзу та 

самозвинувачення, відлюдькуватість, зниження інтересу до життя й праці, емоційна 

лабiльність. 

АЛЕРГІЧНИЙ СИНДРОМ. Характеризується тяжким, часто рецидивуючим 

хронічним холециститом, резистентним до лікування антибiотиками, що поєднується із 

захворюваннями атопічного генезу - кропив'янкою, алергічним дерматитом, набряком 

Квiнке, харчовою та медикаментозною алергією, бронхоспастичними явищами,  

мiгренню, полiнозом, вазомоторним ринiтом, еозинофiлiєю. 



 Переважання синдромів, зумовлених вегетативною дисфункцією, над класичним 

абдомiнально-больовим і диспепсичним синдромами,  призводить до атипових 

клінічних проявів  холециститу, що усладнює діагностику захворювання. Виділяють 

кілька клінічних "масок" хронічного холециститу. 

1. Шлунково-кишечна - переважають диспепсичні явища при відсутності типового 

больового синдрому. 

2. Кардiальна - домінує рефлекторна стенокардiя. 

3. Невротична  - переважає важкий невротично-неврозоподібний синдром, 

соматогенно зумовлений. 

4. Ревматична - часті  кардiальгiї,  порушення  ритму,  минуща 

атрiовентрикулярна  болокада I ступеню, метаболічні порушення у міокарді, 

субфебрiлiтет, артралгiї та мiалгiї. 

5. Тіреотоксична - виражена  емоційна лабiльність,  тремор  рук, субфебрiлiтет, 

тахікардiя, екстрасистолiя, кардiальгiя. 

Фізикальне обстеження: 

 напружений, 

намагається вибрати положення тіла, при якому інтенсивність болю мінімальна; 

бер'ї, епігастрії відзначається болючість, також 

болючість в точці Маккензі (місце перетину зовнішнього краю правого прямого м'яза 

живота з правої реберної дугою); Боаса (на задній поверхні грудної клітки по 

паравертебральній лінії праворуч на рівні X-XI грудного хребця); Мюссе (в права 

надключична область між ніжками грудино-ключично-соскоподібного м'яза); Бергмана 

(місце виходу очноямкового нерва під правою орбітою і інші); 

- болючість при пальпації в правому підребер'ї на вдиху; Кера - 

біль у правому підребер'ї під час глибокого вдиху; Алієва - поява поряд з локальної 

хворобливістю при пальпації в точках Боаса або Маккензі іррадіюючий біль у напрямку 

до жовчного міхура; Айзенберга I - удар ребром долоні нижче кута правої лопатки 

викликає помірний локальний біль і «пронизливий» - в області жовчного міхура; 

 

 ділянки гіперестезії і 

локальної хворобливості, частіше в правій половині живота. Іноді може визначатися і 

симптом локального м'язового захисту; 

 гемодинамічні 

порушення: ціаноз, падіння артеріального тиску, порушення серцевого ритму; 

ноді виявляється субіктерічність склер, м'якого піднебіння і шкірних покровів; 

 ампулі 

великого дуоденальногососочка розвивається механічна жовтяниця (свербіж шкіри, 

сеча «кольору пива», ахолічний кал); 

я температури, слабкий або помірний озноб. 

 

Клінічна класифікація: 

Загальноприйнятої класифікації хронічного холециститу немає. 

Найбільш повною є класифікація Я. С. Циммермана. 

За етіологією і патогенезом: 

1. Бактеріальний 

2. Вірусний 

3. Паразитарний 

4. немікробного ( «асептичний», імуногенний) 

5. Алергічний 

6. «Ферментативний» 

7. нез'ясованої етіології 

За клінічними формами: 



1. Хронічний безкам'яний холецистит 

2. З переважанням запального процесу 

3. З переважанням діскінетічекіх явищ 

4. Хронічний калькульозний холецистит 

За типом дискінезій: 

1. Порушення скорочувальної функції жовчного міхура: 

 

- без зміни його тонусу (нормотонія), зі зниженням тонусу 

(гіпотонія) 

2. Порушення тонусу сфінктерного апарату жовчовивідних шляхів: 

 

 

 

За характером перебігу: 

1. Рідко рецидивуючий (сприятливого перебігу) 

2. Часто рецидивуючий (завзятої течії) 

3. Постійного (монотонного) течії 

4. Маскувальний (атипового перебігу) 

За фазами захворювання: 

1. Фаза загострення (декомпенсація) 

2. Фаза затухаючого загострення (субкомпенсация) 

3. Фаза ремісії (компенсація - стійка, нестійка) 

Основні клінічні синдроми: 

1. Больовий 

2. Диспептичний 

3. Вегетативної дистонії 

4. Правобічний реактивний (іррітатівний) 

5. Передменструальної напруги 

6. Солярний 

7. Кардіалгічний (холецисто-кардіальний) 

8. Невротично-неврозоподібний 

9. Алергічний 

Ступені тяжкості: 

1. Легка 

2. Середньої тяжкості. 

3. Важка. 

Клінічні варіанти (прояви) хронічного калькульозного холециститу 

Торпидная форма: 

 правому підребер'ї, 

диспепсичні явища; 

 напади, тривалі 

періоди ремісії, відсутність скарг між нападами. 

Больова приступообразная форма: 

-3 рази на рік), нетривалі (не більше 30-40 хв), легко купіровані больові 

напади. Відзначаються постійні, помірні болі і диспепсичні явища в міжприступному 

періоді; 

-2 рази на місяць), швидко купирующиеся, часті, тривалі, важко купіровані 

напади, які супроводжуються вегетативними реакціями. У міжприступному періоді 

зберігаються болі в правому підребер'ї і диспептичні розлади; 

ють годинами больові напади, з короткими періодами ремісії, 

супроводжуються ознобом, лихоманкою, жовтяницею. 

 



Діагностика 

Лабораторні дослідження: 

 

спостерігаються лейкоцитоз з нейтрофилезом, зрушення лейкоформули вліво, незначне 

збільшення ШОЕ; 

 позитивну реакцію на 

білірубін (при ускладненні хронічного холециститу обтураційної жовтяницею); 

- гіпербілірубінемія, переважно за рахунок кон'югованій 

фракції, гіперхолестеринемія, підвищення інших маркерів холестазу. Може 

спостерігатися короткочасне і незначне підвищення трансаміназ в крові; 

 лямбліоз, токсакароз, 

аскаридоз; 

 кал на яйця глістів тричі; 

 копрологічне дослідження. 

Можлива субіктеричність склер та слизової оболонки м'якого піднебення. При 

калькульозному холециститі, ускладненому механічною обтураційною жовтяницею,  

з'являється  виражене  жовтушне забарвлення шкіри, нерідко розчухи на шкірі. При 1. 

СЕГМЕНТАРНІ РЕФЛЕКТОРНІ СИМПТОМИ. Позитивні у фазу загостерння, в їх 

основі -  патологічні шкірно-вiсцеральні рефлекси. Тривале подразнення сегментарних 

вегетативних ганглiїв, розміщених у зоні iннервацiї бiлiарної системи, призводить  до  

появи  в  органоспецифічних  точках шкіри рефлекторних больових зон 2-5 мм у 

діаметрі.  Вiсцеро-кутанні рефлекси викликаються тиском одним чи двома пальцями на 

органоспецифічні точки шкіри. 

СИМПТОМ МАККЕНЗІ - біль  чи неприємне відчуття, болючість при 

надавлюваннi на больову рефлекторну точку Маккензi, розташовану на передній 

поверхні черевної стінки, у місці перетину зовнішнього краю правого прямого м'язу 

живота з правою реберною дугою. 

СИМПТОМ БОАСА - біль чи  неприємні  відчуття,  болючість  при надавлюваннi 

на больову рефлекторну точку Боаса,  розміщену на задній поверхні грудної клітини, на 

правій паравертебральній лінії Тh 10-11. 

При вираженому загостренні ХХ, під час приступів жовчної коліки площа 

органоспецифічних больових точок значно збільшується, трансформуючись у зони 

шкірної гiперальгезiї-гiперестезiї Захарьїна-Геда. Позитивний симптом Маккензi 

поєднується із гiперестезiєю шкіри живота, позитивний симптом Боаса - із 

гiперестезiєю  шкіри у правій поперековій області. Площа зон гiперчутливості  

залежить від активності запального процесу у жовчному міхурі. 

СИМПТОМ АЛІЄВА також є ознакою вираженого загострення ХХ. При 

натисненні на органоспецифічні больові точки Маккензi та  Боаса  з'являється не тільки 

місцевий біль під пальпуючим пальцем, але й глибокий біль, спрямований до ЖМ - 

антидромна iррадiація болю. 

При зниженні активності запального процесу у ЖМ спочатку  зменшуються  

розміри зон шкірної гiперестезiї-гiперальгезiї, стає негативним симптом Алiєва. 

Позитивні симптоми Маккезi та  Боаса зберігаються більш тривало. 

2. ОЗНАКИ ПРАВОСТОРОННЬОГО РЕАКТИВНОГО СИНДРОМУ. При 

тривалому й тяжкому перебігу ХХ формуються різноманітні дистрофічні, 

дегенеративні зміни у підлягаючих тканинах, в тому числі й у вегетативних ганглiях. 

До патологічного процесу залучаються позасегментарні вегетативні утворення, 

міжхребтові диски: формується правосторонній реактивний вегетативний синдром. 

