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За останні 30 років у всьому світі, зокрема в Україні,
відбувається збільшення майже вдвічі кількості пацієнтів із
захворюваннями підшлункової залози. Це найпоширеніша патологія,
що вражає людей від молодого до старечого віку, призводить до
зниження працездатності, погіршення якості життя з рецидивами
впродовж тривалого часу, спричиняє часті ускладнення аж до
летальності. Особливо неухильно збільшується захворюваність серед
осіб працездатного віку. Поширеність захворювань підшлункової
залози серед дорослого населення за останні 10 років зросла у 3 рази,
а серед підлітків – більше ніж у 4 рази.
До факторів ризику розвитку запалення в підшлунковій залозі
належать : надмірне вживання алкоголю, алкоголізм (до 90% усіх
випадків) ; тривале голодування, переїдання ; спадковість ; тривале
застосування медикаментів (естрогенів, фуросеміду, тіазиду,
сульфаніламідів, тетрациклінів, глюкокортикоїдів) ; захворювання
дванадцятипалої кишки (дуоденіт, дивертикул, виразкова хвороба) ;
захворювання шлунка (хронічний гастрит, виразкова хвороба) ;
захворювання жовчних шляхів (жовчнокам’яна хвороба, холецистит) ;
хвороби сполучної тканини (системний червоний вовчак,
тромбоцитопенічна пурпура) ; інфекції (епідемічний паротит, гепатит
В, цитомегаловірусна інфекція, туберкульоз) ; метаболічні
порушення, ниркова недостатність ; поранення і травми живота ;
перенесені операції ; гормональні порушення під час вагітності ;
гельмінтози (аскаридоз) ; дія токсичних та алергійних чинників.
Рекомендаційний список створено з метою інформаційної
підтримки спеціалістів первинної ланки.
Даний рекомендаційний список є оглядом книжкових видань та
публікацій.
Матеріал подається в алфавітному порядку авторів або назв.
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1.
Алгоритм
лікування
пацієнтів
з
гострим
некротичним панкреатитом в умовах спеціалізованого
відділення багатопрофільної лікарні : методичні рекомендації
(84.16/285/16)
/
Я.
М.
Сусак,
О.
А.
Ткаченко,
Л. В. Згржебловська [та ін.]. – Київ : Науковий світ, 2017. – 25 с.
Методичні рекомендації містять сучасне обґрунтування
доцільності застосування вдосконаленого алгоритму лікування
хворих з гострим некротичним панкреатитом.
2.
Атлас операций при злокачественных опухолях
печени и билиопанкреатодуоденальной зоны / В. А. Кубышкин,
А. В. Чжао, В. А. Вишневский [и др.] ; под ред. А. Д. Каприна,
А. Х. Трахтенберга, В. И. Чиссова. – Москва : Практическая
медицина, 2017. – 160 с.
Атлас содержит современную и актуальную информацию о
показаниях к хирургическому лечению, подробное описание этапов
операций, применяющихся для лечения больных раком печени и
поджелудочной
железы,
цветные
иллюстрации
и
интраоперационные фотографии.
3.
Бабінець Л. С. Вікові особливості формування
мінеральної трофологічної недостатності при хронічному
панкреатиті / Л. С. Бабінець, Н. О. Шевченко // Здоров’я
України.
Серія
:
«Гастроентерологія.
Гепатологія.
Колопроктологія». – 2020. – № 1. – С. 28-29.
У статті представлено результати лабораторного
дослідження низки параметрів мінерального обміну в крові
пацієнтів із хронічним панкреатитом залежно від їх віку.
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4.
Бабінець Л. С. Складне питання клінічної
панкреатології – діагностика раку підшлункової залози:
актуальність проблеми, реалії та перспективи : На клінічному
прикладі / Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька, Г. О. Хомин
// Здоров’я України. Серія : «Онкологія. Гематологія.
Хіміотерапія». – 2020. – № 6. – С. 30-31.
У статті на клінічному прикладі проаналізовано можливості
та складні аспекти діагностики і ведення раку підшлункової
залози, перспективи лікування та пронозу.
5.
Бєлоусова О. Ю. Формування й оптимальна
корекція зовнішньосекреторної панкреатичної недостатності у
дітей / О. Ю. Бєлоусова, І. Г. Солодовниченко // Здоров’я
України.
Серія
:
«Гастроентерологія.
Гепатологія.
Колопроктологія». – 2020. – № 1. – С. 3-4.
У статті описується формування й оптимальна корекція
зовнішньосекреторної панкреатичної недостатності у дітей.
6.
