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 Хронічний холецистит (Х.Х.) – це хронічне запалення 

жовчного міхура, яке супроводжується запальною 

інфільтрацією і фіброзом його стінок у поєднанні зі 

змінами фізико-хімічних та біохімічних властивостей 

жовчі.

 Х.Х. досить розповсюджене захворювання, частота 

його виникнення дорівнює 6-7 випадків на 1000 

населення. Жінки хворіють у 3-4 рази частіше за 

чоловіків.

ХРОНІЧНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ



До чинників, що призводять до розвитку Х.Х. 

відносять низку факторів, що викликають застій 

жовчі у жовчному міхурі, зокрема:

 анатомічні варіанти будови жовчного міхура й жовчних протоків 

(перегин, перетяжки, що призводять до стиснення жовчних 

шляхів);

 зниження тонусу жовчного міхура й жовчних протоків, що 

викликані ендокринними порушеннями, емоційними стресами, 

впливом запалення супутніх органів травного каналу;

 малорухомий спосіб життя, опущення органів травного каналу, 

вагітність, нечастий і водночас надмірний прийом їжі;

 гіпотонічно-гіпокінетична дискінезія жовчного міхура й жовчних 

протоків;

 дисфункція сфінктерів жовчних протоків.

Ч И Н Н И К И



 пошкодження стінок жовчного міхура (конкременти, паразити);

 зниження імунитету;

 наявність джерела хронічної інфекції;

 паразитарні хвороби (лямблії, опісторхоз, амебіаз, аскарідоз);

 ендокринні порушення (ожиріння, дисменорея).

Шляхи інфікування жовчного міхура:

 висхідний – з кишечника (цьому сприяє гіпо- і ахлоргідрія , 
дисфункція сфінктера Одді, гіпотонічно-гіпокінетична дискінезія
жовчного міхура й жовчних протоків, дуоденостаз;

 низхідний (гематогенний) – з воротної вени або печінкових 
судин;

 лімфогенний – при виникненні гострого апендициту, 
гінекологічних запальних хворобах, нагноєннях у легенях.

СПРИЯЮЧІ ФАКТОРИ :



Згідно сучасної класифікації розрізняють:

За клінічною формою:

 Хронічний безкам’яний холецистит (з перевагою запального 

процесу або з перевагою дискінетичних явищ).

 Хронічний калькульозний холецистит (від латинського 

«calculus», що значить камінь.

Згідно типу дискінезії:

 порушення скорочувальної функції жовчного міхура:

 гіперкінезія жовчного міхура;

 гіпокінезія жовчного міхура – без зміни його тонусу 

(нормотонія), з пониженням тонусу (гіпотонія).

КЛАСИФІКАЦІЯ ХРОНІЧНОГО

ХОЛЕЦИСТИТУ



Всі вищеперераховані епідеміологічні, 
патофізіологічні, клінічні данні 

переконливо доводять, що проблема 
хронічного холециститу залишається 

вельми актуальною на сьогодні і 
заслуговує на першочергову увагу 

терапевтів, сонографістів, 
ендоскопістів, а також лікарів інших 

спеціальностей.

П Р О Б Л Е М А



МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ

101 (7.8%)

1200

Хронічний Холецистит

Решта паціентів

Впродовж 2019 року під наглядом терапевта  перебував 101 пацієнт 

із встановленим в минулому діагнозом хронічного холециститу (Х.Х.), 

вони склали 7,8% від загальної кількості пацієнтів, які зверталися до 

терапевта за весь 2019 рік. Всім їм запропоновано анкетне опитування.



МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ

З метою уточнення фази 

захворювання (загострення або 

ремісія), а також наявного 

прогресування хвороби, всі 

пацієнти з Х.Х. (100%) були 

направлені на сонографічне 

дослідження органів черевної 

порожнини, яку виконували на 

ультразвуковому сканері PНILIPS 

Clear Vue 350. 



МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ

Для уточнення стану шлунково-кишкового 

тракту 56 пацієнтам (55,4% від всієї кількості 

пацієнтів з Х.Х.) було здійснено 

фіброгастродуоденоскопію (ФГДС) 

за допомогою ендоскопу фірми Karl Shtorz

(Німеччина). 