Діагностувати синдром можна при дослідженні позасегментарних больових 

судинно-нервових точок і зон - тисненням на них кінчиком вказівного пальця. Як 

правило,  надавлюють одночасно і на симетричні точки зліва, щоб хворий міг порівняти 

свої відчуття. Чим у більшій кількості позасегментарних  больових точок справа є  



болючість при надавлюваннi,  тим важчий  перебіг  ХХ й більша ступінь ушкодження 

вегетативної нервової системи. 

ОРБІТАЛЬНА ТОЧКА БЕРГМАНА - болючість у місці виходу орбітального 

нерву. 

ПОТИЛИЧНА ТОЧКА ЙОНАША (симптом Йонаша) - біль при надавлюваннi у 

місці прикріплення трапієвидного м'язу в потиличній області, у зоні проекцiї 

потиличного нерву. 

ШИЙНА ТОЧКА МЮССІ (симптом Мюссi) - біль у зоні проекцiї 

дiафрагмального нерву на шиї, правосторонній френікус-феномен. Визначається при 

надавлюванні у правій  надключичній області між ніжками грудинно-ключично-

сосцевидного м'яза у зоні правого грудинно-ключичного сполучення. 

СИМПТОМ ПЕКАРСЬКОГО - болючість при надавлюваннi на мечовидний 

відрсток внаслідок подразнення сонячного сплетіння. 

ПАРАСОЛЯРНІ БОЛЬОВІ ТОЧКИ - розташовані між пупком та мечовидним 

відростком. 

СИМПТОМ ЛЯХОВИЦЬКОГО (феномен мечовидного відростку) - біль  при 

надавлюваннi  на  праву  половину мечовидного відростку або при відведеннi його 

вгору внаслідок впливу на пакет лiмфовузлів. 

СИМПТОМ КАРАВАНОВА - при надавлюваннi на точку нижче кута правої 

лопатки з'являється біль у правому підребер'ї. 

СИМПТОМ СКВІРСЬКОГО - поява болю у правій підреберній області при 

перкусiї ребром долоні справа від хребта на рівні Th 9-11. 

СИМПТОМ АЙЗЕНБЕРГА-1 - при короткому ударі чи постукуваннi ребром 

долоні   нижче кута правої лопатки відзначаєтья помірна місцева болючість і виражена 

"наскрізна" iррадiація болю  в  область  ЖМ. 

3. ІРИТАТИВНІ СИМПТОМИ. Викликані безпосереднім чи опосредкованим 

подразненням запаленого ЖМ, позитивні як під час загострення ХХ, коли позитивні й 

симптоми першої та другої групи, так і під час ремiсiї захворювання, коли рефлекторні 

симптоми негативні. Якщо симптоми першої та другої груп різко позитивні, iритатiвні 

симптоми доцільно не  досліджувати - вплив на ЖМ буде супроводжуватися сильними 

болями, може викликати розвиток ускладнень. 

СИМПТОМ ЗАХАР'ЇНА - біль при  постукуванні або надавлюваннi на зону 

проекцiї ЖМ. 

СИМПТОМ ГРЕКОВА-ОРТНЕРА - біль у момент удару ребром долоні по краю 

правої реберної дуги внаслідок струсу запаленого ЖМ.             

СИМПТОМ КЕРА - біль при глибокій пальпацiї у правому підребер'ї у зоні 

локалiзацiї ЖМ. 

СИМПТОМ МЕРФІ - переривання  глибокого  вдиху  при  надавлюванні великим  

пальцем  на зону проекцiї ЖМ внаслідок вираженої болючості. 

СИМПТОМ ОБРАЗЦОВА - різкий біль при введенні кисті руки у праве підребер'я 

на вдиху. 

СИМПТОМ АЙЗЕНБЕРГА-2  - у положенні стоячи хворий підіймається на 

пальці, а після цього швидко опускається  на  п'яти: при цьому з'являється біль у 

правому  ідребер'ї  внаслідок струсу запаленого ЖМ. 

БАГАТОМОМЕНТНЕ ДУОДЕНАЛЬНЕ ЗОНДУВАННЯ 
Дослідження проводять вранці натщесерце. Олива дуоденального зонду 

встановлюється у низхідній частині дванадцятипалої кишки, бажано під 

рентгенологічним котролем. Для виключення підмішування шлункового соку до 

дуоденального використовують двоканальний гастродуоденальний зонд - вміст шлунку 

аспiрують крізь шлунковий  канал. З початком надходження  жовчі по зонду її кількість 

вимірювають кожні 5 хвилин на протязі  всього дослідження та фіксують на графіку у 

вигляді стовпчикової  діаграми. На  цьому  ж графіку відзначають час введення 



стимуляторів та медикаментозних препаратів, больову реакцію хворого. 

Фази багатомоментного дуоденального зондування. 

1. ХОЛЕДОХОВА ФАЗА (ХОЛЕДОХУС-ФАЗА) 

Внаслідок механічного подразнення дванадцятипалої кишки оливою зонду 

відкриваєтья сфiнктер Оддi та виділяється світло-жовта рідина - суміш жовчі й 

дуоденального  вмісту.  Тривалість  1-ї  фази  -  10-20 хвилин,  кількість  виділеної  

суміші - 15-20 мл,  швидкість виділення вмісту  -  1-2  мл/хвилину.  Після  цього  

сфiнктер Оддi спонтанно закривається, виділення жовчі припиняється. 

2. ФАЗА ЗАКРИТОГО СФІНКТЕРА ОДДІ 

Через зонд  у 12-палу кишку вводять перший подразник - 40 мл 33% 

сірчанокислої магнезiї.  Час між моментом введення магнезiї та появою  світло-жовтої  

порції  жовчі  "А" фіксується як фаза закритого сфiнктера Оддi. У здорових тривалість 

2-ї фази становить 2-3 хвилини. Якщо  фаза триває перевищує 6 хвилин,  діагностується 

гіпертонія сфiнктера Оддi (сфiнктера загального жовчного протоку).  При цьому,  як 

правило, виділення   жовчі   з холедоху в 1-у і 3-ю фази уповільнене, переривчасте, 

супроводжується болем. Вкорочення 2-ї фази до 1 хвилини свідчить   про  гіпотонію  

сфiнктера  Оддi.  При  вираженій  гіпотонії сфiнктера Оддi жовч порції "А" витікає 

відразу після введення зонда  в duodenum, 2-а фаза практично відсутня. 

3. ФАЗА ВІДКРИТОГО СФІНКТЕРА ОДДІ (ФАЗА ПУЗИРНОГО ПРОТОКУ) 

Виділяється жовч порції "А" - світло-жовта,  прозора, у кількості 3-5 мл.  

Тривалість фази  3-5  хвилин,  швидкість  виділення  жовчі - 1 мл/хвилину. Подовження 

3-ї фази до 30 хвилин характерне для гіпертонії сфiнктера Люткенса-Мартинова,  а 

вкорочення часу одержання порції  "А" свідчить про гіпотонію сфiнктера пузирного 

протоку. 

4. ФАЗА ВІДКРИТОГО СФІНКТЕРА ЛІТКЕНСА-МАРТИНОВА (ПУЗИРНА 

ФАЗА) 

Виділяється жовч порції "В" - темно-коричнева, оливкова, концентрована,  в'язка,  

у кількості 30-50 мл. Тривалість фази - 20-30 хвилин.  Час  випорожнення  ЖМ 

(рефлекс Мельтцера-Лайона) залежить від рухової активності ЖМ, а кількість 

отриманої жовчі  -  від його тонусу.  Швидкість виділення жовчі у пузирну фазу - 2,5 

мл/хвилину. 

При гіпертонічній дискiнезiї ЖМ кількість жовчі "В" зменшуєтья до 20 мл,  

виділення пузирної жовчі відбувається ітенсивно, нерідко супроводжується болем,  

нудотою,  блювотою. Внаслідок спазму сфiнктера ЖМ можливе переривчасте  

виділення  порції  "В" або повне припинення її виділення.  Як правило,  при цьому 

з'являються сильні болі у  правому  підребер'ї,  введення  спазмолiтиків  (метацин, но-

шпа) усуває біль та призводить до виділення всієї пузирної жовчі. 

У хворих з гiпотонічною дискiнезiєю ЖМ жовч порції "В"  виділяється  поволі,  

рефлекс  Мельтцера-Лайона подовжуєтья до 60 хвилин і більше. Кількість пузирної 

жовчі збільшуєтья до 100-150  мл, жовч має застійний харктер - темна, з підвищеною 

питомою вагою і в'язкістю.  Проте при вираженому  парезі ЖМ жовч може виділятися у 

зменшеній кількості,  і для повного випорожнення ЖМ необхідне введення  

додаткового  подразника  після  одержання печінкової жовчі. 

5. ФАЗА ВІДКРИТОГО СФІНКТЕРУ МАРІЦЦІ (ПЕЧІНКОВА ФАЗА) 

Виділяється жовч порції "С" - янтарно-жовта,  прозора,  рідка,  у кількості 10-30 

мл.  Тривалість фази 10-20 хвилин, швидкість виділення жовчі 1-1,5 мл/хвилину. 

Для більш точної  диференціації  жовчі  порції  "А", "В" і "С" використовують 

хроматографічне багатофракційне дуоденальне зондування. Напередодні ввечері 

хворий приймає всередину 150-200  мг  метиленового синього  у  желатинових  

капсулах.  Хромоген  забарвлює пузирну жовч у синьо-зелений колір. 

