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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
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Интраоперативна холангиография ( ИОХ )
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Експлорация на дуктус холедохус ( ЕДХ )

Холедохотомия (ХДТ)
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Лапароскопска интраоперативна ехография ( ЛИОЕ )
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Общия жлъчен канал ( ОЖК )

Перкутанна трансхепатална холангиография ( ПТХ )

Ендоскопска екстракция на конкрементите ( ЕЕК )
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I. Увод 

Населението на света към момента е приблизително 7,4 милиарда човека. Жлъчно-

каменна  болест  (ЖКБ)  засяга  милиони хора,  като  в  страните  от  Европа  и  САЩ от  нея 

страдат  между  8%   до  15%  от  мъжете  и  от  20%  до  25%  от  жените.  В  България,  по 

литературни данни,  от посоченото заболяване боледуват между 28% до 32% от лицата над 50 

години.  Около 1/4  от населението на Земята над 60 г. и 1/3  над 70 г.  имат холелитиаза. При 

20% от  случаите   калкулозният  холецистит   се  комбинира  с  холедохолитиаза,  която  има 

асимптоматична клиника при ½ от пациентите. Синдромът на Мирици се среща в границите 

0,3% до 3% от общата патология на ЖКБ. Тези усложнени форми  протичат с различна по 

степен  билиарна  хипертензия  в  52.3% -  85%  и  с  холангит  в  23.6% -  46.4%.   Голямото 

многообразие на изследвания и технологии прилагани от съвременната медицина не успяват 

да отговорят на два основни въпроса: как да диагностицираме формите на ЖКБ протичащи с 

билиарна  хипертензия  и  кой  метод  да  се  приложи  за  лечението  им,  след  като  бъдат 

диагностицирани. 

През  последните  години  се  наблюдава   устойчиво  число  на  ЖКБ  протичаща  с 

билиарна хипертензия. Обяснение за това се търси в увеличения брой пациенти на средна и 

напреднала  възраст.  Съчетанието  на:   нарастваща  бройка  болни  в  напреднала  възраст, 

липсата  на  абсолютни  диагностични  критерии,  високият  морбидитет,  с  който  протичат, 

прибавени  към   умерено  положителни   резултати  от  лечението,  са  сериозно 

предизвикателство пред медиците. 

Прилаганите  до  момента  неинвазивни  образни  методи  -  ултразвук,  компютърна 

томография  и ядрено - магнитен резонанс не успяват да диагностицират патологията във 

всички случаи, което изисква прилагането на инвазивни методи.              

Високото  съдържание  на  информация  на  ЕРХГ  при  диагностиката  на  билиарна 

хипертензия и терапевтичните му успехи се  потвърждават от  широката  използваемост на 

метода въпреки  риска от усложнения.                                                           

Интраоперативното прилагане на директна фибро-холедохоскопията за диагностика и 

лечение на ЖКБ протичаща с билиарна хипертензия  се характеризира с висока степен на 

техническа сложност и добри резултати. 

При  оперативното  лечение  на  формите  протичащи  с  билиарна  хипертензия  няма 

утвърден рационален  хирургичен мини-инвазивен метод на лечение.

Нерешените  въпроси по  отношение на  диагностиката  и  лечението  на  усложнените 

форми на ЖКБ, протичащи с билиарна хипертензия,  я превръщат  в един от най-важните 

проблеми пред съвременната медицина. 
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II. Цел и задачи 

Въз основа на проучените данни от литературния обзор и натрупания от нас опита в 

диагностиката и лечението на усложнените форми на ЖКБ ние си поставихме за цел: 

Да се изведе алгоритъм за диагностиката на усложнените форми на ЖКБ водещи до 

билиарна хипертензия /холедохолитиаза, синдром на Мирици, склероза на папилата/. Да се 

оценят възможностите на ендоскопските и оперативни методи за ликвидиране на билиарната 

хипертензия.

За изпълнение на целта си поставихме следните задачи:

1.Обработване  и  анализиране  на  данните  от  анамнезата,  физикалния  статус  и 

резултатите  от  лабораторните  изследвания  на  болните  с  усложнени  форми  на  ЖКБ  с 

билиарна хипертензия и оценяване на тяхното значение за диагностиката на заболяването.

2.Обработване и анализиране на данните от образните изследвания  УЗД, КАТ, ЯМР и 

ЕРХПГ и оценяване на тяхното значение за диагностиката на ЖКБ  с билиарна хипертензия. 

Сравняване на резултатите от тези изследвания с данните от интраоперативна находка.

3.Създаване  на  диагностичен  алгоритъм  приложим  в  клинични  условия  за 

предоперативно диагностициране на ЖКБ с билиарна хипертензия.

4.Внедряване  рутинно  в  практиката  интраоперативната  фибро-холедохоскопия  при 

лапароскопско лечение на ЖКБ с билиарна хипертензия.

