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Холедохолітіаз – одна з форм жовчнокам'яної 
хвороби з частотою його виявлення від 8 до 33%. 
Серед усіх випадків холедохолітіазу у 5-30% захво-
рювання перебігає в асимптомній або малосимп-
томній формі і характеризується лише загальними 
неспецифічними ознаками, які при ургентній хірур-
гічній патології – гострому холециститі, – не мають 
діагностичної цінності і випадають з кола зору хі-
рургів. А саме мікрохоледохолітіаз часто є причи-
ною постхолецистектомічного синдрому, механіч-
ної жовтяниці, холангіту, ідіопатичного гострого 
панкреатиту і його рецидивів, а також може приз-
водити до хронічного панкреатиту. 

Метою дослідження було визначити діагнос-
тичну цінність мікроскопічного дослідження прото-
кової жовчі методом поляризаційної та фазово-
контрастної мікроскопії у пацієнтів з мікрохоледо-
холітіазом в умовах ургентної хірургії. 

У дослідження було включено 79 пацієнтів, які 
перебували на лікуванні в клініці хірургії №1 Львів-
ського національного медичного університету імені 
Данила Галицького протягом 2017-2018 років. Хво-
рі були розподілені на три групи: І група (n=26) па-
цієнти із гострим калькульозним холециститом та 
малосимптомним холедохолітіазом; ІІ група (n=32) 
пацієнти із гострим калькульозним холециститом 
та клінічними симптомами холедохолітіазу 
(жовтяниця) і ознаками холедохолітіазу за ендоско-
пічною ретроградною холангіопанкреатографією; 
ІІІ група (n=21) пацієнти із постхолецистектомічним 
синдромом. Також у дослідження включені 24 доб-
ровольці без захворювань гепатобіліарної зони, які 
знаходились на лікуванні в гастроентерологічному 
відділенні 5-ї міської клінічної лікарні м. Львів, які 
склали контрольну ІV групу. 

У результаті проведення мікроскопічного дослі-
дження жовчі, кристалічні структури були виявлені 
у 25 (96,1%) пацієнтів І групи, у 31 (96,8%) – ІІ, у  
20 (95,2%) – ІІІ, та у 3 (12,5%) добровольців ІV гру-
пи. Жовчні кристали не були виявлені у 3 (3,7%) 
пацієнтів із захворюваннями гепатобіліарної систе-
ми (пацієнти І, ІІ та ІІІ групи) та у 21 (87,5%) добро-

вольців ІV групи. Четверта стадія мікрохоледохолі-
тіазу була виявлена у 17 (65,3%) пацієнтів І групи, 
у 24 (56,2%) – ІІ, та у 12 (57,1%) ІІІ групи пацієнтів. 
У контрольній, ІV групі пацієнтів, перша стадія мік-
рохоледохолітіазу була виявлена лише у 3 (12,5%) 
хворих, у решти - 21 (87,5%) добровольців, криста-
лічних структур у жовчі виявлено не було. 

Отримана інформація за результатами прове-
дення мікроскопічного дослідження жовчі може 
бути використана в якості важливого критерію для 
визначення показань для ендоскопічного транспа-
пілярного втручання. 

Ключові слова: мікрохоледохолітіаз, мікроско-
пія жовчі, гострий калькульозний холецистит. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження виконано у межах 
науково-дослідної теми кафедри хірургії №1 Львів-
ського національного медичного університету імені 
Данила Галицького «Обґрунтування діагностичної 
та хірургічної тактики, із застосуванням сучасних 
технологій, у пацієнтів із хірургічною патологією 
органів черевної порожнини, ендокринної системи, 
гнійно-септичними захворюваннями м’яких тканин 
з метою покращення безпосередніх та віддалених 
результатів їх лікування та прогнозування і попере-
дження розвитку ускладнень», № державної реєст-
рації 0115U000048). 