Для уточнення стану скорочувально-евакуаторної функції ЖМ у кінці 

дослідження через зонд вводять другий стимулятор - 30 мл теплої оливкової олії чи 50 



мл 10% сорбiту. При наявності гіпотонії ЖМ відбувається повторне скороченя ЖМ і 

виділяється додаткова  порція  жовчі  "В-2". Сума "В-1"  та  "В-2" характеризує 

iстiнний об'єм ЖМ. Після повного випорожнення ЖМ хворі з гiпотонічними 

дискiнезiями жовчного  пузиря  відчувають  виражене полегшення - зникають тупі 

постійні болі у правому підребер'ї  та відчуття розпирання, дискомфорту. 

Введення другого подразника пацієнтам з гіпертонічною дискiнезiєю не приведе 

до виділення жовчі, але може збільшитись вираженість  болю у  правому підребер'ї.  

Введення спазмолiтиків усуває болі й може викликати відходження залишкової 

пузирної жовчі "В-2". 

МІКРОСКОПІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖОВЧІ 

Проводиться на  протязі  30  хвилин  після її одержання - жовчні кислоти 

руйнують клітинні компоненти жовчі.  Час зберігання  може  бути подовжений  до  2-3  

годин  при  додаванні  консерванту - 10%  розчину формалiну. 

У здорових людей жовч прозора, містить обмежену кількість лейкоцитів,  

лейкоцитоїдів, клітин епiтелiю жовчних протоків, одиничні кристали. При хронічному 

холециститі збільшується кількість лейкоцитів у слизу, групи по 20-50 і більше 

екземплярів.  Цилiндричний  епiтелій ЖМ і ЖВШ виявляється у вигляді пластів по 25-

30 клітин у полі зору. Підвищений вміст у жовчі  лейкоцитів та епiтелiю ЖВШ 

розцінюється як ознака запального процесу тільки при наявності інших клiніко-

лабораторних та iнструментальних ознак загострення. Лейкоцитоїди - круглі клітини, 

що нагадують по формі  лейкоцити, утворюються із злущеного епiтелiю 12-палої 

кишки, діагностичного значення при ХХ не мають. 

Жовч у хворих на ХХ насичена великою кількістю кристалів холестерину та 

бiлiрубiнату кальцію, що є ознакою дестабiлiзацiї колоїдної системи жовчі - дискринiї. 

Ознакою ЖКХ є наявність у жовчі конгломератів кристалів та мікролiтів. 

При мікроскопiї жовчі можуть виявлятися друзи грибів, яйця аскарид та кошачої 

двоустки або самі паразити, лямблiї. 

Більш iнформативна для діагностики підвищеної лiтогенностi жовчі її 

поляризаційна мікроскопiя. При ХХ у міхуровій жовчі містяться  анізотропні  кристали, 

а  печінкова жовч не містить оптично активних структур, має форму деформованої 

папороті. 

БАКТЕРІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖОВЧІ 

Має допоміжне значення - при отриманні жовчі в неї можуть потрапити 

мікроорганiзми з інших відділів шлунково-кишечного тракту. Виконують посів жовчі 

на різноманітні поживні середовища. Етіологічне значення  можуть  мати тільки  

збудники, що містяться у жовчі в дуже високих концентраціях - мікробне число понад 

1000 в 1 мл жовчі. Для діагностики бактерiохолiї та iдентифікацiї збудника 

застосовують різноманітні експрес-методи: метод дифузії в агарі; метод прямої 

фазовоконтрастної мікроскопiї; метод серійних розведень; турбiдиметричний метод. 

Можливе iмунологічне визначення  збудника методом парних сироваток (по 

збільшенню титрів  антитіл до збудника) або внутрішньошкірних проб 

(внутрішньошкірне  введення  антегену збудника). 

БІОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖОВЧІ 

Жовч - складна колоїдна система, що складається з міцел і міжміцелярної фази. 

До складу жовчі входять жовчні  кислоти, холестерин, фосфолiпiди, бiлiрубiн, 

електролiти, білки, ферменти, гормони, мукополiсахариди, вітаміни. 

Жовч має виражені солюбiлiзуючі властивості - утримує у водному розчині 

речовини,  які є водонерозчинними,  гiдрофобними (холестерин, інші лiпiдні 

компоненети,  кальцієві солі бiлiрубiну). Стабільність колоїдної системи жовчі  

зумовлена її міцелярною структурою. Міцела жовчі - макромолекулярний 

лiпопротеїновий комплекс,  який  "плаває" у водному розчині, має форму диску. 

Міцели жовчі містять 65-90%  всіх жовчних кислот та 70-90%  всіх фосфолiпiдів, що 



містяться у  жовчі, холестерин, лiпо- та мукопротеїди, вітаміни, гормони. 

Гiдрофобні компоненти міцели, в основному холестерин, "заховані" у внутрішній 

частині  комплексу. Зовнішню частину міцели  утворюють гiдрофiльні ділянки  

молекул  жовчних кислот та  осфолiпiдів, які забезпечують утримання всього 

полiмолекулярного  комплексу у  водному розчині. Структура міцел мінлива, їх маса 

коливається від 19 000 до 75 000 внаслідок постійного обміну молекулами між 

міцелами та міжміцелярною фазою. Зовнішня  гiдрофiльна  поверхня  міцел наділена 

від'ємним зарядом, може тимчасово зв'язувати і утримувати iони натрiю, калiю, 

кальцію, білки, ферменти, пiгменти. Колоїдна стабільність жовчі зберігається у тому 

випадку,  якщо компоненти троїстої  системи  міцел знаходяться у строго визначених  

оптимальних  співвідношеннях:  для холестерину і фосфолiпiдів - 1:3,  для холестерину 

і жовчних кислот  - 1:11. 

Загострення запального процесу у ЖМ викликає зниження вмісту поверхнево-

активних речовин у жовчі (особливо жовчних кислот) та зменшення холато-

холестеринового коефіцієнту, знижується вміст лiпопротеїдних комплексів. 

Спостерігається тенденція до зниження рівня бiлiрубiну у пузирній жовчі на фоні 

збільшення  вмісту холестерину. 

Інструментальні дослідження: 

- основний метод інструментального дослідження при захворюваннях жовчного 

міхура, доступний і дуже інформативний. Він виявляє потовщення стінки жовчного 

міхура (при загостренні процесу - більше 3 мм), збільшення його обсягу, в просвіті 

міхура - густий секрет, конкременти. Іноді виявляють зморщений, зменшений в 

розмірах жовчний міхур, заповнений конкрементами і практично не містить жовчі; 

 оцінки стану жовчних 

проток, наявності в них конкрементів. Дослідження виконується при виявленні в 

жовчному міхурі дрібних конкрементів в поєднанні з розширенням діаметра загального 

жовчної протоки і підвищенням вмісту білірубіну в крові при наявності каменів в 

загальному жовчному протоці можна виконати ендоскопічну папиллосфинктеротомия і 

видалення каменів; 

-резонансна томографія (МРТ) - вельми 

інформативні, але досить дорогі методи дослідження. Вони дозволяють виявити 

розширення жовчних проток, збільшення заочеревинних лімфатичних вузлів, 

захворювання головки підшлункової залози і печінки; 

 рентгенконтрастні методи дослідження жовчного міхура: пероральна 

холецистографія, внутрішньовенна холецістохолангіографія. На знімках визначаються 

дефекти наповнення в жовчному міхурі за рахунок наявності в ньому каменів. При 

обтурації протоки міхура виходить «негативна холецістограмма» (визначається 

жовчний протік, а жовчний міхур не контрастує), так званий «відключений жовчний 

міхур»; 

 ЖКХ не має в 

даний час самостійного значення. Вона дозволяє виявити лише рентгенпозитивне 

конкременти (найчастіше вапняні). 

Попередній діагноз ЖКХ грунтується на даних анамнезу, результатах опитування та 

осмотра, виявленні типових факторів ризику розвитку захворювання. 

Для підтвердження діагнозу необходно використовувати методи променевої 

діагностики з метою візуалізації каменів і визначення форми хвороби. 

УЗД печінки і жовчних шляхів - метод вибору в діагностиці ЖКХ в зв'язку з його 

високою чутливістю у виявленні каменів в ЖМ, безпека і широкою доступністю. УЗД 

не володіє достатньою чутливістю в діагностиці холедохолітіазу, що багато в чому 

обумовлено глибиною залягання термінального відділу загального жовчного протоку. 

Непряма ознака холедохолитиаза - розширення протока - спостерігається не завжди. 

При підозрі на ЖКХ необхідно провести УЗД (клас С клінічних рекомендацій). 



Детальніше УЗ-ознаки гострого холециститу описані далі. При УЗД може бути 

виявлений так званий нефункціонуючий ЖМ – містить мінімальну кількість жовчі 

(зморщений) або, навпаки, розтягнутий і не скорочується у відповідь на прийом 

жовчогінну сніданку.  

Оглядова рентгенографія черевної полості дозволяє виявити жовчні камені при 

достатньому вмісті в них кальцію (за допомогою цього методу виявляють 10-15% 

холестеринових і близько 50% пігментних каменів). Рентгенографію також 

застосовують для розпізнавання емфізематозного холециститу, «фарфорового» ЖМ, 

вапняної жовчі, парезу ЖМ. 

Холецистографія з пероральним контрастуванням в даний час проводять дуже рідко, 

зазвичай для оцінки прохідності пузирної протоки і скоротливості ЖП. 

Холангиографию з внутрішньовенним контрастуванням також практично не 

застосовують через недостатню чіткість контрастування жовчних шляхів. 