5.Отчитане и анализ на резултатите от извършените конвенционални и лапароскопски 

оперативни интервенции за третиране на ЖКБ с билиарната хипертензия. 

6.На база на натрупания опит, извеждане на алгоритъм за избор на оперативен метод в 

зависимост от патологичния процес (локализацията, броя и големината на конкрементите).
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III. Материал и методи

1. Материали

Настоящото  проучване  се  основава  на  изследвани и  лекувани пациенти  с  ЖКБ за 

период от 10 г. (01.01.2004 г. до 31.12.2014 г.) 

Клиничния материал обхваща 4616 болни на възраст от 12 г. до 94 г.  От тях 3969 са от 

Хирургичната  Клиника  на   УМБАЛ  „Света  Анна”  София  до  01.04.2012  г.  и  647  от 

Хирургична Клиника на УМБАЛ „Софиямед” София от 01.05.2012 г. до 01.01.2015 г. 

(Фиг. 11)

1.1 Обща структура на групата пациенти с ЖКБ – с неусложнени и усложнени форми.

    

Фиг. 11. Разпределение на пациентите в двете болнични заведения

От  тях  мъже  1313  (  28,4%  )   и  жени  3303  (  71,5%  ),  или  имаме  съотношение 

жени/мъже 2,5/1. На  фигура 12 се вижда разпределението по години на всички болни.
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Фиг.12. Разпределение по години на пациентите.

Неусложнените форми на  ЖКБ са 3149 болни (68,2% ), а  усложнени са 1467 болни 

(31,8%). ( Фиг.13)

Фиг. 13. Разпределение на пациентите на усложнени и неусложнени форми по години.
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Пациентите с усложнените форми на ЖКБ - 1467 се разделят на две основни части, 

протичащи без билиарна хипертензия са 852 болни (18,5%) и с билиарна хипертензия са  615 

болни. (13,4%). ( Фиг. 14)

Фиг.14. Разпределение по години на пациентите с усложнени форми 

За целия период  лапароскопски оперираните пациенти със ЖКБ са 3932  ( 85 % ), а 

конвенционално оперираните са 684 (15% ). ( Фиг. 15) 

Фиг. 15. Графика по години на пациентите с лапароскопски и конвенционални оперативни 

интервенции.
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1.2 Демографски характеристики  на болни  със ЖКБ, протичаща с БХ. 

Съотношение между двата пола, жени към мъже е 1,4:1.  Разпределението по пол е 

представено на фиг. 16.

Фиг.16. Разпределение по пол в годините на пациентите с билиарна хипертензия.

Възрастовото  разпределение  на  пациентите  със  ЖКБ  с  билиарна  хипертензия  е 

представено на фиг. 17.

Фиг.17. Разпределение по възраст и пол на пациентите с билиарна хипертензия
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Болните на възраст до 20 г. представляват 0,81% от случаите, тези от 21 до 30 г. – 2,6 

%, от 31 до 40 г. – 5,4 %, от 41 до 50 г. – 8,9 %, от 51 до 60 г. – 16 %, от 61 до 70 – 27,3 %, от  

71 до 80г.  28,1 % и над 80 г. – 10,7 %. 

От  представените  данни  е  видно,  че  пациентите  между  71-80   години  са  най-

засегнатата от ЖКБ с билиарна хипертензия като възрастова група, докато заболяването е с 

относително ниска честота при млади пациенти.

1.3 Придружаващи заболявания и оценка на предоперативния риск по ASA.

На  фигура  18  е  представено  разпределението  на  болните  (като  абсолютен  брой 

пациенти) по придружаващи заболявания. Сборът на пациентите надвишава 615 (общ брой 

пациенти с билиарна хипертензия), поради това че при някои от тях са регистрирани повече 

от едно придружаващи заболявания.

Фиг. 18. Разпределение на болните по придружаващи заболявания

При  всички  пациенти  бе  направена  оценка  на  предоперативния  риск  и  те  бяха 

разпределени  по  групи,  определени  от  данните  от  физикалния  преглед  и  съпътстващите 

коморбидни състояния, по класификацията на American Society of Anesthesiologists (ASA). 

Резултатите сочат, че 22 (4%) болни са с ASA І, 355 пациенти (58%) са с ASA ІІ, с ASA ІІІ са 

194 болни (32%) и с ASA ІV са 44 пациенти (7%). (Фиг.  19)
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Фиг. 19.  Разпределение на болните по ASA

1.4 Клинични симптоми, параклинични и образни изследвания.

От  хоспитализираните  в  клиниката  пациенти,  с  диагноза  ЖКБ  с  билиарна 

хипертензия, с болка са 527 (86 %), с иктер са 405 (66%),а с фебрилитет - 65(11 %) (Фиг. 20.). 

При 43% (266 пациента) са били проявени повече от 1 симптом.

Фиг.20  Водещи симптоми при пациентите с билиарна хипертензия
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При  пациентите  бяха  приложени  пълни  параклинични  и  образни  изследвания 

предоперативно,  а при някои от тях се наложи провеждане на допълнителни изследвания 

интра и следоперативно. 