Вступ. Збільшення кількості хворих на жовчно-
кам’яну хворобу (ЖКХ) протягом останніх 50 років і 
їх приріст майже вдвоє кожні 10 років призвів до 
відповідного збільшення кількості ускладнень, по-
в’язаних із ЖКХ, і їх частка зараз сягає 40% серед 
всіх захворювань шлунково-кишкового тракту [1]. 
Холедохолітіаз – одна з форм ЖКХ з частотою його 
виявлення від 8 до 33% [1]. Для діагностики холедо-
холітіазу використовуються цілий ряд методів, зок-
рема трансабдомінальна ультрасонографія (ТУСГ), 
комп’ютерна томографія (КТ), магнітно-резонансна 
холангіопанкреатографія (МРХПГ), ендоскопічна 
ретроградна холангіопанкреатографія (ЭРПХГ) та 
ендоскопічна ультрасонографія (ЭУС) [2, 3]. 
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При холедохолітіазі розміри конкрементів хо-
ледоха можуть бути варіабельними, а дрібні жовчні 
камені діаметром ≤3 мм прийнято вважати мікрохо-
ледохолітіазом, який рідко виявляється за допомо-
гою звичайної ТУСГ [4]. Серед жовчних конкремен-
тів залежно від їх складу розрізняють конкременти 
з чистого холестерину, конкременти з чистого піг-
менту (чорні, коричневі) і змішані [5]. Холестерино-
ві конкременти представляють собою щільні кон-
гломерати різних розмірів, які утворені з твердих 
кристалів холестерину з домішками муцину, біліру-
бінату кальцію і білка та, в основному, формуються 
в жовчному міхурі. У промислово розвинених краї-
нах світу холестеринові конкременти становлять 
близько 75%, чорні пігментні камені – 20% і корич-
неві пігментні камені – 5% [6, 7]. Утворення і ріст 
холестеринових жовчних каменів вважається пору-
шенням гомеостазу холестерину жовчі.  

Пігментні камені містять білірубінат кальцію, 
який є їх основним компонентом [8]. Формування 
чорних пігментних конкрементів відбувається вна-
слідок гемолізу і при цирозі печінки [5]. Більш висо-
ку поширеність чорних пігментних конкрементів, 
ніж холестеринових, виявлено в країнах, які розви-
ваються, а також в країнах Азії [9].  

Формування коричневих конкрементів характе-
рно для хронічного запального процесу у внутріш-
ньо- і позапечінкових жовчних протоках. В ядрі та-
кого каменя можуть виявлятися включення бакте-
рійних компонентів, що вказує на можливий зв'язок 
з інфекцією [8]. Коричневі пігментні камені містять 
більше холестерину і жирних кислот, ніж чорні. 
Вони зустрічаються рідко в західних країнах і най-
більш поширеними є також в країнах Азії [9, 10]. 

Серед усіх випадків холедохолітіазу у 5-30% 
захворювання перебігає в асимптомній або мало-
симптомній формі і характеризується лише загаль-
ними неспецифічними ознаками, які при ургентній 
хірургічній патології – гострому холециститі, – не 
мають діагностичної цінності і випадають з кола 
зору хірургів. А саме мікрохоледохолітіаз часто є 
причиною постхолецистектомічного синдрому, ме-
ханічної жовтяниці, холангіту, ідіопатичного гостро-
го панкреатиту і його рецидивів, а також може при-
зводити до хронічного панкреатиту [4]. Запізніла 
діагностика мікрохоледохолітіазу стає причиною 
ускладнених форм патології, що підвищує ризик 
необхідності оперативного втручання, призводить 
до розширення його об’єму, збільшує кількість від-
далених ускладнень, істотно погіршує соціально-
економічні показники, збільшує вартість лікування, 
тривалість непрацездатності, а також відсоток ін-
валідизації пацієнтів [11, 12]. 

Відтак, незважаючи на численні дослідження, 
присвячені діагностиці холедохолітіазу, питання 

вчасної діагностики мікрохоледохолітіазу, особли-
во в ургентній хірургії, залишаються до кінця не 
вирішеними. 

Мета роботи – визначити діагностичну цінність 
мікроскопічного дослідження протокової жовчі ме-
тодом поляризаційної та фазово-контрастної мік-
роскопії у пацієнтів з мікрохоледохолітіазом в умо-
вах ургентної хірургії. 

Матеріал та методи дослідження. У дослі-
дження було включено 79 пацієнтів, які перебували 
на лікуванні в клініці хірургії №1 Львівського націо-
нального медичного університету імені Данила Га-
лицького протягом 2017-2018 років. Дослідження 
виконані з дотриманням основних положень «Пра-
вил етичних принципів проведення наукових медич-
них досліджень за участю людини», затверджених 
Гельсінською декларацією (1964-2013 рр.), ICH GCP 
(1996 р.), Директиви ЄЕС № 609 (від 24.11.1986 р.), 
наказів МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р., № 944 
від 14.12.2009 р., № 616 від 03.08.2012 р. Кожен 
пацієнт підписував інформовану згоду на участь у 
дослідженні, і вжиті всі заходи для забезпечення 
анонімності пацієнтів. 