Черезшкірна черезпечінкова холангіографія (ЧЧХГ) - альтернативний метод 

контрастування біліарного дерева в тих випадках, коли інші методи (МРХПГ, ЕРХГ) не 

можуть використовуватися. Пункцію біліарного дерева, як правило, проводять в 

десятому або одинадцятому міжребір`є (існує небезпека пошкодження плеври). 

При використанні чреспузирной доступу більш високий ризик витоку жовчі. Загальна 

частота розвитку важких ускладнень процедури становить 2-4%. 

Ендоскопічна ретроградна холангіографія (ЕРХГ) - інвазивне дослідження, в процесі 

якого проводять канюлювання великого сосочка дванадцятипалої кишки з 

контрастуванням загальної жовчної протоки. При виявленні конкременту(ів) в протоці 

можливо  одночасне проведення ендоскопічної папілосфінктеротомії з літоекстракцією. 

ЕРХГ через її технічну складність і травматичність не застосовуються тільки з 

діагностічною метою (при підозрі на холедохолітіаз): дослідження проводять в ході 

планової ендоскопічної папілосфінктеротомії з метою забезпечення доступу для 

папіллотома і візуалізації процесу. 

При рентгенологічних дослідженнях з контрастною речовиною може бути виявлений 

так званий «відключений», тобто не контрастуючийся ЖМ. причинами цього можуть 

служити: тотальне заповнення ЖМ камінням, непрохідність протоки внаслідок 

закупорки каменем або стенозу, склероз, зморщування, кальцифікація ЖМ. 

Магнітно-резонансна холангіопанкреатографія (МРХПГ) характеризується високою 

ефективністю в розпізнаванні холедохолітіаза (90-95%), однак камені розміром менше 

3 мм не завжди вдається виявити. Це дослідження не можна проводити пацієнтам з 

кардіостімуляторами / дефібрилятором, несумісними з проведенням МРТ, що служить 

істотним перешкоджанням для його застосування, особливо в когорті хворих похилого 

віку. 

Ендоскопічне ультразвукове дослідженя (ендоУЗД) панкреатобіліарної зони має навіть 

більш високу цінність у виявленні холедохолітіаза (98%), ніж МРХПГ, так як дозволяє 

виявляти дуже дрібне каміння, сладж, стриктури термінальної частини загальної 

жовчної протоки. Обмеження застосування цього методу - його інвазивність і 

можливість оцінити стан протоковой системи тільки в області впадання в 

дванадцятипалу кишку. 

Комп'ютерна томографія не дозволяє отримати достовірні дані про наявність каменів в 

жовчних шляхах, так як при цьому дослідженні вдається виявити тільки камені, що 

містять достатню кількість кальцію і поглинають рентгенівські промені (не більше 

50%). 

Біліосцінтіграфія – радіоізотопне дослідження з імінодіуксусними кислотами, міченими 

99mTc (HIDA, DIDA, DISIDA і ін.), - заснована на швидкому захопленні з крові 

радіофармпрепаратів, введеного в високою концентрацією, і його екскреції в жовч. 

Відсутність достатньої візуалізації ЖМ при нормальній візуалізації дистальної частини 



жовчних шляхів може свідчити про обструкцію пузирної протоки, гострому або 

хронічному холециститі або перенесеної холецистектомії. 

Інструментальні методи діагностики гострого калькульозного холециститу. 
  Наявність гострого холециститу не можна переконливо виключити, не провівши 

додаткові дослідження, такі як УЗД і холецістосцінтіграфію (їх чутливість складає 88 і 

97% відповідно). 

Ознаки гострого холециститу за даними додаткових досліджень: 

- УЗД: виражена болючість при компресії датчиком безпосередньо в проєкції ЖМ 

(«ультразвуковий симптом Мерфі»), наявність рідини навколо ЖМ, потовщення його 

стінки (4 мм і більше). Найбільш специфічний і надійний з цих ознак - «ультразвуковий 

симптом Мерфі », оскільки потовщення стінки і наявність рідини можуть бути 

обумовлені іншими причинами (наприклад, асцитом); 

- Холецістосцінтіграфія: відсутність візуализації ЖМ (внаслідок оклюзії 

протоки міхура). 

Показання для консультації фахівців: 

г з метою уточнень необхідності хірургічного лікування; 

- при виявленні новоутворень жовчного міхура і жовчовивідних шляхів; 

- при наявності симптомів психопатії, лабільності характеру, 

синдрому психо-емоційного перенапруження. 
 

КЛАСИФІКАЦІЯ ДИСФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ БІЛІАРНОГО ТРАКТУ 
1. За локалізацією: 
 А. Дисфункція ЖМ 
 Б. Дисфункція сфінктера Одді 
2. За етіологією 
 А.Первинні 
 Б. Вторинні 
3. За функціональним станом 
 А. Гіперфункція 
 Б. Гіпофункція 

ДИСФУНКЦІЯ СФІНКТЕРА ОДДІ 

 А) Біліарна  дисфункція сф. Одді першого типу (причина – стеноз сфінктера): 

напад болей біліарноготипу в поєднанні з наступними ознаками: 1.підйом АСТ та/або 

ЛФ в 2 і більше разів при 2-разовому дослідженні; 2. уповільнення видалення 

контрастної речовини при ЕРПХГ (більше 45 хвил) 3. Розширення загального жовчного 

протоку більше 12 мм. 

 Б) Біліарна дисфункція сф. Одді другого типу: напад болей біліарного типу в 

поєднанні з 1-2 ознаками: 1.підйом АСТ та/або ЛФ в 2 і більше разів при 2-разовому 

дослідженні; 2. уповільнення видалення контрастної речовини при ЕРПХГ (більше 45 

хвил) 3. Розширення загального жовчного протоку більше 12 мм. 

В) Біліарна  дисфункція сф. Одді другого типу: тільки напад болей біліарного типу  
 Г) Панкреатичний тип дисфункція сф. Одді: болі, що характерні для 

панкреатиту та супроводжуються значним підвищенням амілази та ліпази. 

Диференційний діагноз 

Хронічний правобічний пієлонефрит - біль зазвичай локалізований в ділянці нирок або 

по середній лінії живота в параумбиликальной області. Найбільш часто біль іррадіює в 

пахову область або по передній поверхні стегна. Больовий синдром найчастіше 

супроводжується підвищенням температури і дизурическими явищами. В клінічному 

аналізі сечі - прояви сечового синдрому у вигляді протеїнурії, лейкоцитурії, 

бактерійуріі, гематурії в різному поєднанні. 

Правобічна ніжньодолевая плевропневмонія характеризується гострим початком, з 

яким можуть передувати вірусні інфекції, переохолодження. Серед клінічних проявів 

поряд з легеневими симптомами (біль в грудній клітці і правому підребер'ї, задишка, 



кашель) є й ознаки інтоксикації: підвищення температури до 38-40 град., озноб, 

пітливість, тахікардія). Хворі займають вимушене положення лежать на ураженому 

боці, риси обличчя загострені, гіперемія щоки на стороні поразки, поверхневе щадне 

дихання, ніздрі роздуваються при диханні, дифузний ціаноз, сухий кашель. Права 

половина грудної клітини відстає при диханні, при перкусії легких - притуплення на 

стороні ураження, при аускультації - різні дихальні шуми, що залежать від стадії 

захворювання (крепітація, вологі хрипи, шум тертя плеври,). В диференціальному плані 

може допомогти рентгенологічне дослідження органів грудної клітини, при якому 

визначається інфільтрація легеневої тканини в межах частки легені, ознаки плевриту. 

Гостра кишкова непрохідність. Симптоми: диспепсичні явища (блювання, затримка 

стільця і газів), переймоподібні болі, температура тіла нормальна на початку, при 

ускладненні перитонітом 38-40С. Симптом подразнення очеревини виражений слабо, 

позитивні симптом Валя (фіксована і розтягнута в вигляді балона петля кишки), Ківуля 

(тимпанічний звук з металевим відтінком), Мондора (ригідність 

черевної стінки), симптом «Обухівської лікарні», «Гробовий тиші». Симптоми 

подразнення очеревини через 12 годин, при розвитку перитоніту. Рентгенологічні 

ознаки: Виявляються окремі петлі кишечника заповнені рідиною і газом, чаші 

Клойбера, дугоподібно або вертикально розташовані петлі тонкої кишки роздуті газом 

(симптом «Органних труб»). 

Диференціальна діагностика болю в правому верхньому квадранті живота, яка 

характерна для ЖКХ, іноді пов'язана з ішемічною хворобою серця. Приступ жовчної 

кольки необхідно дифференціровать від проявів нижнього інфаркта міокарда, що 

починається з атаки панкреатиту, кишкової коліки, тому важливо повноцінне 

фізикальне обстеження пацієнта з оцінкою стану всіх систем. Для виключення інфаркту 

міокарда, особ але у осіб, у яких є фактори ризику розвитку ішемічної хвороби серця, 

доцільно проводити реєстрацію електрокардіограми. 