Видовете  образни  изследвания,  които  бяха  извършени  предоперативно,  са 

демонстрирани на фигура 21.

Фиг. 21 Приложени образни изследвания

Видовете образни изследвания извършени интраоперативно са представени на фигура 

22. При това, интраоперативната холангиография, използвана по-често в първата половина на 

изследвания период, е напълно изместена от интраоперативната холедохоскопия, до края на 

втората му половина.

Фиг. 22. Интраоперативни изследвания 
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Следоперативно,  част  пациентите  бяха  проследени  посредством  абдоминална 

ехография, а на тези с външен билиарен дренаж рутинно беше извършвана следоперативна 

прездренажна  холангиография  преди  дехоспитализацията  и/или  преди  отстраняването  на 

дренажа.  При  клинични  данни,  суспектни  за  резидуална  литиаза  на  холедоха,  в 

следоперативния период беше провеждана ЕРХПГ - фигура 23.

Фиг. 23. Следоперативни образни изследвания.

1.5 Оперативно лечение.

При пациентите със ЖКБ и билиарна хипертензия бе проведено  оперативно лечение 

при всички пациенти. На фигура 24 е показан срокът на оперативна интервенция от момента 

на хоспитализацията.

Фиг. 24 Срок на оперативна интервенция
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В зависимост от резултатите от предоперативните изследвания и интраоперативната 

находка, болните с ЖКБ, усложнена с билиарна хипертензия, бяха разпределени в 6 групи – 

по патологична находка причиняваща билиарната хипертензия:

1. Пациенти с холелитиаза (ХЛ) и стенозиращ папилоодит (СПО) – 52 (8%).

2. Пациенти с холелитиаза и холедохолитиаза (ХДЛ) – 91 (15%).

3. Пациенти с холелитиаза, холедохолитиаза и стенозиращ папилоодит  – 376 (61%).

4. Пациенти с холедохолитиаза след холецистектомия (СХЦЕ) – 37 (6%).

5. Пациенти с холедохолитиаза след холецистектомия и стенозиращ папилоодит – 10  (2%).

6. Пациенти с различни форми на Синдрома на Мирици (СМ) – 49 (8%).

Разпределение на болните по патологична находка е представен на фигура 25.

Фиг. 25. Патологична интраоперативна находка 

Приложени оперативни техники при пациентите със ЖКБ и билиарна хипертензия, 

лапароскопски оперирани са 162 ( 26,34 %), а конвенционално 453 ( 73,66 %). От графиката 

на фигура 26 ясно се вижда момента на пресичане между двете методики в периода след 

2012г. и нарастващата бройка пациенти с лапароскопски оперативни интервенции. 

Това се дължи натрупването на опит и умения, както в лапароскопската техника, така 

и  в  процедурите  за  ендоскопска  експлорация  на  общия  жлъчен  канал,  с  екстракция  на 

конкрементите  от  него,  което  позволява  последващата  хирургична  интервенция  да  се 

ограничи до семпла холецистектомия (обикновено лапароскопска). (фиг. 26.)
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Фиг.26 Приложените оперативни техники

При  оперативното  и  интервенционално  лечение  на  билиарната  хипертензия, 

предизвикана от ЖКБ, са приложени няколко различни оперативни техники, като в първата 

половина  на  периода  по-застъпени  са  техниките  на  отворена  експлорация  на  жлъчните 

пътища, а през втората половина превес имат инвазивните и лапароскопските методи. 

Приложените конвенционални оперативни техники са:

1. Конвенционална холецистектомия, след проведена ЕРХПГ (КХ/ЕРХПГ).

2. Конвенционална експлорация на общия жлъчен канал с дренаж по Кер (Kehr-конв.).

3. Конвенционална експлорация на общия жлъчен канал с трансцистичен дренаж (ТЦД).

4. Конвенционална експлорация на общия жлъчен канал с Холедохо-дуоденоанастомоза 

(ХДА).

5. Конвенционална експлорация на общия жлъчен канал с Хепатико-йейуноанастомоза 

(ХЙА).

Лапароскопските оперативни техники в серията проучени пациенти включва:

1. Лапароскопска холецистектомия, след проведена ЕРХПГ(ЛХ/ЕРХПГ).

2. Лапароскопска експлорация на общия жлъчен канал с дренаж по Кер (Kehr-Лап.).

3. Лапароскопска експлорация на общия жлъчен канал с трансцистичен дренаж (ТЦД).

4. Лапароскопска  експлорация  на  общия  жлъчен  канал  със  зашиване  на  холедоха  - 

идеална холедохотомия (ИХДТ).
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За  събирането  на  материалите  за  това  проучване  бе  използвана  необходимата 

болнична  документация  и  възможностите,  които  предлагат  двете  лечебни  заведения  за 

диагностика  и  лечение.   Получените  данни  бяха  отразени  в  специално  създадена, 

индивидуална за всеки пациент анкетна карта. (Приложение № 1)

           

2. Методи

2.1 Диагностични методи

А) Общи данни: възраст, пол, кръвна група.

