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Гострий панкреатит (ГП) є однією із хвороб у
структурі гострої хірургічної патології орга�

нів черевної порожнини. Діагностика його склад�
на, особливо на першому етапі, під час госпіталі�
зації пацієнтів у стаціонар та протягом перших
діб хвороби. Це виявляється як гіпер�, так і гіпо�
діагностикою. Для вирішення цих питань роз�
робляють різні критерії та методи дослідження
(лабораторні, інструментальні). Кожний із них
має певну діагностичну цінність і вірогідність.
Вартість та порівняння ефективності різних ме�
тодів діагностики також актуальні. Тому доціль�
ні пошуки простих високочутливих і високоспе�
цифічних методів діагностики ГП. Визначення
вмісту трипсиногену�2 у сечі для діагностики ГП
описано різними авторами [1—3], хоча в Україні
таких досліджень не проводили.

Мета дослідження — оцінити ефективність
Аctim Pancreatitis виробництва Меdix Вiochemica,
Фінляндія (ексклюзивним представником в
Україні є компанія «Фармаско») для експрес�
діагностики ГП, відповідність його медико�тех�
нічним вимогам, безпеці у процесі експлуатації,
доцільність використання в Україні.

Матеріали та методи 
За період 2008—2009 рр. у Центрі хірургії пе�

чінки, жовчних проток та підшлункової залози
обстежено групу пацієнтів, госпіталізованих з пі�
дозрою на ГП. Госпіталізовано 90 хворих віком
від 28 до 77 років, чоловіків — 48, жінок — 42. Усіх
їх розподілено на чотири групи залежно від три�

валості хвороби до моменту госпіталізації. Паці�
єнти 1�ї групи потрапили в клініку до 12 год від
початку захворювання, 2�ї — від 12 до 24 год, 3�ї —
від 24 до 72 год і 4�ї — після 72 год. Для комплекс�
ної діагностики ГП хворим поряд із загально�клі�
нічними дослідженнями застосовували тест
Аctim Pancreatitis для визначення вмісту трипси�
ногену�2 у сечі. Аналізували позитивні, слабкопо�
зитивні та негативні результати тестування. Од�
ночасно з метою кореляції результатів тестів дос�
ліджували активність α�амілази сироватки крові
для підтвердження діагнозу ГП. Проведено 90
досліджень зразків сечі хворих за допомогою
Аctim Pancreatitis та 90 досліджень зразків крові
для визначення активності α�амілази сироватки
крові колориметричним методом.

Результати та обговорення
За результатами дослідження ГП діагностовано

у 75 хворих, гостру непрохідність кишечнику — у
5, гострий холецистит — у 8, хронічний гепатит —
у 3, гострий апендицит — у 9. В усіх хворих із не�
підтвердженим діагнозом ГП результати тесту
визначення вмісту трипсиногену�2 в сечі були не�
гативні, при цьому активність α�амілази у сиро�
ватці крові була у межах норми. Із 75 пацієнтів зі
встановленим діагнозом ГП 60 госпіталізовано в
реанімаційне відділення з тяжкою формою захво�
рювання. Причини ГП: вживання алкоголю — у
34 (45 %) хворих, жовчнокам’яна хвороба — у 28
(58 %). Слід виділити окрему етіологічну групу —
13 (17 %) хворих на післяопераційний панкреа�
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тит після виконання операцій на великому сосоч�
ку дванадцятипалої кишки (папілектомія — у 2,
ендоскопічна папілосфінктеротомія — у 11).

У 4 хворих результат тестування виявився не�
гативним, у 6 — слабкопозитивним. При цьому
активність α�амілази у сироватці крові була
значно підвищена. Значущу різницю відхилень
показників виявлено у пацієнтів 1�ї групи, госпі�
талізованих у строки до 12 год. Це можна пояс�
нити коротким періодом від початку захворю�
вання і відповідно — невисоким рівнем трипси�
ногену�2 у сечі. В інших групах різниця показни�
ків вірогідна (p < 0,05).

Таким чином, за негативного результату тесту
на трипсиноген�2 у сечі та непідвищеній актив�
ності α�амілази у сироватці крові діагноз ГП
треба вважати сумнівним і шукати інші хірур�
гічні недуги.

Тест виявився неефективним у хворих із три�
валістю хвороби до 12 год. Це можна пояснити

невеликою кількістю пацієнтів, що пройшли
обстеження.

Результати досліджень показали, що діагноз
ГП можна встановити за допомогою ВМП
Аctim Pancreatitis у разі тривалості хвороби по�
над 12 год, у яких засвідчено високу специфіч�
ність (88 %) і чутливість (87 %) методу. Метод
визначення вмісту трипсиногену�2 у сечі ефек�
тивний, корелює з активністю α�амілази у сиро�
ватці крові й може бути застосований у ком�
плексі діагностичних заходів для діагностики
ГП.

Висновки
ВМП Аctim Pancreatitis для діагностики ГП

(компанія «Фармаско») є надійним, безпечним,
зручним у використанні. На підставі нашого
випробування можна рекомендувати Аctim
Pancreatitis для застосування у медичних уста�
новах України з метою діагностики ГП.
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Выводы о клиническом испытании 
изделия медицинского назначения Аctim Pancreatitis 
для диагностики острого панкреатита
Острый панкреатит является одной из болезней в структуре острой хирургической патологии органов
брюшной полости. Неизученным является вопрос его диагностики. С этой целью предложен неинвазив�
ный способ определения содержания трипсиногена�2 в моче. По результатам исследования у 75 из 90
больных выявлена высокая специфичность (88 %) и чувствительность (87 %) исследования. Этот метод
эффективен, коррелирует с активностью α�амилазы в сыворотке крови и может быть использован в
комплексе диагностических мероприятий у больных с острым панкреатитом.
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Conclusions from the clinical tril of the medicinal product
Аctim Pancreatitis for the diagnosis of acute pancreatitis
Acute pancreatitis is one of the disorders within the structure of the acute surgical abdominal pathology. The
issue of its diagnostics is still non�studied. To resolve the issue the non�invasive method of the measurement of
urine tripsinogen�2 has been proposed. As a result of the study, in 75 from 90 patients the high specificity (88 %)
and sensitivity (87 %) of the test has been revealed. This method showed to be effective, it correlated with the
blood serum alfa�amylase activity and can be used in the complex of the diagnostic measures for patients with
acute pancreatitis.
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