Атака панкреатиту характеризується приєднанням інтенсивного оперізуючого болю і 

повторної блювоти. При кишкових коліках дефекація і отхожденя газів, як правило, 

призводять до зменшення інтенсивності болю. Непевний виражений розпираючий біль 

(дискомфорт) в епігастральній ділянці, діспепсичні прояви, відрижка, здуття животу 

після прийому жирної їжі не слід пов`язувати з біліарною колікою; ці симптоми часто 

спостерігаються при ЖКХ, але не є спеціфічними для неї. Подібні симптоми нерідко 

позначають як «погана переносимість жирної або переїдання », вони обумовлені 

порушеною реакцією на ентерогормони - холецістокі-нин і YY-пептид. При наявності 

типового біліарного болю необхідно невідкладно провести УЗД органів черевної 

порожнини, специфічність якого щодо виявлення жовчних каменів складає 99%, це 

безпечний і досить дешевий метод дослідження. Однак у невеликої частини пацієнтів, 

незважаючи на наявність типового біліарного болю, виявити камені не вдається. При 

обгрунтованій підозрі на наявність саме біліарного болю можна припустити діскінезію 

жовчних шляхів, для якої характерна низька фракція скорочення ЖП (менше 50%) по 

даними холецістосцінтіграфіі з холецістокініном.  

Ускладнення ХХ: 

1. відключений жовчний міхур; 

2. перихолецистит; 

3. зморщений жовчний міхур; 

4. водянка жовчного міхура; 

5. холедохолітіаз, механічна жовтяниця; 

6. холангіт; 

7. папиллит, стеноз великого дуоденального сосочка; 

8. жовчні свищі, кишкова непрохідність; 

9. біліарний панкреатит; 

10. біліарний гепатит, цироз печінки; 



11. гострий холецистит: 

- Емпієма жовчного міхура; 

- Околопузирний інфільтрат; 

- Околопузирний абсцес; 

- Перфорація жовчного міхура, перитоніт. 

Несвоєчасна діагностика гострого холіциститу може привести до розвитку смертельно 

небезпечних ускладнень: емпієми, гангрени, перфораціі ЖП, жовчного перитоніту. Для 

емпіеми і гангрени характерні посилення болю в правому підребер'ї і підвищення 

температури тіла на тлі гострого холециститу, наростання лейкоцитозу - вище 15 × '10 

9 / л зі зрушенням лейкоцитарної формули вліво, на тлі проведення адекватної 

антибактеріальної терапії. По мірі прогресування гангренозних змін можливо стихання 

болю.  

 

Лікування. 

Цілі лікування: 

 

 що дозволяє в ряді випадків попередити 

виникнення ускладнень; 

бують хірургічного лікування (проведення необхідної 

операції); 

 

 

Тактика лікування: 

Немедікаментозне лікування: 

Загальним принципом дієтотерапії є частий дробовий прийом їжі (до 5-6 разів на день), 

в одні і ті ж години з урахуванням індивідуальної переносимості продуктів. Важливим 

є зниження в харчовому раціоні частки тваринних жирів і збільшення рослинних. Серед 

продуктів, що містять тваринний білок, перевага повинна віддаватися нежирним 

сортам м'яса (яловичина, птиця, кролик, риба). У стадію загострення захворювання 

м'ясні страви готуються в відварному і паровому вигляді. Для попередження застою 

жовчі і поліпшення пасажу хімусу по кишечнику страви збагачуються харчовими 

волокнами у вигляді пшеничних висівок, гречана і пшоняна каші, чай з молоком, кефір, 

свіжі і печені яблука, відвар шипшини, компот із сухофруктів, пшеничний хліб і сухарі. 

Всім хворим рекомендується рясне пиття (до 2 л на добу). З раціону хворих 

виключають гострі і холодні страви, приправи, спиртні напої, смажену, жирну, копчену 

їжу, вироби з тіста, особливо здобного, м'ясні і рибні бульйони, газовані і холодні 

напої, горіхи, креми. Продукти, що містять велику кількість холестерину (печінку, 

мізки, яєчні жовтки, баранячий і яловичий жири та ін.).  

Тактика лікування пацієнтів з ЖКХ багато в чому визначається клінічним перебігом 

захворювання (частота і ступінь виразності жовчних кольок), кількістю, розмірами, 

складом конкрементів, функціональним станом жовчного міхура і деякими іншими 

факторами. 

Медікаментозне лікування: 

Антибактеріальні препарати при хронічному некалькулѐзном холециститі 

призначаються в разі бактеріальної етіології: 

-6 г / сут 

-4 г / сут 

-5 мг / кг / сут 

 1,8-2,7 г / сут. 

 

 

-6 разів на добу 



-750 мг 2 рази на добу 

Лікування антибактеріальними засобами проводять в середньому не менше 8- 10 днів. 

г х 2-3 рази на добу 

 препарат 1 раз в день 

(Орнідазол бажано приймати ввечері). Тривалість курсу лікування - 1-2 дні. 

Міотропні спазмолітики: 

1. Антихолінергічні засоби: 

- 1 мл; 

- 2 мл; 

- 1 мл. 

2. Спазмолітичні засоби: 

-4 мл внутрішньом'язово або внутрішньовенно; 

- 2 мл під шкіру; 

-4 тижнів; 

 200-400 мг 3 рази на добу перед їдою за 15-20 хв .; 

- 2 мл внутрішньом'язово, внутрішньовенно крапельно, 

потім в драже по 10 мг × 3 рази в день. 

Придушення блювоти і нудоти при хронічному холециститі 

 внутрішньом'язово або внутрішньовенно; 

-3 рази на день, 7-14 днів. 

Холелітолітична засоби перорально - в ряді випадків ефективні при рентгенонегатівних 

(холестеринових) каменях: Урсодезоксихолева кислота по 8-15 мг / кг / сут в 2-3 

прійома всередину протягом тривалого часу (до 2 років). 

Хірургічне лікування ЖКХ 

Основним методом хірургічного лікування ЖКХ, що протікає з клінічною 

симптоматикою, залишається холецистектомія (ХЕ). ХЕ запобігає розвитку не тільки 

ускладнень гострого холециститу, а й раку ЖМ в віддаленому периоді. 

У численних роботах показано, що ризик несприятливого результату ХЕ низький і 

небезпека рецидиву симптоматики при такому способі лікування найменша. 

Лапароскопічна техніка має явні переваги в порівнянні з операцією, яка виконується з 

використанням відкритого доступу, у багатьох відношеннях: менш помітний 

косметичний дефект, більш низька вартість, більш раннє відновлення працездатності 

хворого, більш низька летальність, менш виразне пошкодження тканин і болю в 

післяопераційному періоді, більш короткий період перебування в стаціонарі. 

В останні роки вдосконалюється методика однопортової лапароскопічної ХЕ – через 

один троакарние доступ в параумбиликальной області, після якої залишається 

мінімальний косметичний дефект. Операція через однопортовий доступ - оптимальний 

варіант при неускладненому хронічному калькульозному холіциститі. Показання до 

проведення ХЕ:  

- Рецидивуючі напади біліарної коліки - у плановому порядку (клас В 

клінічних 

рекомендацій) 

- Дискінезія жовчних шляхів - у плановому порядку 

- Кальцифікованими ( «фарфоровий») ЖП – у плановому порядку 

- Гострий холецистит (ускладнені форми або відсутність поліпшення на тлі 

консервативного лікування) - термінове (в найближчі 48-72 год) (Клас А клінічних 

рекомендацій) 

- Перенесений гострий холецистит - в плановому порядку, оптимально - в 

найближчі 4-6 тижнів, максимум - 12 тижнів (клас С клінічних рекомендацій) 

- Холедохолітіаз -  після вилучення каменя із загального жовчного протоку 

(практикується також одночасне виконання ХЕ і екстракції конкременту з протоки) 



- Атака біліарного панкреатиту (висока ймовірність рецидивів гострого 

панкреатиту) - під час цієї госпіталізації, але після стихания явищ панкреатиту (клас А 

клінічних рекомендацій). 

При необхідності проведення ХЕ під час вагітності (у випадках розвитку гострого холі 

циститу, панкреатиту або неможливості їсти їжу в адекватній кількості через появу 

симптомів) ризик оперативного втручання для матері і плоду найменший в II триместрі. 

В останні роки, у міру поліпшення оперативної техніки, скасовані прийняті раніше 

протипоказання до виконання лапароскопической ХЕ. Зокрема, лапароскопічна 

операція не протипоказана особам похилого віку, при гострому холециститі, хронічної 

обструктивної хвороби легень (виключаючи важкі випадки), цирозі печінки класу А і В 

за Child-Pugh (але не при тяжкій декомпенсації), ожирінні, вагітності, наявності в 

анамнезі відомостей на абдомінальні втручання. 

Необхідність переходу на операцію з використанням відкритого доступу при виконані 

лапароскопічного втручання знаходиться в межах 5-25% випадків, і найчастіша 

причина цього - складність встановлення анатомічних відносин різних структур. За 

даними мета-аналізу, смертність при лапароскопическом втручанні становить 8,6-16 на 

10 000 хворих, при відкритому доступі - 66-74 на 10 000. У той же час частота 

ушкодження загальної жовчної протоки при лапароскопії вище - 36-47 випадків на 

10000 хворих  і 19-29 випадків на 10000 відповідно. 

Чрезшкірну холецістолітотомію проводять з використанням наркозу під контролем 

рентгеноскопії і УЗД. Після проколу черевної стінки роблять невеликий розріз ЖП, 

через який видаляють або руйнують камені за допомогою контактної 

електрогідравлічною або лазерної літотрипсії. Подальше роздування катетера всередині 

міхура дозволяє запобігти витоку жовчі. Висока частота рецидивів камнеутворення. 

Переваги перед ХЕ не встановлені. Втручання виробляють лише в окремих випадках.  

