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Реферат. В роботі представлений досвід авторів у лікуванні пацієнтів з інфікованим панкреонекрозом
(ІП). Описані сучасні підходи до профілактики та
лікування ІП. Обговорюється питання рутинної антибіотикопрофілактики ІП. Висвітлені принципи
антибіотикотерапії ІП. Основним методом лікування ІП є некрозектомія, при якій летальність становить близько 15-20%. З метою зменшення частоти
ускладнень характерних для відкритої некрозектомії успішно застосовують черезшкірне дренування панкреанекрозу, ендоскопічні та лапароскопічні
некрозектомії. Розпочато рандомізовані, багатоцентрові дослідження покликані довести переваги малоінвазивних втручань над відкритими операціями
в лікування ІП. Певна категорія пацієнтів з ІП може
уникнути оперативного втручання і підлягає успішному консервативному лікуванню. Ведуться дослідження нових антибіотиків, ефективних проти
полірезистентних мікроорганізмів. Впроваджується в практику біогенетичний препарат для лікування сепсису – дротрекоджин альфа.
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Інфікований панкреонекроз (ІП) є важким
хірургічним захворюванням з високою летальністю (наближається до 100% за відсутності
лікування). Лікування ІП потребує значних
матеріальних і технічних затрат, однак летальність при цьому залишається неприпустимо високою (15-20%) [1].
Таким чином особливої актуальності набуває проблема профілактики інфікування некрозу при гострому некротизуючому панкреатиті. Необхідним також є вдосконалення вже
існуючих та розробка нових більш ефективних
методів лікування ІП.
Профілактика ІП. Найбільш дискутабельним і неоднозначним на сьогодні є питання
рутинного застосування антибіотикопрофілактики (АП) інфікованого панкреонекрозу. Результати численних клінічних досліджень показують, що застосування рутинної АП не призводить до достовірного зниження частоти
виникнення ІП та госпітальної смертності [2,
3]. В останньому мета-аналізі результатів контрольованих клінічних досліджень АП, проведеному Hart et al. показано, що АП достовірно
не зменшує частоту ІП, госпітальну смертність
та частоту оперативних втручань при цьому
захворюванні [4]. Мета-аналіз Xu T. та Cai Q.
навпаки доводить, що рутинна АП здатна дос104

товірно знизити частоту ІП, однак не зменшує
смертність та частоту оперативних втручань у
цих пацієнтів [5]. В обох мета-аналізах доведено зниження тривалості перебування пацієнта
в стаціонарі та частоти екстрапанкреатичної
інфекції при рутинному застосування АП.
Отже погляди сучасних дослідників щодо доцільності АП розділились. Рутинна АП тим часом продовжує застосовуватись в багатьох
клініках. Поширене застосування рутинної АП
при гострому панкреатиті призводить до суперселекціїї резистентних мікроорганізмів та
грибків роду Candida, що суттєво впливає на
прогноз захворювання. Для зниження частоти
ускладнень рутинної АП пропонується відмовитись від системного введення антибактеріальних засобів і обмежитись місцевою селективною деконтамінацією кишечнику (СДК) [6].
На противагу рутинній АП пропонується
селективне використання антибактеріальних
препаратів. Показаннями до застосування антибіотиків у пацієнтів із стерильним некрозом
є: прогресуюча поліорганна недостатність,
розвиток синдрому системної запальної
відповіді, клінічно-прогресуюче погіршення
стану пацієнта, екстрапанкреатична інфекція,
некротизація > 50% паренхіми підшлункової
залози (за даними КТ), після оперативних втручань з приводу некротичного панкреатиту. В
подібних випадках застосування антибіотиків
носить не профілактичний, а лікувальний характер, тому більш доцільним при цьому є
застосування терміну антибіотикотерапія (АТ)
замість АП. Окремим питанням є підбір антибактеріального препарату для АТ пацієнтів з
некротичним панкреатитом. Такий препарат
повинен мати оптимальний “фактор ефективності”–відповідний спектр антимікробної активності та здатність у високих концентраціях
накопичуватись в тканині ПЗ через 120 хвилин
після введення. В більшості розглянутих нами
досліджень автори використовували препарати з груп карбапенемів (меронем, іміпенем/
циластатин), фторхінолонів (левофлоксацин,
гатіфлоксацин) та цефалоспоринів III і IV поколінь (сульперазон).