Хворі були розподілені на три групи: І група 
(n=26) пацієнти із ГКХ та малосимптомним холедо-
холітіазом; ІІ група (n=32) пацієнти із ГКХ з клініч-
ними симптомами холедохолітіазу (жовтяниця) і 
ознаками холедохолітіазу за ЕРХПГ; ІІІ група 
(n=21) пацієнти із постхолецистектомічним синдро-
мом (ПХЕС). Також у дослідження включені 24 до-
бровольці без захворювань гепатобіліарної зони, 
які знаходились на лікуванні в гастроентерологіч-
ному відділенні 5-ї міської клінічної лікарні м. Львів, 
які склали контрольну ІV групу. Серед пацієнтів із 
захворюваннями гепатобіліарної зони переважали 
жінки 65 (82,2%), чоловіків було 14 (17,8%). Серед-
ній вік хворих становив (52±13,8) роки (M±σ) і коли-
вався від 21 до 79 років. Пацієнти контрольної  
IV групи не відрізнялись за статтю та віком від паці-
єнтів груп дослідження.  

Критеріями включення до І-ї групи були встано-
влений діагноз ГКХ, відсутність вираженої клінічної 
картини холедохолітіазу, відсутність прямих ознак 
холедохолітіазу під час ТУСГ (відсутність в просвіті 
загальної жовчної протоки ехогенного утворення з 
акустичною тінню), діаметр холедоха під час ТУСГ 
менше 10 мм, рівень загального білірубіну менше 
за 34,5 мкмоль/л. Критеріями виключення пацієнтів 
з І групи були відсутність підтвердження діагнозу 
ГКХ, наявність жовтяниці, прямі ознаки холедохолі-
тіазу за даними ТУСГ, діаметр холедоха при ТУСГ 
понад 10 мм, рівень загального білірубіну понад 
34,5 мкмоль/л.  

Всім пацієнтам при госпіталізації виконували 
загальний та біохімічний аналіз крові, зокрема  
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визначали рівень загального білірубіну та його пря-
мої та непрямої фракції, активність лужної фосфа-
тази, γ-глутамілтрансферази, АсАТ, АлАТ. Окрім 
загально клінічних досліджень, усім пацієнтам вико-
нувалась ТУСГ печінки та жовчного міхура із визна-
ченням діаметру холедоха. ТУСГ проводили мето-
дом поліпозиційного сканування на діагностичних 
апаратах «Siemens Acuson 128 ХР» і «Siemens Acu-
son Aspen» (Німеччина) з використанням конвекс-
них трансдюсери з робочою частотою 3,5-5,0 МГц. 
Ендоскопічні транспапіллярні втручання виконува-
ли ендоскопами «Olympus JF-140» (Японія) під кон-
тролем рентгенівського апарату «Siemens Sireskop 
CX» (Німеччина).  

Для мікроскопічного дослідження використову-
вали жовч, отриману під час канюляції загальної 
жовчної протоки в процесі проведення ЕРХПГ, а 
також жовч, яка була отримана методом 5-мо-
ментного фракційного дуоденального зондування 
(БФДЗ). Аспіровану жовч в об’ємі 2-3 мл поміщали 
в скляну знежирену 10-міліметрову пробірку і 
центрифугували протягом 10 хвилин із швидкістю 
2000 об./хв. З осаду центрифугату робили мазок на 
предметних скельцях і досліджували у нативному 
вигляді. Кількісну характеристику мікрокристалів 
протокової жовчі, проводили за класифікацією мік-
рохоледохолітіазу, яку запропонували K. Juniper і 
E. N. Burson: 1-а стадія – менше 10 кристалів в 
препараті; 2-а стадія – від 10 до 25 кристалів в пре-
параті; 3-а стадія – більше 25 кристалів в препара-
ті; 4-а стадія більше 1 кристала в полі зору. 