Холецістостомію (в тому числі мініхолецістостомію) виконують вкрай рідко, тільки 

при особливих обставинах - пацієнтам з дуже високим операційним ризиком, яким 

втручання роблять за життєвими показаннями, тому вона повинна бути найменш 

травматічної. Операцію здійснюють під місцевою анестезю. Після накладення 

кисетного шва проводять аспірацію вмісту ЖМ і видалення каменів. Істотні недоліки 

втручання  - неможливість виявлення і видалення вбитих конкрементів, ймовірність 

пропустити ускладнення: ділянки гангрени, конкременти в загальному жовчному 

протоці, холангіт.  

Малоінвазивні втручання 

Метод контактного хімічного литолиза - за допомогою черезшкірного введення в ЖМ 

метилтрет-бутилового ефіру, розчиняє камені, застосовують в деяких університетських 

клініках Німеччини, Італії та США з дозволу місцевих етичних комітетів. Метилтрет-

бутиловий ефір не зареєстрований як лікарський препарат на державному рівні ні за 

кордоном, ні в Україні. При його введенні, в залежності від доступу до каменя, високий 

ризик розвитку ускладнень. Частота рецидивів каменеутворення також висока. В 

українських клініках контактний літоліз не застосовують. 

Черезшкірна ударно-хвильова літотрипсія - неінвазивний метод, при якому локальне 

підведення хвиль з високою енергією (електрогідравлічних, електромагнітних або 

пьезоелектрична) призводить до роздрібнення каменів. Літотрипсії можна 

застосовувати при наявності в ЖМ 1-3 каменів «спливаючого» типу загальним 

діаметром менше 30 мм за умови збереження функції ЖМ (скорочення ЖМ на 50% за 

даними сцинтиграфії). Внаслідок обмеженості умов, при яких цей метод ефективний, і 

досить високої частоти розвитку ускладнень (коліка, гострий холецистит, панкреатит, 

холедохолітаз з розвитком механічної жовтяниці, мікро- і макрогематурія, гематоми 

печінки і ЖМ) його застосовують дуже рідко. Без додаткового лікування 

урсодезоксіхолевою кислотою (УДХК) частота рецидивів каменеутворення в найблизчі 

1-2 роки досягає 50%. 



Консервативне лікування ЖКХ 

При ЖКХ можна застосовувати засоби для перорального літоліза - препарати УДХК, 

проте вони ефективні лише у обмеженого числа пацієнтів (10% від усіх хворих з ЖКХ). 

УДХК знижує насичення жовчі ХС і також, мабуть, створює ламеллярную 

жидкокрісталичну фазу, яка екстрагує ХС з каменів. Доза УДХК при лікуванні хворих з 

ЖКХ складає 10-15 мг на 1 кг маси тіла в день.  

Клінічна ефективність терапії препаратами ЖК відзначена при наявності клінічних 

маніфестних (нечасті напади біліарного болю) рентгенонегатівних жовчних каменів 

розміром менше 15 мм за умови збереження функції ЖМ (заповненість конкрементів 

більш ніж на 1/3). Найбільша частота розчинення (більше 70%) досягається у пацієнтів 

з невеликим (менше 5 мм) флотируючим рентгенонегатів- ним камінням. При лікуванні 

цих хворих УДХК протягом 3 міс вдається досягти зменшення вираженості біліарного 

болю більш ніж у половини з них. При прийомі УДХК в дозі 10 мг / кг в день протягом 

1 року розчинення каменів проходить приблизно у 60% пацієнтів. Рецидиви в 

найближчі 5 років виникають приблизно у 25% хворих, тому найбільш доцільно 

призначати УДХК тільки в тих випадках, якщо у пацієнтів є протипоказання до 

хірургічного лікування або він не дає згоди на виконання ХЕ (клас С клінічних 

рекомендацій). 

Лікування УДХК проводять під контролем УЗД кожні 3-6 міс. Відсутність ознак 

зменшення кількості та розмірів каменів через 6 міс лікування свідчить про 

неефективність терапії. 

Пігментні камені не піддаються розчиненню УДХК. 

Для купірування біліарної коліки можна застосовувати спазмолітики різних класів, які 

для отримання швидкого ефекту целесообразно вводити парентерально. 

Потужним спазмолітичну ефектом навіть при прийомі всередину характеризується 

гіосціна бутілбромід - спазмолітик селективного N- і M3-холіноблокуючу дії. У 

багаточисельних дослідженнях вивчено дію цього препарату при лікуванні біліарної 

болю, а також абдомінального болю іншого походження (ефективність підтверджена 

результатами мета-аналізу). Доведено спазмолітичну дію гіосціна бутилброміду на 

сфінктер Одді, що полягає в зменшенні частоти і амплітуди його скорочень. Ефект 

після прийому гіосціна бутилброміду всередину настає вже на 15-й хвилині, що 

важливо для швидкого купіровання болісного біліарного болю. Режим дозування: 

прийом «на вимогу» 10-20 мг всередину або в супозиторіях або курсове лікування по 

10-20 мг 3 рази на день протягом 10-30 днів (Клас В клінічних рекомендацій в 

купіроваванні біліарної болю). 

Одним з добре вивчених селективних шлунково-кишкових міотропних спазмолітіков є 

мебеверина гідрохлорид. Препарат має антисептичну ефектом (за рахунок зниження 

проникності мембран гладком`язовіх клітин для іонів натрію і вдруге – для іонів 

кальцію), який не супроводжується атонією (через блокування наповнення депо 

позаклітинним кальцієм відтік іонів калію з клітки є короткочасним і стійкого 

зниження м'язового тонусу не відбувається). Дослідження показали, що при будь-якої 

патології, яка супроводжується спастичним гладком`язовим компонентом, включаючи 

біліарний розлади, мебеверин знижує інтенсивність болю в середньому на 5-6 балів за 

візуальною аналоговою шкалою. Вже через 15 хвилин після прийому 200 мг 

мебеверина спастичний біль слабшає або купірується. Мебеверин характеризується 

селективністю дії на клітини гладеньких м'язів шлунково кишкового тракту, 

відсутністю холинергических ефектів, вазодилатирующего і кардіотропного впливу. 

Кумуляція мебеверина в організмі не відбувається; в численних клінічних 

дослідженнях підтверджена безпека використання у дорослих в різних вікових групах. 

Режим призначення мебеверина: «на вимогу» 200 мг всередину, або курсове лікування 

по 200 мг 2 рази в день за 20 хв до їди протягом 10-30 днів. 



Для купірування диспептичних явищ, часто супутніх ЖКХ ( «погана переносі ність 

жирної і палені »), застосовують спазмолітики, піногасники, а також гімекромон, надає 

холецістокініноподобное дію (Клас В клінічних рекомендацій в купірованні біліарної 

болю). Альверіна + симетикон завдяки комбінованому складу сприяє не тільки зняттю 

спазму і болю (альверіна, селективний спазмолітик), але і за рахунок наявності в складі 

оптимальної дози пеногасника швидкому купіруванню метеоризму, часто виникає у 

пацієнтів із захворюваннями жовчних шляхів. Режим дозування: прийом «на вимогу» 1 

табл. (60 мг + 300 мг) всередину при дискомфортних відчуттях та здутті або курсове 

лікування по 1 табл. 2-3 рази на день до їди протягом 14-30 днів або триваліше (клас В 

клінічних рекомендацій в купірування метеоризму). 

Гімекромон - високоселективний спазмолітік, синтетичний аналог умбелліферон, що 

міститься в плодах анісу і фенхелю, кото які здавна застосовують як спазмолітичні 

засоби. Гімекромон надає холецістокініноподобное розслаблюючий вплив на сфінктер 

Одді. У сліпих дослідженнях встановлена висока ефективність гімекромон в 

купіровання біліарної болю. Препарат не противопоказан при ЖКХ і холецістолітіаза. 

Дія гімекромона реалізується тільки на рівні жовчних колій; абсорбція в системний 

кровотік не перевищує 3%, що багато в чому пояснює високу селективність впливу на 

сфінктер Одді. Розслабляючи сфінктер Одді і поліпшуючи відтік жовчі в 

дванадцятипалу кишку, гімекромон може сприяти зниженню літогенно-  сти жовчі. 

Препарат можна додати до терапії УДХК з метою розчинення жовчних каменів. Режим 

дозування: прийом «на вимогу» 200-400 мг всередину при дискомфортних відчуттях 

або курсове лікування по 200-400 мг 3 рази в день за півгодини до їди протягом 14-30 

днів або більш тривалий час (клас В клінічних реко- мендацій). 

Застосування прокінетиків (домперидон, ітопрід, тримебутин), що впливають на верхні 

відділи шлунково-кишкового тракту, при лікуванні хворих з ЖКХ обгрунтовано тим, 

що у них нерідко виникають диспепсичні рас стройства, а моторика жовчних шляхів 

тісно пов'язана з моторикою шлунку і дванадцятипалої кишки.  

Тримебутин як агоніст періферических μ-, κ- і δ-опіатних рецепторів дає прокінетичну і 

одночасно виразний спазмолітичний ефект, у зв'язку з чим він є універсальним 

модулятором моторики всіх відділів травного тракту. Дослідження показують, що 

трімебутин швидко (протягом 1 год) купірує біль у животі і діспепсичні порушення при 

захворюваннях ЖМ (Клас С клінічних рекомендацій). Режим дозування тримебутин: 

курсове лікування по 200 мг 3 рази на день незалежно від прийому їжі протягом 30 

днів, для профілактики рецидівов - по 100 мг 3 рази на день до 3 місяців. Хворі добре 

переносять препарат. 