Предметом дискусії також є питання тривалості АТ. При цьому оптимальною на нашу
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думку є трьохетапна АТ. На першому етапі АТ
розпочинається якомога раніше після визначення вищезгаданих показань і продовжується на протязі 24-36 годин. На другому етапі
корегують АТ відповідно до отриманих етіотропних даних (3-4 дні). На третьому етапі
здійснюється повторна корекція АТ з урахуванням чутливості флори в осередку некрозу
(якщо вона виявлена) до антибіотиків.
Консервативне лікування ІП, як і при стерильному панкреанекрозі, полягає в адекватній
інфузійній, антипротеазній, анитисекреторній,
антикоагулянтній, анальгетичній терапії, ранньому ентеральному харчуванні. З метою знеболення застосовуються наркотичні анальгетики та нестероїдні анальгетики (Дексалгін,
Діклобер, Кетанов). Серед препаратів, що пригнічують секрецію підшлункової залози добре
зарекомендували себе Октреостатин, Сандостатин, Соматулін. Для антикоагулянтної терапії на сьогодні застосовуються низькомолекулярні гепарини (Клексан, Фраксипарин,
Фрагмін, Цибор). Рекомендується також застосування гемодіафільтрації та інших методів
еферентної терапії.
Антибіотикотерапія ІП достовірно дозволяє попередити розвиток сепсису та скоротити
тривалість перебування пацієнта в стаціонарі.
Аналогічного результату можна досягнути за
допомогою дротрекоджину альфа – нового біогенного препарату, який представляє собою
рекомбінантний активований протеїн С людини. Дротрекоджин альфа здатний пригнічувати активність ядерного фактора кB (NF-кB) та
зменшувати продукування фактора некрозу
пухлин б (TNF-б) – біохімічних факторів, які
відіграють важливу роль в патогенезі ІП. Експериментальні данні доводять здатність дротрекоджину альфа зменшувати смертність тварин при експериментальному панкреатиті [7].
За результатами клінічних досліджень PROWESS, ENHANCE та ADDRESS в яких приймало участь 6705 пацієнтів достовірно доведено, що застосування дротрекоджину альфа
зменшує летальність при сепсисі на 6-25% [8].
Дискутабельним залишається питання оптимального шляху введення антибіотиків при
ІП. Більшість дослідників відстоюють переваги внутрішньовенного системного введення цих
препаратів, проте на думку японських авторів
ефективнішою є регіональна внутрішньоартеріальна інфузія антибіотиків [9, 10].
Поряд із відомими на сьогодні антибіотиками (карбапенеми, фторхінолони, цефалоспорини) досліджуються нові, можливо більш
ефективні препарати. Так, нещодавно було
розроблено антибіотики гліцилциклінового
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ряду, які є похідними тетрациклінів. Першим
представником нового ряду антибіотиків став
тігециклін. Спектр дії тігецикліну охоплює
грам-позитивні, грам-негативні, анаеробні
мікроорганізми, включаючи всі відомі полірезистентні штами. Бактеріостатична активність
тігецикліну зумовлена оборотнім сполученням
молекул препарату з 30S субодиницями рібосом, що пригнічує трансляцію білків в бактеріальній клітині [11, 12, 13].
У вибраних пацієнтів з ІП окремі автори
вважають можливою повну заміну хірургічного втручання консервативним лікуванням, що
запобігає морбідності та значним фінансовим
затратам пов’язаним з операцією. До цієї категорії дослідники відносять пацієнтів у відносно задовільному стані, які швидко реагують на
антибактеріальну та інтенсивну терапію і мають невеликі за об’ємом осередки некрозу
підшлункової залози [14, 15].
В клініці подібний підхід був застосований у
невеликих груп пацієнтів. Так Whitelaw et al.