Використання природних мінеральних вод в ранній
корекції і профілактиці функціональної недостатності
підшлункової залози у хворих з патологією органів травлення
: методичні рекомендації (17.17 / 90.17) / уклад. І. С. Лемко,
Т. В. Чайковська, М. О. Гайсак [та ін.]. – Київ : Друкарня ПП
Яцканич С.С., 2017. – 28 с.
В методичних рекомендаціях наведено обґрунтування та
представлений диференційований підхід до застосування
природних
мінеральних
вод
в
превентивній
корекції
дисфункціональних станів панкреатичної секреції, зокрема,
гіпосекреторних при хронічній гастроентерологічній патології та
функціональних розладах травлення.
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7.
Вплив цитопротектора Антраль® на оксидантноантиоксидантний гомеостаз у хворих на хронічний панкреатит
/ О. С. Хухліна, І. В. Дудка, Т. В. Дудка [та ін.] // Здоров’я
України. – 2020. – № 16. – С. 59-60.
У статті описується ефективність впливу препарату
Антраль® у лікуванні хронічного панкреатиту в фазі загострення
на підставі комплексної оцінки клінічного перебігу хронічного
панкреатиту та оксидантно-антиоксидантного гомеостазу.
8.
Дифференцированный подход к заместительной
терапии
при
внешнесекреторной
недостаточности
поджелудочной железы / Н. Б. Губергриц, Н. В. Беляева,
А. Е. Клочков [и др.] // Здоров’я України. – 2020. – № 1. –
С. 26-28.
В статье рассматривается дифференцированный подход к
заместительной
терапии
при
внешнесекреторной
недостаточности поджелудочной железы.
9.
Кінаш М. І. Деякі аспекти розвитку та корекції
вторинної екзокринної недостатності підшлункової залози у
дітей / М. І. Кінаш // Сучасна педіатрія. Україна. – 2020. – № 8. –
С. 40-46.
У статті на основі аналізу літературних джерел висвітлено
основні причини та механізми розвитку вторинної екзокринної
недостатності підшлункової залози в дітей. Розкрито основні
механізми регуляції та особливості функціональної активності
підшлункової залози в дітей. Відмічено важливість панкреатичних
ферментів для фізіологічного травлення поживних речовин та
забезпечення задовільного нутрітивного статусу дитини.
Показано, що основною причиною розвитку вторинної екзокринної
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недостатності підшлункової залози в дітей є порушення
активності панкреатичних ферментів у дванадцятипалій кишці.
10.
Клінічна ефективність препарату Антраль® у хворих
на хронічний панкреатит / О. С. Хухліна, І. В. Дудка,
Т. В. Дудка, В. С. Смандич // Здоров’я України. Серія
: «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2020. –
№ 3. – С. 17.
У статті описується ефективність застосування препарату
Антраль® у лікуванні хронічного панкреатиту в фазі загострення
на підставі комплексної оцінки клінічного перебігу хронічного
панкреатиту
та
структурно-функціональних
порушень
підшлункової залози.
11.
Клінічний
випадок
успішного
хірургічного
лікування
пацієнта
із
гострим
панкреатитом
(панкреонекрозом), ускладненим арозивною кровотечею з
нижньої порожнистої вени / В. В. Скиба, С. Є. Бондар,
В. П. Корчак [та ін.] // Український медичний часопис. – 2020. –
Т. 2, № 3. – С. 48-49.
У статті описано випадок успішного лікування пацієнта із
тяжкою формою панкреонекрозу, ускладненого арозивною
кровотечею з нижньої порожнистої вени.
12.
Клінічні
рекомендації
Американської
колегії
гастроентерології: хронічний панкреатит / T. B. Gardner,
D. G. Adler, C. E. Forsmark [та ін.] // Здоров’я України. – 2020. –
№ 16. – С. 47-49.
У статті розміщено клінічні рекомендації Американської
колегії гастроентерології щодо хронічного панкреатиту.
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13.
Максимчук Д. В. Профілактика пошкодження
позапечінкових жовчовивідних шляхів та проток підшлункової
залози при виконанні резекції шлунка за Більрот ІІ з приводу
ускладнених
виразок
дванадцятипалої
кишки
/ Д. В. Максимчук, В. І. Мамчич, В. Д. Максимчук // Клінічна
хірургія. – 2020. – № 5-6. – С. 13-20.
У статті запропоновано спосіб мобілізації та спосіб
закриття «складної ручної» кукси дванадцятипалої кишки при
операціях із приводу ускладнених гігантських пенетруючих
пілородуоденальних виразок з метою запобігання ятрогенним
пошкодженням позапечінкових жовчовивідних шляхів і проток
підшлункової залози та поліпшити результати хірургічного
лікування зазначеної патології.
14.
Показання до панкреатодуоденальної резекції у
лікуванні ускладнених форм хронічного панкреатиту
/ М. М. Велигоцький, С. Е. Арутюнов, М. В. Клименко,
К. Е. А. Шамун // Міжнародний медичний журнал. – 2020. –
№ 3. – С. 18-22.