При виявленні  кардіалгічного синдрому 12 

пацієнтам (11,8% від всієї кількості пацієнтів з 

Х.Х.) додатково проводили електрокардіографію 

(ЕКГ) і огляд кардіолога з метою 

диференціювання серцевої патології. Під час 

проведення ЕКГ застосовували апарат Biomed.

Пацієнтам з невротичним 5 (4,9% від всієї 

кількості пацієнтів з Х.Х.) синдромом проводили 

консультацію невролога з метою 

диференціювання неврологічної патології.



ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ

Після уточнення діагнозу за допомогою вище перелічених

інструментальних обстежень пацієнтам призначалося

комплексне лікування, яке включало в себе:

1) антибактеріальну терапію;

2) холеретики та холекінетики (залежно від типу дискінезії);

3) спазмолітики й нітрати;

4) санаторно-курортне перебування;

5) пацієнтам з жовчно-кам’яною хворобою рекомендували

оперативне лікування



Клінічний синдром Досліджені 

пацієнти (N=101)

%

больовий 94 93,1

диспептичний 82 81,2

вегетативно-дистонічний 73 72,2

кардіалгічний 12 11,8

невротичний 5 4,9

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТАБЛИЦЯ 1.  ОСНОВНІ   КЛІНІЧНІ  СИНДРОМИ, 

ВИЯВЛЕНІ  У  ПАЦІЄНТІВ  ПІД  ЧАС  ТЕСТУВАННЯ.

Після анкетного тестування всі скарги досліджуваних нами 

були розподілені на 5 клінічних синдромів (таб.1).



Головним інструментальним дослідженням ми вважали сонографію

органів черевної порожнини, яка дозволила уточнити характер основної 

та наявність супутньої патології у  пацієнтів з Х.Х. (таб.2). 

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТАБЛИЦЯ 2.  ВИДИ СУПУТНЬОЇ ПАТОЛОГІЇ  ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ 

ПОРОЖНИНИ, ДІАГНО СТОВАНОЇ ПІСЛЯ СОНОГРАФІЇ

У ПАЦІЄНТІВ З  ХРОНІЧНИМ  ХОЛЕЦИСТИТОМ ( N=101) .

Патологія органів 

черевної порожнини

Кількість 

пацієнтів

%

Хронічний безкам’яний

холецистит

79 78,2

Хронічний панкреатит 28 27,7

Жовчно-кам’яна хвороба 22 21,7

Стеатоз печінки 11 10,8

Кіста підшлункової залози 4 3,9

Кіста печінки 2 1,9

Примітка: (%)-відсоток від загальної кількості обстежених (N=101). 

Перелік нозологій у таблиці подано згідно з частотою їх виявлення. 



ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
РЕЗУЛЬТАТИ СОНОГРАФІЇ

Результати сонографії виявили, що найбільш частими супутніми 

змінами в органах черевної порожнини пацієнтів з хронічним 

холециститом були конкременти у жовчному міхурі  і  хронічний 

панкреатит, що склало 21,7% і 27,7% відповідно, P<0,05. 

Для зручності порівняння перебігу захворювання всі досліджені 

пацієнти були нами умовно поділені на 3 групи: 

група №1 – це пацієнти з Х.Х. без конкрементів (N=79);

група №2 – це пацієнти з Х.Х., що мали супутню жовчно-

кам’яну хворобу - ЖКХ, (N=22);

група №3 – це пацієнти з Х.Х., що мали супутній хронічний 

панкреатит (N=28).



Таблиця 3. Ступінь вираження клінічних синдромів у пацієнтів з хронічним холециститом.