повідомляють, що у 8 із 65 пацієнтів з ІП, які
отримували комплексне консервативне лікування вдалось уникнути черезшкірного дренування некрозу із задовільними результатами
[15]. Cancino et al. проспективно вивчили переваги повного консервативного лікування 22
пацієнтів з підтвердженим діагнозом ІП. Під
час оцінки стану хворих перед включенням їх у
дослідження ознак поліорганної недостатності
не було виявлено у жодного з них. В ході лікування антибактеріальними засобами протягом
20 днів позитивний результат отримали у 19
пацієнтів, у більшості з яких лихоманка зникала в перші 48 годин терапії. У трьох пацієнтів
довелось виконати некрозектомію і санацію
черевної порожнини. Летальних випадків не
було [14].
Погляди на оперативне лікування ІП. Згідно
з директивами Міжнародної Асоціації Панкреатології ІП є абсолютними показаннями до
хірургічного та інтервенційного лікування [16].
Пацієнти зі стерильним панкреонекрозом
підлягають лише консервативному лікуванню.
Персистування і прогресування поліорганної
недостатності попри адекватну інтенсивну терапію у цих пацієнтів також вимагає хірургічного втручання [16].
Показанням до хірургічного лікування може
бути розвиток абдомінального компартмент
синдрому (АКС) у пацієнтів із стерильним панкреанекрозом. При цьому більшість спеціалістів рекомендують ранню декомпресійну
лапаратомію без ревізії підшлункової залози
або фасціотомії м’язів передньої черевної
стінки без відкриття черевної порожнини [17].
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Оскільки ІП розвивається переважно на
третьому четвертому тижні захворювання, виконувати ранню операцію у пацієнтів з некротизуючим панкреатитом не рекомендується
[16]. Відстрочення хірургічного втручання також дозволяє оперувати пацієнтів з чіткою
демаркацією панкреатичного і перипанкреатичного некрозу. Крім того раннє оперативне
втручання саме по собі є фактором ризику
вторинного ІП.
Таким чином третій і четвертий тижні захворювання визнані оптимальним часом для
некрозектомії, яка при цьому має найменший
ризик виникнення кровотечі, втрати надмірної
кількості життєздатної тканини ПЗ та вторинного інфікування [16, 18]. Подібний підхід
підтверджений багатьма проспективними рандомізованими дослідженнями. Так Meir et al.
показали, що летальність у пацієнтів з некротизуючим панкреатитом оперованих в перші
72 години захворювання склала 56% в той час,
як при відстроченій операції (не раніше 12
доби хвороби) – 27%. Ця різниця однак не
досягла статистично достовірного рівня, оскільки дослідження припинили у зв’язку з високою летальністю при ранній операції [19].
Пізніші дослідження підтвердили ці результати [20]. Fernandez-del Castillo et al. повідомляють про однакову летальність у пацієнтів з
ранньою та відстроченою операцією [21].
Натомість De Waele et al. стверджують, що
термін оперативного втручання при панкреанекрозі не є фактором, що достовірно визначає прогноз у таких пацієнтів. Основними факторами, які впливають на летальність при цій
патології автори вважають важкість стану пацієнта на момент операції, вік хворого та стерильність некрозу [22]. Mofidi et al також доводять, що вік пацієнта, високий бал за шкалою
APACHE II, ранній персистуючий системний
запальний синдром, нерозрішена перед операцією поліорганна недостатність та вік хворого
достовірно пов’язані з високою летальністю
після некрозектомії. Автори однак стверджують, що рання некрозектомія (до 2 тижнів захворювання) характеризується гіршим прогнозом [23]. Таким чином у випадку підтвердженого діагнозу ІП визначення часу оперативного втручання не викликає труднощів. Значні
труднощі натомість виникають при підозрі на
ІП і неможливості достовірного підтвердження цього діагнозу. Проблема визначення оптимального часу оперативного втручання на сьогодні потребує індивідуального вирішення в
кожному конкретному випадку захворювання
і тісно пов’язана з питанням вдосконалення
діагностики ІП.