Мікроскопічне дослідження жовчі проводили за 
допомогою мікроскопа Leitz Fluorover обладнаного 
комплектом поляризаційної оптики. Оптична систе-
ма була сконфігурована на повне блокування світ-
ла (темний фон), після чого між поляризатором і 
аналізатором поміщався досліджуваній препарат 
(нефіксований). Зйомка здійснювалась при збіль-
шенні х400 з допомогою комп’ютерної камери LUM-
C-B11/Sony (Labtron). Для отримання зображень 
при фазово-контрастній мікроскопії використовува-
ли світлооптичний мікроскоп Leica DM-2500 (Swit-
zerland), фотокамери Leica DFC450C і програмне 
забезпечення Leica Application Suite Version 4.4.  

Статистична обробка отриманих результатів 
здійснювалася з використанням програмного за-
безпечення RStudio v. 1.1.442 та R Commander 
v.2.4-4. При статистичній обробці результатів вико-
ристовувались середня величина та стандартне 
відхилення середнього (M±σ). 

Результати дослідження та їх обговорення. 
У результаті проведення мікроскопічного дослі-
дження жовчі, отриманої під час ЕРХПГ та БФДЗ 
кристалічні структури були виявлені у 25 (96,1%) 
пацієнтів І групи, у 31 (96,8%) – ІІ, у 20 (95,2%) – ІІІ, 

та у 3 (12,5%) добровольців ІV групи. Жовчні крис-
тали не були виявлені у 3 (3,7%) пацієнтів із захво-
рюваннями гепатобіліарної системи (пацієнти І, ІІ 
та ІІІ групи) та у 21 (87,5%) добровольців ІV групи. 
Згідно до класифікації мікрохоледохолітіазу K. Ju-
niper і E. N. Burson, було виявлено схожі результа-
ти у пацієнтів із захворюваннями гепатобіліарної 
системи (рис. 1). Четверта стадія мікрохоледохолі-
тіазу була виявлена у 17 (65,3%) пацієнтів І групи, 
у 24 (56,2%) – ІІ, та у 12 (57,1%) ІІІ групи пацієнтів. 
У контрольній, ІV групі пацієнтів, перша стадія мік-
рохоледохолітіазу була виявлена лише у 3 (12,5%) 
хворих, у решти – 21 (87,5%) добровольців, криста-
лічних структур у жовчі виявлено не було. 

Здебільшого відзначали комбінації кристалів 
холестерину моногідрату та гранул кальцію біліру-
бінату, які спостерігались у 59 (74,6%) пацієнтів. У 
таких випадках у полі зору мікроскопа переважали 
нагромадження кальцію білірубінату, які утворюва-
ли чисельні агреговані крупинки і гранули золотис-
то-жовтого або жовто-бурого кольору, які нашаро-
вувались одні на одних та формували об’ємні скуп-
чення (рис. 2).  

Кристали холестерину моногідрату містили 
тріщини, їх краї досить часто були нерівними,  

Рис. 1. Результати мікроскопії жовчі відповідно до кла-
сифікації мікрохоледохолітіазу K. Juniper і E. N. Burson 

 

Рис. 2. Фазово-контрастна мікроскопія. Гранули кальцію 
білірубінату та кристали холестерину моногідрату. х 400  
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ворсинчастими, обламаними, нерідко з вирізаними 
кутами (рис. 2). Інколи траплялись кристали холес-
терину моногідрату прямокутної форми, з чітко 
контурованими краями. Досить часто поряд з пря-
мокутними кристалами зустрічались нагромаджен-
ня слизу (рис. 3). Виявляли атипові форми криста-
лів холестерину моногідрату у вигляді видовжених 
пластинок з нерівними гранями (рис. 4). 

Мікрокристали в ізольованому вигляді в осаді 
жовчі зустрічались рідко. У 9 (11,4%) пацієнтів в 
жовчі, яка була отримана під час ЕРХПГ виявляли 
кристали холестерину моногідрату, які часто розта-
шовувались у помірній кількості слизу. Зустрічались 
кристали різної форми: переважали ромбоподібної, 
з нерівними обламаними краями, іноді у вигляді 
уламків розбитого скла. Рідше холестерину моногі-
драт візуалізувався у вигляді кристалічних утво-
рень прямокутної форми. Розмір сторони ромбічних 
кристалів холестерину моногідрату становив  
77-78 мкм. При морфометрії прямокутних кристалів 
моногідрату холестерину встановили, що їх ширина 
становить 77-78 мкм, а довжина – 170-173 мкм.  