ТАБЛИЦЯ 4.  ВИДИ І КІЛЬКІСТЬ  ПАТОЛОГІЇ  ТРАВНОГО 

КАНАЛУ, ЩО ВИЯВЛЕНІ  ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ  

ФІБРОГАСТРОДУОДЕНОСКОПІЇ ФГДС У ПАЦІЄНТІВ НА 

ХРОНІЧНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ .
Заключення ФГДС Досліджені пацієнти N=56

Група 1

(N=6)

Група 2

(N=22)

Група 3 

(N=28)

N % N % N %

Рефлюкс-езофагіт 1 16,6 1 4,5 2 7,1

Еритематозна 

гастропатія

4 66,6 6 27,3 10 35,7 

Ерозивна гастропатія - - 13 59.1 17 60,7

Поліпи шлунка - - 1 4,5 1 3,5

Хронічний бульбіт 2 33,3 6 27,3 9 32,1

ДГР 2 33,3 17 77,3 15 53,5

Дуоденостаз 3 50,0 15 68,2 12 42,8

Ерозії ЦДПК - - 7 31,8 11 39,3

Рубцева

деформація ЦДПК

2 33,3 5 22,7 3 10,7

Виразка цибулини

12-ти палої кишки
- - 3 13,6 2 7,1



Застосування сонографії разом з ФГДС дозволило зрозуміти важливий 

механізм розвитку диспептичного синдрому у досліджених пацієнтів. Він 

полягав у дії  наступних факторів: 

 1) дискінетичних порушеннях у жовчних шляхах і  самому жовчному 

міхурі, що призводять до функціонального застою жовчі;

 2) виникненні ДГР внаслідок функціонального дуоденостазу ;

 3) подразненні слизової шлунку жовчу (оскільки ДГР не є 

фізіологічним за своїм походженням);

 4) порушенні функції кишечника через пасаж великих порцій жовчі і ,  

як наслідок цього, функціональний парез кишечника (що є однотипним 

за механізмом розвитку з дуоденостазом).

Аналіз результатів ендоскопічного обстеження пацієнтів на 
хронічний холецистит виявив більший відсоток 
патофізіологічних змін переважно у шлунку і 12 -ти палій кишці 
саме у категорії пацієнтів з конкрементами у жовчному міхурі -
група 2 і хронічним панкреатитом – групі 3 (таб.4).

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ



 У 2019 році кількість пацієнтів з хронічним холециститом становила 

101, що склало (7,8% від загальної кількості пацієнтів, які перебували 

під наглядом Університетської клініки). Серед них найбільш частими 

супутніми патологіями у 28 (27,7%) виявлено хронічний панкреатит і  у  

22 пацієнтів (21,7%) виявлено жовчно-кам’яну хворобу (за даними 

сонографії органів черевної порожнини).

 Проведення ендоскопії пацієнтам на хронічний холецистит довело, що 

найбільш виражені функціональні й органічні розлади процесу 

травлення у шлунку і  12-ти палій кишці діагностовані саме у групах 

пацієнтів із супутньою жовчно-кам’яною хворобою і/або хронічним 

панкреатитом.

 Понад 60% пацієнтів цих 2-х груп мали поглиблений (ерозивно -

виразковий) запальний процес у слизовій оболонці шлунку і  понад 30% 

мали подібний процес у слизовій 12-ти палої кишки (P<0,05). 

Проте слизова шлунку пацієнтів з хронічним холециститом без     

супутньої ЖКХ і/або хронічного панкреатиту у 66,6% випадках мала лише 

поверхневий запальний процес (P<0,05).

ВИСНОВКИ: 



 Ретроспективний аналіз анкетного опитування пацієнтів з 
хронічним холециститом довів, що больовий, диспептичний і 
вегетативно-дистонічний синдроми були сильно вираженими від 
60% до 90% пацієнтів саме із супутньою жовчно-кам’яною
хворобою (група 2) і/або хронічним панкреатитом (група 3, 
P<0,05). Поряд з цим всього від 6% до 27% пацієнтів, що мали 
хронічний холецистит без супутньої патології (група 1) вказали, 
що ці синдроми були в них сильно вираженими ( P<0,05). 

 Наявність конкрементів у жовчному міхурі, а також наявність 
хронічного панкреатиту у пацієнтів з хронічним перебігом 
холециститу слід розцінювати, як прогресування хронічного 
запального процесу жовчовивідних шляхів, що збільшує 
розмаїття клінічних проявів хвороби та підвищує частоту 
патофізіологічних змін в інших органах травлення, зокрема у 
шлунку й 12-ти палій кишці. 

Цей факт є одним з переконливих аргументів що до застосування 
таким хворим більш радикального лікування - холецистектомії .

ВИСНОВКИ (ПРОДОВЖЕННЯ):  

Дякуємо за увагу