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Метою оперативного втручання при ІП є
видалення інфікованої некротизованої тканини ПЗ і таким чином припинення розповсюдження інфекції, переривання патологічного
цитокінового каскаду та попередження або
припинення розвитку поліорганної недостатності. Оптимальна операція при ІП повинна
відповідати наступним принципам: максимально щадний підхід до неураженої тканини ПЗ,
мінімізація об’єму інтраопераційної крововтрати, якомога повніше післяопераційне видалення некротизованих часток та ексудату [16]. На
сьогодні пропонується кілька методів хірургічного лікування ІП. Так, широко застосовується традиційна відкрита некрозектомія. Цей
метод має наступні варіанти: відкрита некрозектомія з подальшим закритим тривалим лаважем ретроперитонеального простору;
відкрита некрозектомія з подальшими запланованими релапаратоміями та наступним первинновідстроченим закриттям живота і дренуванням черевної порожнини і ретроперитонеального простору; відкрита некрозектомія з
широким дренуванням черевної порожнини і
заочеревинного простору та релапаратоміями
“за вимогою” і на сам кінеці відкрита некрозектомія з відкритим дренуванням через додаткову лапаростому та запланованими релапаратоміями. Летальність при застосуванні цих технік
складає 15%–27% [16].
Традиційна некрозектомія найбільш повно
відповідає принципам оперативного лікування ІП, проте останнім часом ряд авторів пропонують інші більш ефективні на їхню думку
хірургічні підходи. Так, Chang et al. пропонують підводити ретроперитонеальний дренаж
до області голівки ПЗ через невеликий розріз в
черевній стінці зліва та іригації зони некрозу
без попередньої некрозектомії. Відкриту некрозектомію при цьому пропонується виконувати лише в тому випадку, якщо некротичне
розплавлення ретроперитонеальної тканини
досягне лівого флангу черевної порожнини. В
проспективному дослідженні цього методу
лікування ІП летальність склала 15,8%. Chang
et al. вважають, що запропонований ними метод є більш простим але не менш ефективним,
ніж первинна відкрита некрозектомія [24].
Davies et al. навпаки є прихильниками радикального підходу в хірургічному лікуванні ІП.
Автори відзначають, що радикальна субтотальна резекція підшлункової залози в межах здорових тканин доповнена спленектомією є ефективним методом лікування пацієнтів з ІП, що
не потребує повторних оперативних втручань.
В проспективному дослідженні цих авторів
летальність пацієнтів з ІП яким була виконана
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подібна операція склала 17%, лише 20%
пацієнтів серед тих що вижили потребували
повторної операції [25].
Роль малоінвазивних втручань в лікуванні
ІП. З метою зниження частоти цих ускладнень
були запропоновані і зараз активно вивчаються альтернативні малоінвазивні методи лікування ІП. Їх можна розділити на інтервенційні
та ендовідеоскопічні. Серед інтервенційнних
методик найбільш часто застосовується черезшкірне пункційне дренування панкреанекрозу під УЗ або КТ контролем. Суть методу полягає у черезшкірній фрагментації некротизованої тканини петлевим катетером і корзинкою
Дорміа, іригації осередку некрозу та подальшій
аспірації фрагментів некрозу через широкопросвітний катетер [16]. Однак черезшкірне
дренування має високу частоту переходів до
відкритої некрозектомії, оскільки не дозволяє
повністю забезпечити резолюцію панкреанекрозу [26].
Більш перспективнішими з цієї точки зору є
ендовідеоскопічні методики. Так черезшкірна
некрозектомія під відеоскопічним контролем,
здійснена ретроперитонеальним доступом через первинний дренажний канал за допомогою ригідного ендоскопа вважається більш
ефективною, ніж інтервенційна некрозектомія описана вище. Для повної резолюції ІП
необхідно виконати від одного до чотирьох
сеансів такої некрозектомії. Застосування цього методу після відкритої некрозектомії дозволяє уникнути релапаратомій та зменшити частоту післяопераційних ускладнень [27]. Seewald
et al. пропонують використовувати некрозектомію під відеоскопічним контролем як альтернативу оперативному втручанню у пацієнтів
з високим ризиком відкритої операції [28].