 

Показання для госпіталізації (госпіталізація планова): 

 

 

 

 

 

Профілактичні заходи: 

Первинна профілактика спрямована на своєчасне розпізнавання і лікування 

захворювань жовчовидільної системи. 

Вторинна - на попередження загострень і розвитку ускладнень. 

 

Контроль початкового рівня знань по темі: 

«Жовчнокам’яна хвороба (ЖКХ), хронічний холецистит (ХХ) та функціональні 

біліарні порушення» 

 

1. До основних компонентів жовчи НЕ відноситься: 



А. вода 

В. солі жовчних кислот  

С. холестерин  

Д.  фосфоліпіди  

Е. органічний матрикс  

2. Частота виявлення жовчних каменів в популяції економично розвинутих країн 

складає: 

А. 5-10% 

В. 10-15%  

С. 15-20% 

Д. 20-25% 

Е. 40-60% 

3. Холестеринові камені виникають у хворих: 

А. цирозом печінки  

В. з перенасиченою жовчю холестерином  

С.в похилому віці 

Д. з інфекциями жовчних шляхів 

Е. з панкреатитом 

4. Чорні пігментні камені виникають у хворих: 

А. з гемолітичними захворюваннями 

В. з гіпертриглицеридемією 

С. після хірургичних маніпуляцій на жовчних шляхах 

Д. з накопиченням нерозчинного білірубіну в жовчі 

Е. з кровотечею 

5. Коричневі пігментні камені, які складаються з білірубінату кальцію виникають у 

хворих: 

А. з перенасиченою жовчю холестерином 

В. з накопиченням нерозчинного білірубіну в жовчі 

С. з гемолітичними захворюваннями 

Д. з гіпертриглицеридемією 

Е. з інфекциями жовчних шляхів 

6. Перелічте етиологічні фактори виникнення хронічного холециститу. 

А. ожиріння; 

В. порушення ліпідного обміну; 

С. дискінезія жовчного міхура; 

Д. дисфункція вегетативної нервової системи; 

Е. усі приведені. 

7. Який з патогенетичних механізмів найбільше часто зустрічається при 

формуванні хронічного холециститу? 

А. бактеріальний; 

В. вірусний; 

С. лямбліозний; 

Д асептичний; 

Е. зв'язаний з порушенням ліпідного обміну. 

8. Які клінічні симптоми характерні для холециститу? 

А. болючий; 

В. усі перераховані; 

С. диспептичний; 

Д. солярний; 

Е. предменструальної напруги. 

9. Чим обумовлений синдром предменструальної напруги? 

А. підвищенням рівня естрогенів; 



В. зниженням рівня катехоламінів; 

С. підвищенням змісту глюкокортикоїдів; 

Д зниженням рівня естрогенів; 

Е. зниженням рівня глюкокортикоїдів. 

10. З чим зв'язане виникнення холецисто-кардіального синдрому? 

А. приступом стенокардії; 

В. рефлекторними імпульсами із сонячного сплетення; 

С. роздратуванням n. frenicus; 

Д. роздратуванням n. vagus; 

Е. поразкою симпатичного шийного ганглія. 

 

Контроль кінцевого рівня знань по темі:  

«Жовчнокам’яна хвороба (ЖКХ), хронічний холецистит (ХХ) та функціональні 

біліарні порушення» 

 

1. Поняття “солярний синдром” при хронічному холециститі це: 

А. болю в правому підребер'ї; 

В. болю в лівому підребер'ї; 

С. кардіалгії; 

Д. болю в правому плечі; 

Е. біль під мечоподібним відростком. 

2. Чим виявляється диспептичний синдром при хронічному холециститі? 

А. печією, нудотою; 

В. гіркотою в роті; 

С. однократною блювотою, що приносить полегшення; 

Д. повторною блювотою, що не приносить полегшення; 

Е. рясним рідким випорожненням. 

3.  Чим обумовлений тривалий тупий біль у правому підребер'ї при хронічному 

холециститі? 

А. дискинезією жовчного міхура по гіпермоторному типу; 

В. дискинезією жовчного міхура по гіпомоторному типу; 

С. наявністю каменів у жовчному міхурі; 

Д. супутнім хронічним панкреатитом; 

Е. супутнім гастродуоденітом. 

4. Який характер болючого синдрому при дискинезії жовчного міхура по 

гіпермоторному типу? 

А. тривала монотонна; 

В. схваткоподібна; 

С. “морфіноподібна”; 

Д. помірна ниюча; 

Е. тупа, що давить. 

5. Який подразник використовують для одержання жовчі при багатомоментному 

фракційному дуоденальному зондуванні? 

А. гістамін; 

В. холецистокінін-панкреазимін; 

С. сірчанокисла магнезія; 

Д. еуфілін; 

Е. кофеїн. 

6. Про що свідчить відсутність контрасту в жовчному міхурі при проведенні 

пероральної холецистографії? 

А. дискинезії жовчного міхура по гіпомоторному типу; 

В. дискинезії жовчного міхура по гіпермоторному типу; 



С. активності процесу; 

Д. супутньому панкреатиті; 

Е. порушенні відтоку з жовчного міхура. 

7. Які фактори сприяють каменеутворенню в жовчному міхурі? 

А. спадкоємна схильність; 

В. усі перераховані; 

С. ожиріння; 

Д. хронічний холецистит; 

 Е. порушення ліпідного обміну 

 

8. При гіперкінетичній дискінезії ЖМ  не буває 

А. блювання жовчу 

В. Нудоти 

С. Закрепів 

Д. Болів в правому підреберї після жироної хжі 

Е. Лейкоцитозу 

9. Механічна жовтяниця при ЖКХ виникає у випадках: 

 А. блокуванні ЖМ в ділянці шийки 

 В. закупорки міхурового протока 

 С. закупорки загального жовчного протока 

 Д. закупорки панкреатичного протока 

 Е. закупорки печінкового протока 

10. Протипоказанням щодо призначення холеретиків є: 

 А. підвищення температури тіла 

 В. закреп 

 С. активний гепати 

 Д. дискінезія сфінктера Одді 

 Е. гіпотонів кишечника 

 

Ситуаційні завдання. 
 

1. Хвора, 44 роки, скаржиться на біль, що періодично виникає в надчревній ділянці та 

іррадіює в праве плече, періодичну жовтяницю з підвищенням температури тіла, 

металевий присмак в роті. Ці скарги виникають після переїдання, їзди в транспорті. 

Об'єктивно: хвора має надмірну масу тіла, склери іктеричні, локальна болючість в 

правому підребер'ї, позитивні симптоми Кера, Ортнера. У крові: підвищений вміст 

прямого білірубіну. Який найбільш імовірний діагноз? 

А. Дискінезія жовчного міхура       

В. ЖКХ.      

С. Хронічний панкреатит 

D. Виразка шлунка       

Е. Діафрагмальна грижа 

 

2. Жінку, 58 років, доставлено в клініку з інтенсивним болем у верхній частині 

живота, який виник раптово після вживання смаженої картоплі, супроводжувався 

нудотою, одноразовим блюванням. Біль тривав біля години, до приїзду бригади 

швидкої допомоги минув самостійно. В анамнезі: холецистит. Об'єктивно: пульс – 92 за 

1 хв. Живіт здутий, бере участьу акті дихання, помірно болючий та напружений під час 

пальпації у правому підребер'ї. Яка найбільш імовірна причина абдомінального болю? 

А. Інфаркт міокарда   

В. Гострий холангіт  

С. Гострий панкреатит 



D. Жовчна колька.   

Е. Перфорація виразки шлунка 

 

3. Жінка, 55 років, скаржиться на біль у правому підребер'ї з іррадіацією під 

праву лопатку, пов'язаним із вживанням жирної їжі, нудоту, поганий сон. Хворіє на 

хронічний холецистит протягом 12 років. Об'єктивно: помірний метеоризм, болючість у 

точці проекції жовчного міхура, позитивний симптом  Ортнера. температура – 37,7
0 

С. 

у крові: л. – 12,7 *10
9 

/л, п. – 16%, ШОЕ – 27 мм/год. Під час мікроскопічного 

дослідження другої порції дуоденального вмісту виявлено багато слизу, клітин 

десквамованого епітелію, лейкоцитоїди. Який антибактеріальний препарат 

найдоцільніше призначити хворій? 

А. Ампіцилін.   

В. Пеніцилін   

С. Нітроксалін 

D. Ристоміцин   

Е. Левоміцетин. 

 

4. Жінка, 29 років, скаржиться на постійний ниючий біль, відчуття тяжкості в правому 

підребер'ї, іноді гострий біль з іррадіацією в спину, нудоту, гіркоту в роті, печію, яка 

посилюється ближче до вечора. Ці скарги з'явилися з 28 тиждня вагітності. Об'єктивно: 

болючість під час пальпації в надчревній ділянці та правому підребер'ї, особливо в 

проекціїї жовчного міхура. Раніше холецистографія не виявляла тіні міжура. Який 

найбільш імовірний діагноз? 