Б) Анамнестични данни: от отразената анамнеза в листа на история на заболяването, 

са събрани данни за оплакванията на пациента и тяхната давност. Локализация и интензитет 

на  болката  (има  ли  ирадиация).  Втрисане.  Прекаран  иктер  в  миналото,  потъмняване  на 

урината, изсветляване на изпражненията и дали е бил свързан с коремна болка и къде е била 

тя. 

Придружаващи заболявания – diabetes mellitus; obesitas. 

Предходни  коремни  операции  –  причина,   достъп,  усложнения,  лечение  преди 

прегледа.

Миналите  и  придружаващите  заболявания  са  оценени  по  ASA,  даваща  обща 

характеристика на пациента по отношение на анестезиологичният риск. 
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В)  Обективно  състояние: търсят  се  количествени  и  качествени  промени  в 

съзнанието. При клиничния преглед на всеки пациент е направен подробен оглед, палпация и 

аускултация на коремната кухина. Чрез тях се търсят болезнени зони, характер и интензитет 

на  болката,  резистентност,  симптом  на  Blumberg,  характер  на  перисталтиката,  ректално 

туширане. Цикатрикси по корема от предишни оперативни интервенции.  Задължително се 

палпира  и  перкутира  черният  дроб.  В  обема  на  необходимите  изследвания  са  включени 

измерването на телесната температура, даваща косвени данни за наличието на евентуален 

възпалителен процес и оглед на кожата и склерите - цвят и наличие на обривни единици (или 

следи от разчесване).

Г)  Клинико-лабораторни  методи: ПКК,  урина,  СУЕ,  биохимични  изследвания 

(билирубин  общ  и  директен;  алкална  фосфатаза;  СГОТ,  СГПТ,  ГГТ,  алфа  амилаза); 

коагулограма;  микробиологични  изследвания. Интерпретацията  им  допълнително  насочва 

към типа патология – налична билиарна хипертензия или не.

Д)  Образно диагностични методи:

 Рентгенови методи за изследване  :     

Извършени са обзорна рентгенография на гръден кош на част от спешните пациенти и 

на  корем  като  рутинни  предоперативни  изследвания.   При  някои  усложнени  форми  се 

установява пневмобилия.

Извършени  са  интраоперативни  и  следоперативни  холангиографии  през  Т-дренаж. 

Чрез тях сме проследявали резултата от оперативната екстракция на конкременти от ОЖК и 

доказваме липсата или наличието на остатъчна литиаза. Прилагана е при всички пациенти 

следоперативно и повторно преди свалянето на Т-дрена.

Ехография на корем  :   

Изследването  е  направено  рутинно  при  всички  пациенти  с  ЖКБ  участващи  в 

настоящото  проучване.  Чрез  нея  се  поставя  диагнозата  „ЖКБ”  и  се  извършва  оглед  на 

коремната  кухина.  Определя  се  съдържимото  на  жлъчния  мехур,  големина  и  брой 

конкременти, задебеляване на стената и разслояване говорещи за остър възпалителен процес.

(Фиг. 27) Наличие на течност около мехура. С помощта на ехографията се извършва цялостен 

оглед на  черния  дроб,  интра-  и  екстрахепаталните  жлъчни пътища и  се  определя  техния 
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размер.  Патогномоничен  белег  на  екстрахепаталната  холестаза,  са  ехографските  данни за 

дилатация  на  ИХЖП  и  ЕХЖП.  (Фиг.28).  В  определени  случаи  се  установяват  данни  за 

придружаващи  интраабдоминални  патологични  състояния.  Прилага  се  като  първичен 

скрининг,  за  оценка  състоянието  на  органите  в  хепатобилиарната  област,  а  също  и  за 

динамично наблюдение.

Фиг.27 Задебелена стена на жлъчния мехур от възпаление

Фиг.28 Холедохолитиаза - вижда се конкремента в дуктус холедохус, както и дилатацията на 

надстоящия сегмент на билиарното дърво.
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Компютърна аксиална томография  .   

Използва се при ЖКБ, когато има неяснота около диагнозата или невъзможност за 

прилагане на други образни методи като ЕРХПГ поради различни причини. Прилага се при 

трудно диагностични случаи на билиарната  система -  съмнение за  карцином на жлъчния 

мехур,  жлъчните  пътища,  черен  дроб  и  панкреас. 