Зменшенню післяопераційної морбідності у
пацієнтів з ІП також може сприяти використання лапароскопічних втручання, зокрема
лапароскопічної перитонеальної або ретроперитонеальної некрозектомію та лапароскопічної резекції підшлункової залози [29]. Schrover
et al повідомляє про успішне виконання ендоскопічної черезшлункової некрозектомії у лікуванні 8 пацієнтів з ІП. Лише у двох з них в
подальшому виникла потреба у відкритій некрозектомії. Автори вважають, що малоінвазивна некрозектомія з застосуванням методик
NOTES можливим та безпечним методом лікування пациентів з ІП стан яких не є важким
[30]. В останні роки для лікування ІП пропонується застосовувати так званий ступінчастий підхід, суть якого полягає у поступовому
переході від менш інвазивних до більш інвазивнизвних і відкритих оперативних втручань
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на ПЗ. Нещодавно групою голландських дослідників було розпочате перше рандомізоване
контрольоване багатоцентрове дослідження
PANTER, метою якого є протягом трирічного
періоду показати перевагу такого ступінчастого підходу над первинною відкритою некрозектомією при ІП. Очікується що морбідність
і смертність пацієнтів з ІП в цьому дослідження буде знижена до 16% [31]. За відсутності
результатів добре контрольованих рандомізованих досліджень, питання про ефективність
та більшу безпечність малоінвазивних втручань порівняно з відкритою операцією у
пацієнтів з ІП залишається відкритим.
Власний досвід лікування пацієнтів з ІП.
Проведено ретроспективний аналіз 210
пацієнтів з ІП, які проходили лікування в нашій
клініці за період з 1999 до 2009 року. Ізольоване консервативне лікування ІП було успішно
застосоване у 17 пацієнтів з ІП. Консервативний підхід в комплексі з мініінвазивними втручаннями (черезшкірні пункійні дренування,
лапароскопічні некрозектомії) здійснені у 76
пацієнтів. У 131 пацієнта виконано відкриту
некрозектомію з широким дренуванням зони
некрозу та релапаратоміями “за вимогою”.
Загальна летальність в досліджуваній групі
пацієнтів склала 10,2%.
Аналіз сучасних літературних даних та власного досвіду показує, що в лікуванні ІП необхідно застосовувати комплекс методів, які дозволяють не лише знизити смертність, а й зменшити частоту післяопераційних ускладнень,
скоротити час перебування хворого в стаціонарі та покращити якість його життя. Це відображається у поступовому зменшенні агресивності хірургічних підходів до лікування ІП,
збільшенні інтересу до малоінвазивних оперативних втручань та інтенсифікації досліджень
їх переваг над традиційною операцією. Висловлюються думки про можливість заміни оперативного втручання при ІП на консервативні
заходи у певної категорії пацієнтів. Разом з тим
традиційні відкриті операції зберігають пріоритет в лікуванні ІП.
PANCREONECROSIS. PROPHYLAXIS AND
TREATMENT OF INFECTIOUS COMPLICATIONS
M.Yu. Nychytaylo, O.P. Kondratiuk Yu.V. Snopok
Abstract. This work presents authors experience in
treatment of patients with infected severe necrotizing
pancreatitis (ISNP). Modern approaches to prophylaxis
and treatment of ISNP are described. Problem of
routine antibiotic prophylaxis of ISNP is discussed.
Principles of antibiotic therapy of ISNP are elucidated.
Necrosectomy is the main treatment approach in these
patients with high lethality level (15-20%). To decrease
morbidity in open necrosectomy radiologic-guided
percutaneous drainage of necrosis, endoscopic and
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laparoscopic necrosectomy were applied. Randomised
controlled multicenter trials were started to prove
minimally invasive approach advantages in comparison
with open necrosectomy. Certain category of patients
with ISNP may benefit from isolated conservative
measures avoiding surgery. Clinical trials of new
antibacterial agents effective against multi-resistant
microorganisms are in progress. Drotrecogin alfa – a
new biogenic drug for sepsis treatment is now available.
Key words: infected severe necrotizing pancreatitis,
antibiotics prophylaxis, laparoscopic necrosectomy,
tigecycline, drotrecogin alfa, NOTES.
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