А.Гострий панкреатит 

В. Жовчнокам'яна хвороба  

С. Гострий гастрит 

D. Діскінезія жовчних шляхів.  

Е. Виразкова хвороба шлунка 
 

. 5. Жінка, 46 років, скаржиться на тупий біль в правому підребер'ї, загальну слабкість, 

швидку стомлюванність, свербіж шкіри, періодичні озноб протягом 3 років. Біль іноді 

буває нападоподібний, супроводжується підвищенням температури тіла та посиленням 

свербежу. Об'єктивно: іктеричність склер, температура – 37,5
0 

С, живіт помірно здутий, 

болючий у правому підребер'ї, печінка на 3 см виступає з-під краю ребрової дуги, 

щільна, болюча. Селезінка не пальпується. У крові: Нв – 121 г/л, л. – 11 *10
9 

/л, п. – 

14%, ШОЕ – 30 мм/год. Який найбільш імовірний діагноз? 

А..Гемолітична анемія 

В. Хронічний холецистит 

С. Хронічний холангіт  

 D. Хронічний гепатит  

Е. Цироз печінки 

 

6. Хвора, 34 роки, скаржиться на ниючий біль у правому підребер’ї, який 

посилюється після вживання жирної та смаженої їжі, гіркоту в роті. Хворіє 9 років. 

Об'єктивно: хвора підвищеного харчування, шкіра звичайного кольору, визначається 

помірний біль у правому підребер’ї, позитивний симптом Мюсі-Георгієвського. 

Печінка не збільшена. Результати багатомоментного фракційного дуоденального 

зондування: отримана жовч з міхура об’мом 85 мл протягом 55 хв, під час 

мікроскопічного дослідження визначаються лейкоцити. Який найбільш імовірний 

діагноз? 

А. Хронічний холецистит з дискінезією за гіпомоторним типом. 



В. Жовчнокам’яна хвороба 

С. Дискінезія жовчного міхура 

D. Хронічний холецистит з дискінезією за гіпермоторним типом 

Е. Рак жовчного міхура 

 

7. Хвора, 35 років, прокинулася вночі від раптового, різкого болю в правому 

підребер’ї, що іррадіював в праву лопатку. Біль супроводжувався нудотою та 

повторним блюванням. Симптоми Кера та Мерфі позитивні. Що з перерахованого є 

найбільш ефективним для кипірування нападу? 

А. Анестезин 

В. Морфін  

С. Атропін.  

D. Метоклопрамід  

Е. Промедол 

 

8. Жінка, 48 років, звернулася до лікаря зі скаргами на нападоподібний біль у 

правому підребер’ї, нудоту. На 2-й день з’явилась жовтяниця. Подібні напади з 

рецидивуючою жовтяницею повторювалися двічі протігом 1,5 року. Об'єктивно: 

жовтяничність склер, язик сухий, живіт хдутия, болючий у зоні Шоффара, позитивний 

симптом Ортнера. У крові: л. 10,0 * 10
9 

/л, п. – 16%, ШОЕ – 25 мм/год. Яке додаткове 

дослідження найбільш доцільно провести для встановлення діагнозу? 

А. Лапароскопію 

В. УЗД черевної порожнини. 

С. Дуоденальне зондування 

D. Холецистографію 

Е. Оглядову рентгенограму  черевної порожнини 

 

9. Жінку, 34 років, доставлено в клініку зі скаогами на нападоподібний біль у 

правому підребер’ї, який розвинувся після стресової ситуації. Подібні напади 

повторювались і раніше протягом року. Об’єктивно: стан задовільний , збуджена. 

Живіт м’який, незначно болючий у ділянці жовчного міхура. З боку крові, легень, серця 

та під час УЗД змін не виявлено. Було припущено, що у хворої – гіпертонічно-

гіперкінетична форма дискінезії жовчновивідних проточків. Призначено дуоденальне 

зондування. Які зміни під час дуоденального зондування дозвоять підтвердити 

попередній діагноз? 

А. Скорочення часу ІІІ фази. 

В. скорочення часу ІІ фази 

С. Подовження часу ІІ фази 

D. Збільшення об’єму жовчі в порції В 

Е. Неповне опорожнення жовчного міхура 

 

10. Жінка, 52 років,  звернулася до лікаря за порадою, на який курорт їй краще 

поїхати лікуватися . протягом 10 років перебуває на диспансерному спостереженні з 

приводу хронічного некалькульозного холециститу. Останнє загострення виникло 5 міс 

тому. Непокоїть іноді ниючий біль у правому підребер’ї, закрепи, температура тіла 

нормальна. Об’єктивно: стан задовільний. Живіт м’який, чутливий у правому 

підребер’ї. Печінка не пальпується. На який курорт доцільно направити хвору? 

А. Хмільник  

В. Миргород   

С. Євпаторія   

D. Моршин  

Е. Немирів. 



 

ВІРНІ ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ ПО ТЕМІ 

«Жовчнокам’яна хвороба (ЖКХ), хронічний холецистит (ХХ) та функціональні 

біліарні порушення» 

 

Початковий рівень знань 

1. Е 6. Е 

2. В 7. Д 

3. В 8. В 

4. А 9. А 

5. В 10. В 

 

Кінцевий рівень знань 

 

1. Е 6. Е 

2. Д 7. В 

3. В 8. Е 

4. В 9. С 

5. С 10. С 

 

 

 

 

Ситуаційні завдання 

 

1. В 6. А 

2. Д 7. Е 

3. А 8. Б 

4. В 9. С 

5. С 10. Д 

 

 

Контрольні питання. 

1. Дати визначення ХХ, ЖКХ, дискінезії. 

2. Основні клінічні синдроми при ЗЖВШ. 

3. Характеристика фізикального обстеження хворого на ХЖВШ.  

4. Назвати методи діагностики хронічного холециститу. 

5. Назвати типи дискінезій ЖВШ та сфінктера Одді. 

6. Назвати класифікацію ХХ, ДЖВШ. 

7. Назвати особливості перебігу ДЖВШ. 

8. Назвати ускладнення ЖКХ та ХХ.  

9. Назвати причини розвитку ХХ, ЖКХ та особливості захворювання в 

залежності від етіологічного фактору. 



10. Назвати патогенез ХХ. 

11. Принципи лікування ДЖВШ, ХХ, ЖКХ. 

12. Медикаментозна терапія при ХХ, ЖКХ. 

13. Показання до хірургічного лікування. 

14. Профілактика ХХ, ЖКХ 

 

 Практичні завдання. 

1. Провести курацію хворих з ЗЖВШ. 

2. Дати інтерпритацію отриманим лабораторним методам дослідження. 

3. Дати інтерпритацію отриманим інструментальним методам дослідження 

4. Виписати рецепти щодо лікування ЗЖВШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол клінічного розбору хворого  (єдина форма) 

 
П.І.П пацієнта______________________________________________________________ 

Вік________________ 

професія________________________________________________ 

 

 

Скарги хворого_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Anamnesis morbi 

Вважає себе хворим з ________________, коли вперше з'явились 

____________________ 

___________________________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________ 

Останнє загострення 

з__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________________

__ 

Anamnesis morbi 

___________________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________________

__ 

 

Результати фізікального обстеження хворого: 

___________________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________ 

 

Попередній діагноз: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________ 

 

План обстеження: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________ 

 

 

 

Результати додаткових методів дослідження: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________ 

 

 

Обгрунтування клінічного діагнозу: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________ 

 

Клінічний діагноз: 

Основне 

захворювання______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____ 

Супутнє захворюівання 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______ 

Ускладнення 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______ 

 

Лікування: 

1. Режим__________ 

2. Дієта___________ 

3.________________ 

4.________________ 

5……. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література: 

Базова література: 

1. Внутрішня медицина. У 3 т. Т. 1 /За ред. проф. К.М. Амосової. – К.: Медицина, 

2008. – 1056 с. 

2. Внутрішня медицина. У 3 т. Т. 2 /А.С.Свінцицький, Л.Ф.Конопльова, 

Ю.І.Фещенко та ін.; За ред. проф. К.М. Амосової. – К.: Медицина, 2009. – 1088 

с. 

3. Внутрішня медицина: Порадник лікарю загальної практики: навчальний 

посібник. / А.С. Свінціцький, О.О. Абрагамович, П.М. Боднар та ін.; За ред. 

проф. А.С. Свінціцького. – ВСВ «Медицина», 2014. – 1272 с. + 16с. кольоров. 

вкл. 

4. Наказ МОЗ України № 271 від 13.06.2005 «Про затвердження клінічних 

протоколів надання медичної допомоги за  спеціальністю  «Гастроентерологія». 

5. Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини. В 3 т. Том 1.  «Нова 

книга», 2009. –  640 с. 

6. Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини. В 3 т. Том 2.  «Нова 

книга», 2009. -  784 с. 

7. Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини. В 3 т. Том 3.  «Нова 

книга», 2010. -  1006 с. 

8. Практикум з внутрішньої медицини: навч. пос. / К.М. Амосова, Л.Ф. 

Конопльова, Л.Л. Сидорова, Г.В. Мостбауер та ін. – К.: Український медичний 

вісник, 2012 р. – 416 с.   

 

 

Допоміжна література: 
1. Харченко Н.В., Бабак О.Я., Гастроентерологія. Підручник - К., 2007. – 720 с. 

 
Інформаційні ресурси 

 
сайт кафедри внутрішньої медицини № 3 ХНМУ http://www. vnmed3.kharkiv.ua/, 

встановлене інформаційно-освітнє середовище Moodle  на піддомен сайта 

http://distance-training. vnmed3.kharkiv.ua 

 

 Методична вказівка складена: асистентом Ю.О. Шеховцовою 

                                                                          

Методична вказівка переглянута і затверджена на засіданні кафедри: 

_____________________________________________________  

З доповненнями (змінами) _______________________________________  

 

Завідувач кафедри                                                                                        Л.В. Журавльова 