Контрастно  усилената  компютърна  томография,  дава  резултати  които  са  много 

детайлни  и  с  висока  степен  на  достоверност.  При  пациенти  с  холедохолитиаза,  остър 

холангит, синдром на Мирици изследването се прилага с потвърдителен характер, локализира 

билиарната обструкция,  потвърждава етиологичния причинител, и преценява тежестта на 

засягане на черния дроб ( Фиг.29). При КТ изследване се установява: папилит, конкремент в 

папила Фатери, дилатация на интра- и екстрахепаталните жлъчни пътища, задебеляване на 

стената на ОЖК и диаметър на конкремент в него, интрахепатални конкременти, холецистит, 

неоплазми  на  хепато  –  билиарната  и  панкреатичната  система.  Противопоказано  е 

използването на интравенозен контраст при повишени урея и креатинин. Това значително 

намалява чувствителността на изследването. Проведена при 62 пациента с апарат  “Siemens”

Фиг.29. Мирици синдром-добре се виждат възпалителните промени около жлъчния мехур.
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Ядрено магнитен резонанс. 

Образно  неинвазивно  изследване  с  точна  диагностика  при  усложнените  форми  на 

ЖКБ протичащи с билиарна хипертензия,  без лъчево натоварване, подходящ за малки деца и 

бременни жени. С венозен контраст се прави ЯМРХГ (холангиография), при която точно  се 

определя  размера  на  екстрхепаталните  жлъчни  пътища  и  конкременти  в  тях  (Фиг.30). 

Противопоказание за приложение на метода са наличието на метални протези от предходни 

оперативни интервенции. Проведено е при 2 (двама) пациента с апарат “Siеmens”    

Фиг.30 Конкремент в ампуларната част на дуктус холедохус 

 Ендоскопска ретроградна холангио-панкреатография - ЕРХПГ.

Инвазивна  ендоскопска  методика  прилагана  при  пациенти  с  ЖКБ  и  билиарна 

хипертензия.  В диагностично отношение дава възможност за определяне на размерите на 

екстрахепаталните  жлъчни пътища и  наличните  конкременти  в  тях.  В  терапевтично  най-

често  се  извършва  ЕРХПГ  с  ендоскопска  сфинктеротомия  (ЕС)  и  екстракция  на 

конкрементите от холедоха с последваща лапароскопска холецистектомия в кратък срок след 

ЕРХПГ  (Фиг.31).  На  екстракция  са  подлагани  пациенти  с  конкременти  до  12мм-15мм 

диаметър. За целта се използват ЕС, балони и/или кошници (Фиг.32). Малки до средни по 

размер конкременти (≤1 см) обикновено се използва балон екстрактор, докато за по-големите 

-  кошница на  Дормия.  Процедурата  се  прави  под анестезия,  което  допринася  за  добрите 

резултати. Проведено е при 220 пациента с дуоденовидеоскоп  „Олимпус”.
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Фиг.31.  Холедохолитиаза визуализирана с ЕРХПГ

Фиг.32  ЕРХПГ- Ендоскопска папилотомия

Фибро-холедохоскопия ( ФХС )

Инвазивна  интраоперативна  ендоскопска  методика  се  прилага  при  лапароскопски 

(транстроакарно) и конвенционални операции, при форми на ЖКБ с билиарна хипертензия. В 

диагностично  отношение  се  проверяват  интра-  и  екстрахепаталните  жлъчни  пътища  за 

калкули или стеноза на папила Фатери. В терапевтично отношение се прилага кошничка на 

Дормия,  балон  катетър  и  под  визуален  контрол  се  екстрахират  конкременти  и  се  прави 

дилатация на папилата. УМБАЛ „Софиямед“ разполага  с фибро-холедохоскоп на  Karl Storz 

11  fr.  модел 11292  BD1  с 90 градусова оптика и флексибилност 180 градуса (Фиг.33). Има 
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работен канал през, който се въвежда кошничка на Дормия и под визуален контрол се прави 

екстракция  на  конкрементите.  Фибро-холедохоскопия  е  проведена  при  52  пациента  -   21 

конвенционално оперирани и 31 – лапароскопски.

Фиг.33 Фибро-холедохоскоп 

 2.2 Оперативни методи:

Оперативния е основен метод на лечение при ЖКБ с билиарна хипертензия. В периода 

между  2004  и  2014  година  се  забелязва  последователната  промяна  от  преобладаващо 

конвенционални към лапароскопски оперативни техники (Фиг. 26).

А) Конвенционални оперативни методи.

Показани за хирургична интервенция са били пациенти с анамнестични и клинични 

данни за  ЖКБ с билиарна хипертензия. 

Приложихме следните конвенционални оперативни методи и техники:

– Конвенционална холецистектомия.

– Т-дренаж на ОЖК.

– Холедохо-дуоденостомия (ХДА).

– Хепатико-йеюностомия.

Изборът  на  оперативен  достъп  е  определен  според  патологичната  находка  или 

предходна хирургия в областта. Предпочитаният от нас достъп е субкостална лапаротомия. 

Като предимство на този тип лапаротомия отчитаме директен достъп до жлъчен мехур, черен 

дроб, ОЖК, дуоденум и възможността за разширяване на лапаротомията в двете посоки.
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– Конвенционална холецистектомия.