У статті подано результати лікування ускладнених форм
хронічного
панкреатиту
у
хворих,
яким
виконано
панкреатодуоденальну резекцію.
15.
Пресепсин як маркер діагностики і ефективності
лікування гнійно-септичних ускладнень гострого некротичного
панкреатиту : методичні рекомендації (139.16/262.16) / уклад.
О. Ю. Усенко, І. В. Хомяк, О. В. Ротар, В. І. Ротар ; МОЗ
України ; Український центр наук. мед. інформації та
патентно-ліцензійної роботи. – Київ : ВІЦ «Місто», 2016. – 17 с.
Методичні розробки містять спосіб діагностики гнійносептичних ускладнень у хворих на гострий некротичний
панкреатит.
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16.
Sankararaman
S.
Менеджмент
екзокринної
недостатності підшлункової залози в дітей / S. Sankararaman,
T. Schindler, T. J. Sferra // Здоров’я України. Серія
: «Педіатрія». – 2020. – № 2. – С. 42-44.
У статті розміщено рекомендації щодо діагностики та
лікування екзокринної недостатності підшлункової залози в дітей.
17.
Скумс А. В. Вплив раннього перорального
харчування на концентрацію сироваткового інтерлейкіну-6 у
пацієнтів після панкреатодуоденектомії / А. В. Скумс,
В. О. Кузьменко, А. А. Стасенко // Клінічна хірургія. – 2020. –
№ 1-2. – С. 19-23.
У статті проаналізовано вплив раннього перорального
харчування на концентрацію сироваткового інтерлейкіну-6 у
пацієнтів після панкреатодуоденектомії.
18.
Усенко О. Ю. Програма прискореного відновлення
після панкреатодуоденектомії з формуванням міжкишкового
анастомоза за Брауном / О. Ю. Усенко, А. А. Скумс // Клінічна
хірургія. – 2020. – № 9-10. – С. 3-8.
У
статті
оцінено
вплив
формування
гастроентероанастомоза
з
браунівським
співустям
при
панкреатодуоденектомії на частоту затримки евакуації із шлунка
в рамках використання програми прискореного відновлення.
19.
Христич Т. М. Роль кишкової мікробіоти в
життєдіяльності людини та деякі особливості клінічної
картини при хронічному панкреатиті / Т. М. Христич,
Д.
О.
Гонцарюк
//
Здоров’я
України.
Серія
: «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2020. –
№ 4. – С. 24-25.
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У статті розглядається роль кишкової мікробіоти в
життєдіяльності людини та деякі особливості клінічної картини
при хронічному панкреатиті.
20.
Христич Т. М. Хронічний панкреатит та
гастроезофагеальна
рефлюксна
хвороба:
патогенетичні
особливості поєднання / Т. М. Христич, Д. О. Гонцарюк
// Здоров’я України. Серія : «Гастроентерологія. Гепатологія.
Колопроктологія». – 2020. – № 1. – С. 22-25.
У статті розглядається проблема гастроезофагеальної
рефлюксної хвороби за коморбідності з хронічним панкреатитом.
21.
Цитоморфологічні
та
цитогенетичні
ознаки
аденокарциноми
підшлункової
залози
(квантитативні
дослідження) : методичні рекомендації (166.16/23.17) / уклад.
Л. С. Болгова, О. О. Колеснік, Т. М. Туганова [та ін.] ; МОЗ
України ; Український центр наук. мед. інформації та
патентно-ліцензійної роботи. – Київ : Вид-во КіМ, 2017. – 24 с.
Методичні рекомендації містять іновації, які полягають в
тому, що при використанні сучасних методів цитологічної
діагностики визначені найбільш характерні цитоморфологічні та
цитогенетичні ознаки аденокарциноми підшлункової залози з
допомогою квантитативного методу, що дозволить підвищити
ефективність цитологічної діагностики.
22.
Шайтофф
О.
Рекомендації
Американської
гастроентерологічної асоціації щодо початкового лікування
гострого панкреатиту / О. Шайтофф, А. С. Чіфу,
Дж. Д. Ніфоратос // Здоров’я України. – 2021. – № 5. – С. 30.
У статті представлені рекомендації, які дадуть змогу
покращити якість допомоги в пацієнтів із гострим панкреатитом
і зменшити ризики тяжких ускладнень.
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Відгуки та пропозиції просимо надсилати за адресою:
40030, м. Суми,
вул. Петропавлівська, 105
Сумська обласна наукова медична бібліотека
Тел/факс: 655-106
Тел: 62-23-57
Елктронна адреса: sumy_mb@ukr.net
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