Під час проведення поляризаційної мікроскопії 
(рис. 5) кристали моногідрату холестерину на тем-

ному фоні мали вигляд чисельних різнозабарвле-
них жовтих, зелених або червонуватих ромбічних, 
рідше прямокутних утворень. Кристали ромбоподі-
бної форми забарвлювались переважно у жовтий, 
рідше у зелений колір. Кристали прямокутної або 
атипово-видовженої форми у поляризаційному мік-
роскопі набували червоного або жовтого кольору.  

Слід зазначити, що надмірна концентрація хо-
лестерину індукує згущення жовчі, яке сприяє фор-
муванню кристалів моногідрату холестерину та 
виникненню біліарного сладжу. Поява чисельних 
кристалів моногідрату холестерину вказує на втра-
ту колоїдної стійкості жовчі, наростання літогенних 
властивостей жовчі, розвиток ЖКХ та калькульоз-
ного холециститу. 

Гранули білірубінату кальцію в ізольованому 
вигляді в осаді жовчі зустрічались у 9 (11,4%) паці-
єнтів. При мікроскопії жовчі у таких випадках візуа-
лізувались чисельні гранули кальцію білірубінату 
золотисто-жовтого або жовто-бурого кольору 
(рис. 2). Рідше білірубінат кальцію нагромаджував-
ся у вигляді жовто-бурих глибок або жовто-бурої 
аморфної маси. Нерідко у відібраних пробах також 
виявляли нагромадження слизу. Діаметр гранул 
білірубінату кальцію становив 1,5-2,4 мкм. Гранули 
кальцію карбонату зустрічались лише у 3 (4%) па-
цієнтів. Під час застосування фазово-контрастної 
мікроскопії забарвлення гранул білірубінату каль-
цію посилювалось, у периферичній зоні вони місти-
ли обідок жовто-бурого кольору. За поляризаційної 
мікроскопії вони мали вигляд нагромаджень пере-
важно жовтого або жовто-зеленого кольору 
(рис. 6). Слід зазначити, що гранули кальцію білі-
рубінату в нормі у жовчі відсутні. Вони випадають в 
осад у випадку порушення колоїдної стійкості жов-
чі, наявності холестазу та приєднанні запалення, 
що проявляється появою мікролітів.  

У хворих, яким діагностовано мікрохолодехолі-
тіаз і стеноз великого сосочка дванадцятипалої 

Рис. 3. Фазово-контрастна мікроскопія. Кристали холес-
терину моногідрату та гранули кальцію білірубінату.  

х 400 

Рис. 4. Фазово-контрастна мікроскопія. Кристали  
холестерину моногідрату атипової видовженої форми та 

гранули білірубінату кальцію. х 400 

 

Рис. 5. Поляризаційна мікроскопія. Чисельні кристали 
холестерину моногідрату. х 400 
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кишки (ВСДК) або гострий папіліт, ЕРХПГ заверше-
но ЕПСТ, яку прийнято вважати «золотим стандар-
том» у доопераційному лікування холедохолітіазу. 
Вона вирішує проблему патологічного стану ВСДК 
з наявністю біліарної гіпертензії, відновлює пасаж 
жовчі, у зв’язку з цим вважається найбільш патоге-
нетично обґрунтованим методом лікування і профі-
лактики цього ускладнення ЖКХ. 

Пацієнтам І та ІІ груп лікування проводили у два 
етапи: перший – ЕРХПГ та ЕПСТ з літоекстракцією, 
а другим – холецистектомію. Серед пацієнтів І групи 
під час ЕРХПГ у 11 (42,3%) були виявлені дрібні 
конкременти розміром 3-6 мм, які успішно були ви-
далені за допомогою балонного літоекстрактора. У 
5 (19,3%) пацієнтів після розсічення великого сосоч-
ка 12-п. кишки спостерігали виділення «біліарного 
сладжу». Рентгенедоскопічні втручання були кінце-
вим методом лікування у 3 (11,6%) пацієнтів, оскіль-
ки проведена лікувальна ЕРХПГ сприяла швидкому 
регресу запальних змін у жовчному міхурі і пацієнти 
відмовились від подальшого операційного лікуван-
ня. Лапароскопічна холецистектомія (ЛХЕ), другим 
етапом виконана 24 (88,4%) пацієнтів. 