Достъпът обикновено е през десен подребрен разрез. Прилага се при конверсия или 

невъзможност да се проведе ЛХ поради предходни коремни операции. При усложнени форми 

на ЖКБ, от тези протичащи с билиарна хипертензия - синдром на Мирици. Проведена при 4 

пациента след успешна предоперативна ЕРХПГ с екстракция на конкрементите.

– Конвенционални оперативни интервенции с външен билиарен дренаж.

Коремната кухина се отваря със субкостален разрез в дясното подребрие, макар че е 

допустима  и  срединна  лапаротомия.  Черният  дроб  се  екартира  краниално,  дуоденумът 

каудално, а стомахът наляво. Дуоденумът се мобилизира по Кохер в достатъчна степен, за да 

може да се палпира и манипулира мануално дисталният холедох.

Цистикусовият  канал  се  лигира,  за  да  се  възпрепятства  преминаването  на  нови 

конкременти през него в ОЖК. Извършва се дисекция по предно-латералната повърхност на 

холедоха като се  спазват  гореописаните принципи в близост до дуоденума за  евентуално 

завършване с холедохо-дуоденоанастомоза. Взема се жлъчка за микробиологично изследване. 

Взетият  материал  се  поставя  в  стерилен  контейнер. Поставят се  два  спомагателни 

шева над дуоденума и холедоха се отваря надлъжно да 1,5 см с ножици. Екстрахирането на 

конкрементите може да започне с мануална манипулация на ОЖК. Ако това не се отдаде 

може да се опита с балон-екстракция с катетър на Фогарти, като се изчиства проксималното 

жлъчно дърво преди дисталното. Тези катетри се предпочитат като по-малко травматични 

пред металните инструменти. Фрагментите и отломките може да се отстранят чрез промивка 

физиологичен серум. Тази методика е проведена при  119 пациента – трансцистичен дрен при 

10 пациента и при 109 - холедохотомия с Т-дрен.

Друга  методика  за  ревизия  на  холедоха  е  с  холедохоскоп.  Прилага  се  при  в 

диагностичен и терапевтичен план. Приложена диагностична при 18 пациента, а при един 

пациент терапевтична. Прилага се, когато балонната екстракция се окаже неуспешна.  През 

работния му канал е възможна екстракция на калкули с кошничка на Дормия под визуален 

контрол.  Терапевтична  холедохоскопия  е  проведена  при  1  пациент  с  конвенционална 

оперативна интервенция.

Завършването  на  холедохотомията  може  да  бъде  с  няколко  варианта. Идеална 

холедохотомия при тази техника се  затваря  първично  холедохотомията  след като  екипа  е 

сигурен,  че  няма  данни  за  холедохолитиаза  или  стеноза  на  папилата.  Проведена  при  1 

пациент.
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Друга възможност е да се затвори върху „Т- образен дренаж”, които се отстранява 20-

30 дни след оперативната интервенция. Проведена е при 109 пациента.

Следва зашиване на холедохотомията с атравматични конци 3/0 или 4/0. Проверка за 

херметичност на дрена посредством инстилация на 10 мл. физиологичен серум. Наблюдаваме 

за изтичането му покрай дрена. От особено значение е дренът да бъде насочен директно към 

предна коремна стена, и да не се пристяга при пластиката на предна коремна стена, което да 

осигури безпрепятствено отвеждане на жлъчката през дрена. Външният Т-дренаж се поставя 

след холедохотомия, през която се премахват конкрементите и се дилатира папила Фатери 

чрез бужиране. При пациентите, които не са подлагани на фибро-холедохоскопия, се прави 

интраоперативна холангиография за контрола.  

– Конвенционални  оперативни  интервенции  с  вътрешен  билиарен  дренаж  - 

билио-дигестивни анастомози.

Две са операциите прилагани при усложнени форми на ЖКБ.

При установяване на разширен дуктус холедохус > 14 – 15 мм извършваме надлъжна 

холедохотомия и ревизия на дуктус холедохус мобилизираме дуоденума по метода на Кохер. 

Осигуряваме  проходимостта  на  папила  Фатери,  извършваме  едноетажна  латеро-латерална 

холедохо-дуоденостомия (ХДА) с  3/0  –  4/0  конци  и  непрекъснат  шев.  Така  осигуряваме 

спонтанно  изхвърляне  на  конкременти  (при  големи  резидуални  конкременти  или  при 

опасност от рецидивиращи камъни). Холедохо-дуоденостомия е проведена при 307 пациента 

( Фиг. 34).

       

Фиг.34. Етапи от латеро-латерална  ХДА
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Хепатико-йеюноанастомоза обикновено със сляпо включената към оралния край Y-

бримка по  Roux може да бъде отведена ретро- или антеколично до хилуса на черния дроб. 