У ІІ групі двом (6,2%) пацієнтам виконано одно-
етапне операційне втручання – відкриту холецис-

тектомію, холедохолітотомію та зовнішнє дрену-
вання загальної жовчної протоки. Двохетапне ліку-
вання проведено у 28 (87,5%) пацієнтів. У двох 
(6,2%) хворих у зв’язку з важкою супутньою пато-
логією ЕПСТ було завершальним етапом. Усім 
хворим ІІІ групи була проведена ЕПСТ, проте 3 
(14,2%) пацієнтів потребували повторних ендоско-
пічних втручань.  

Таким чином, наявність кристалів в жовчі є ма-
ркером мікрохоледохолітіазу і, відповідно, жовч 
залишається схильною до каменеутворення, що 
посилюється при її згущенні, при прогресуванні 
запального процесу в жовчних протоках (при підви-
щенні рівня сіалових кислот і загального білка жов-
чі), навіть після холецистектомії [13, 14]. Це у по-
дальшому стає причиною 50-75% випадків ідіопа-
тичного гострого панкреатиту [15]. 

Отже, гострий холецистит, ускладнений мікро-
холедохолітіазом за відсутності патогномонічних 
його ознак, диктує необхідність ретельного інстру-
ментального обстеження пацієнтів з урахуванням 
різних за інформативністю та інвазивністю методів 
дослідження, які будуть завершувати діагностич-
ний етап перед проведенням інвазійного лікування. 

Висновки.  
1. Діагностика мікрохоледохолітіазу включає послі-

довне використання трансабдомінального ульт-
расонографічного дослідження, методів прямого 
контрастування жовчних шляхів та використання 
поляризаційної мікроскопії жовчі.  

2. Отримана інформація за результатами прове-
дення мікроскопічного дослідження жовчі може 
бути використана в якості важливого критерію 
для визначення показань для ендоскопічного 
транспапілярного втручання. 
Перспективою подальших досліджень є 

вивчення питання консервативної терапії в лікуван-
ні мікрохоледохолітіазу, що включає препарати 
урсодеоксихолевої кислоти. Проведення порів-
няльного аналізу ускладнень, що можуть виникну-
ти, після проведення діагностичних процедур при 
підозрі на холедохолітіаз. 

Рис. 6. Поляризаційна мікроскопія. Гранули кальцію білі-
рубінату. х 400 
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УДК 616.366-002-003.7-036.11]-07 
ДИАГНОСТИКА МИКРОХОЛЕДОХОЛИТИАЗА У ПАЦИЕНТОВ  
С ОСТРЫМ КАЛЬКУЛЕЗНЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ 
Терлецкий О. М., Коломийцев В. И., Омеляненко О. В., Буфан М. М. 
Резюме. Холедохолитиаз – одна из форм желчнокаменной болезни с частотой его выявления от 8 

до 33%. Среди всех случаев холедохолитиаза в 5-30% заболевание протекает в асимптомной или мало-
симптомной форме и характеризуется только общими неспецифическими признаками, которые при ур-
гентной хирургической патологии – остром холецистите, – не имеют диагностической ценности и выпада-
ют из круга зрения хирургов. А именно микрохоледохолитиаз часто является причиной постхолецистэк-
томического синдрома, механической желтухи, холангита, идиопатического острого панкреатита и его 
рецидивов, а также может приводить к хроническому панкреатиту. 

Целью исследования было определить диагностическую ценность микроскопического исследования 
протоковой желчи методом поляризационной и фазово-контрастной микроскопии у пациентов с микрохо-
ледохолитиазом в условиях ургентной хирургии. 

В исследование было включено 79 пациентов, находившихся на лечении в клинике хирургии №1 
Львовского национального медицинского университета имени Данила Галицкого в течение 2017-2018 
годов. Больные были разделены на три группы: I группа (n=26) пациенты с острым калькулезным холеци-
ститом и малосимптомным холедохолитиазом; II группа (n=32) пациенты с острым калькулезным холеци-
ститом и клиническими симптомами холедохолитиаза (желтуха) и признаками холедохолитиаза по эндо-
скопической ретроградной холангиопанкреатографии; III группы (n=21) пациенты с постхолецистэктоми-
ческим синдромом. Также в исследование включены 24 добровольца без заболеваний пищеварительной 
зоны, которые находились на лечении в гастроэнтерологическом отделении 5-й городской клинической 
больницы г. Львова, которые составили контрольную IV группы. 