Рядко прилагана оперативна интервенция предимно при усложнени болни претърпели друга 

оперативна  интервенция  в  тази  област.  Хепатико-йеюноанастомоза е  проведена  при  23 

пациента. (Фиг.35)

      

Фиг.35 Етапи от латеро-латерална хепатико-йеюноанастомоза 

Б) Лапароскопски оперативни техники при ЖКБ с билиарна хипертензия    

– Лапароскопска холецистектомия (ЛХ).

Основно прилагана при комбинирано „двуетапно лечение” на пациенти със ЖКБ и 

билиарна хипертензия. Първоначално ендоскопско ЕРХПГ+ ЕС +/- ЕЕК и последваща ЛХ. 

Проведена при  123 пациента. Рядко при болни с Мирици I синдром – 5 болни.

– Лапароскопска експлорация на дуктус холедохус (ЛЕДХ).

Лапароскопска директна експлорация на дуктус холедохус (ЛДЕДХ).

Прилагаме техника с 4 или 5 троакара. След осъществяване на пневмоперитонеум, се 

въвеждат оптика над пъпа и два работни троакара в дясно по предна аксиларна линия и ляво. 

(Фиг.36)
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    Фиг.36 Стартиране на операцията с три троакара.

Отпрепарира  се  дуктус  цистикус  и  артерия  цистика  и  се  клисират.  Това  не  дава 

възможност нови конкременти от мехура да навлизат към екстрахепаталните жлъчни пътища. 

Жлъчния мехур служи за ретрактор (Фиг.37).

Фиг.37  Клипсираният дуктус цистикус и служещият за ретрактор жлъчен мехур.
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Дисецира се дуктус холедохус и след това същият се отваря с лапароскопски скалпел. 

При размер над 20 мм се отваря трансверзално, а под и около 20 мм - лонгитудинално 

(Фиг.38).

Фиг.38  Холедохотомия с лапароскопски скалпел

Холедохотомията  първоначално  е  с  дължина  около  1  см.  Въвежда  се  4-ти  троакар 

високо  в  епигастриума.  През  него,  чрез  дрен  се  прави  промивка  на  екстрахепаталните 

жлъчни канали с физиологичен серум.  Ако се появи конкремент същият се екстирпира с 

чревна клампа (Фиг. 39).

Фиг.39 Голям конкремент в областта на холедохотомията
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След промивката се въвежда фибро-холедохоскоп 11fr. на Karl Storz модел 11292 BD1 

с 90 градусова оптика и флексибилност 180 градуса.

Прави  се  диагностична  холедохоскопия,  в  някои  случаи  се  мести  светловодът,  а  в 

други се работи с две колони и се ползва индивидуален източник на светлина (Фиг.40).

Фиг.40 Едномоментна работа с две колони, в ляво на снимката директна видео-холедоскопия 

в дясно на снимката видео-лапароскопия. На видео-холедоскопията се вижда папила Фатери.

И при двата варианта се установява дали има калкулоза и тя се екстирпира с кошничка 

на Дормия  или балон катетър (Фиг.41).

А                                                 Б

Фиг.41    А. Екстракция на конкремент от дуктус холедохус с балон катетър.

                Б. Екстракция на конкремент с кошничка на Дормия
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Ако не  можем да  проникнем в  дуоденума  има  стенозиращ папилоодит  и   правим 

балонна  дилатация  на  папилата.  Повторна  проверка  за  остатъчна  литиаза,  след  което  се 

поставя Т- образен дренаж, като се затваря остатъчната холехотомия с резорбируеми конци 

4 /0 (Фиг.42).

Фиг.42 Вижда се разположението на 4-тия троакар високо към епигастриума и подготовката 

за поставянето на Т-дрена.

Довършва се холецистектомията и след това се извежда дрена през коремната стена в 

дясно. Жлъчният мехур и извадените конкременти се екстрахират през мястото на троакара 

над  пъпа  и  се  сутурира  фасцията.  Следва  проверка  за  хемостаза  и  дренаж  в  ложето,  а 

понякога  се  поставя  и  втори  контактен  дрен.  Кожни  шевове  на  троакарните  отвърстия. 

Проведена при 34 пациента (Фиг.43).
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Фиг.43 Завършена лапароскопска експлорация на дуктус холедохус.

– Лапароскопска индиректна експлорация на дуктус холедохус (ЛИЕДХ).

Основната  разлика  е  в  начина  на  визуализация  на  жлъчните  пътища.  Тя  не  е  под 

директен, а под рентгенов контрол чрез контрастиране на жлъчните канали и използване на 

интраоперативна холангиография. Екстирпацията на конкрементите се прави с балон катетър 

на Фогарти и кошничка на Дормия. Проведена при 4 пациента.

2.3 Клинично наблюдение. 

Методът е използван при всички хоспитализирани болни. Показателите, по които са 

събрани данните, включват:

А)  Болничен престой - общ престой, предоперативен период  следоперативен период 

(престой в ОАРИЛ, хирургично отделение). 