В результате проведения микроскопического исследования желчи, кристаллические структуры были 
обнаружены у 25 (96,1%) пациентов I группы, у 31 (96,8%) – II, у 20 (95,2%) – III, и в 3 (12 5%) доброволь-
цев IV группы. Желчные кристаллы не были обнаружены у 3 (3,7%) пациентов с заболеваниями пищева-
рительной системы (пациенты I, II и III группы) и у 21 (87,5%) добровольцев IV группы. Четвертая стадия 
микрохоледохолитиаза была обнаружена у 17 (65,3%) пациентов I группы, у 24 (56,2%) – II, и у 12 (57,1%) 
III группы пациентов. В контрольной, IV группе пациентов, первая стадия микрохоледохолитиаза была 
обнаружена только у 3 (12,5%) больных, у остальных 21 (87,5%) добровольцев -  кристаллических струк-
тур в желчи обнаружено не было. 
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Полученная информация по результатам проведения микроскопического исследования желчи может 
быть использована в качестве важного критерия для определения показаний для эндоскопического 
транспапилярного вмешательства. 

Ключевые слова: микрохоледохолитиаз, микроскопия желчи, острый калькулезный холецистит. 
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Diagnosis of Microcholedocholithiasis in Patients with Acute Calculous Cholecystitis 
Terletskiy O. M., Kolomiytsev V. I., Omelyanenko O. V., Bufan M. M. 
Abstract. Choledocholithiasis with a detection rate from 8 to 33% is one of the forms of cholelithiasis. In all 

cases of choledocholithiasis, 5-30% of the disease is asymptomatic or oligosymptomatic characterized only by 
general nonspecific signs, which have no diagnostic value and are out of surgeons’ sight in the case of urgent 
surgical pathology, i.e. acute calculous cholecystitis. Namely, microcholedocholithiasis is often the cause of 
postcholecystectomy syndrome, obstructive jaundice, cholangitis, idiopathic acute pancreatitis, and its relapses, 
and it can lead to chronic pancreatitis as well. 

The purpose of the study was to determine the diagnostic value of microscopic examination of ductal bile by 
polarization and phase-contrast microscopy in patients with microcholedocholithiasis in the settings of urgent 
surgery. 

Material and methods. The study included 79 patients who underwent treatment at the Surgical Clinic No.1 
of Danylo Halytsky Lviv National Medical University in 2017-2018. The patients were divided into three groups: 
group I (n=26) had patients with acute calculous cholecystitis and oligosymptomatic choledocholithiasis; group II 
(n=32) included patients with acute calculous cholecystitis, clinical symptoms of choledocholithiasis (jaundice), 
and signs of choledocholithiasis by endoscopic retrograde cholangiopancreatography; group III (n=21) encom-
passed patients with the postcholecystectomy syndrome. The study also included 24 volunteers without the 
hepatobiliary diseases who were undergoing treatment at the gastroenterology department of Lviv City Clinical 
Hospital No.5. They constituted the control group IV. 

Results and discussion. The results of the microscopic examination of bile are as follows: crystalline struc-
tures were detected in 25 (96.1%) patients of group I, in 31 (96.8%) – II, in 20 (95.2%) – III, and in 3 (12.5%) 
volunteers of group IV. Biliary crystals were not detected in 3 (3.7%) patients with diseases of the hepatobiliary 
system (patients in groups I, II, and III) and 21 (87.5%) volunteers in group IV. The fourth stage of microcholedo-
cholithiasis was detected in 17 (65.3%) patients of group I, in 24 (56.2%) - II, and in 12 (57.1%) patients of 
group III. In the control group IV, the first stage of microcholedocholithiasis was detected only in 3 (12.5%) pa-
tients, crystalline structures in bile were not detectedin the remaining 21 (87.5%) volunteers. 

Conclusion. Diagnosis of microcholedocholithiasis involves the sequential application of transabdominal 
ultrasound, methods of direct staining of the biliary tract and the use of polarization microscopy of bile. The infor-
mation obtained from the results of the microscopic examination of bile can be used as an important criterion for 
determining the indications for endoscopic transpapillary intervention. 

Keywords: microcholedocholithiasis, microscopy of bile, acute calculous cholecystitis. 
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