Б)  Физиологични  и  лабораторни  отклонения  след  оперативното  лечение.  При 

оперираните  болни  е  извършено  общоприетото  проследяване  на  общото  състояние  в 

следоперативния период по клинични и лабораторни показатели. От тях са взети за обработка 

както  следва:  фебрилитет,  брой  левкоцити,  ниво  на  кръвен  билирубин,  трансаминази, 

отклонения в съзнанието. 
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В)   Микробиологични  изследвания.  Материал  за  микробиологично  изследване  се 

взема  интраоперативно.  В  следоперативния  период  при  болни,  даващи  клинични  и 

лабораторни белези за наличие на инфекция, се взима материал за изследване от оперативна 

рана, дренажи, хемокултура, урокултура, бронхиален секрет. Посявките за аеробна флора се 

правят върху кръвен агар  -  обогатена хранителна среда.  Изолираните микроорганизми се 

идентифицират по рутинните методи. 

Г)  Следоперативни усложнения. При обработката на медицинската документация са 

събрани  данни  за  усложненията  в  следоперативния  период,  свързани  непосредствено  с 

оперативната интервенция. Те включват такива с инфекциозен и механичен характер, които 

по  литературни данни са  най-чести след  извършването  на  операции по повод на  ЖКБ с 

билиарна хипертензия. 

Д)  Мероприятия  за  овладяване  на  следоперативните  усложнения -  включват 

инструментални  и  оперативни  манипулации,  извършвани  в  спешен  и  планов  порядък,  в 

рамките на възможностите на лечебните звена на двете здравни заведения. 

Е)  Причини за  пролонгирано лечение.  Включва проучване на  причините за  общия 

следоперативен  морбидитет  свързан  директно  или  индиректно  с  оперативното  лечение,  а 

също и  причините  за  пролонгирано  лечение  свързани с  придружаващите  заболявания  на 

пациентите. 

2.4 Библиографски метод.

Използвана  е  достъпната  специализирана  литература,  касаеща  диагностиката, 

ендоскопското и оперативното лечение на усложнените с билиарна хипертензия форми на 

ЖКБ, а също и възможностите на специализираната автоматична справка MEDLINE

2.5 Статистически метод.

Получените  в  настоящото  проучване  данни  са  анализирани  статистически 

посредством описателни методи и методи за оценка.

32



VI. Резултати

За  целите  на  ясното  разграничаване  и  формулиране  на  диагностично-лечебния 

алгоритъм при ЖКБ с  билиарна  хипертензия,  разделихме  резултатите  си на  две  основни 

части.  В  първата  разгледахме  и  анализирахме  данните  от  разнообразните  прилагани 

диагностични методи, целящи доказването на  билиарната хипертензия и произхода й. Във 

втората част разгледахме протичането на следоперативния период при пациентите с билиарна 

хипертензия, в зависимост от използвания оперативен метод.

1. Анализ на диагностичния алгоритъм при пациентите с билиарна хипертензия, 

разпределени по патологична находка: 

За  целите  на  анализа  на  диагностичната  стойност  на  различните,  използвани 

диагностични прийоми,  разделихме пациентите  в  6  групи в  зависимост от  патологичната 

находка (фиг 44.) :

1. СПО+ХЛ: стенозиращ папилоодит с холелитиаза.
2. ХДЛ+ХЛ: холедохолитиаза с холелитиаза.
3. ХДЛ+СПО+ХЛ: холедохолитиаза със стенозиращ папилоодит и холелитиаза.
4. ХДЛ-СХЦЕ: холедохолитиаза след холецистектомия.
5. ХДЛ+СПО-СХЦЕ: холедохолитиаза със стенозиращ папилоодит след 
холецистектомия.
6. СМ: синдром на Мирици.

Фиг 44: Разпределение по патологична находка:

СПО+ХЛ ХДЛ+ХЛ ХДЛ+СПО+ХЛ ХДЛ-СХЦЕ ХДЛ+СПО-СХЦЕ СМ
52 91 376 37 10 49
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Използваните методи за диагностика са:

– Минала анамнеза.
– Данни от клиничния преглед.
– Лабораторни данни.
– Абдоминална ехография.
– Ендоскопска ретроградна холангио-панкреатография (ЕРХПГ).
– Компютърна аксиална томография  (КАТ).
– Магнитно резонансна томография (МРТ).

1.1. Минала анамнеза при пациентите с БХ, разпределени по патологична находка.

Основните симптоми при ЖКБ с билиарна хипертензия са болка, иктер и фебрилитет. 

При хоспитализирането на пациентите е снета анамнеза за тези оплаквания в миналото. Има 

възможност за съчетание на симптомите при едни болни и липсата им при други (Табл. 4).

Болка в горен коремен етаж са имали 272 пациента или 44,22%. Този симптом е най-

често срещан при снемане на анамнеза за оплаквания в миналото.  В най-голям процент за 

нея са съобщавали болните със синдрома на Мирици 65,30% и тези с холедохолитиаза след 

холецистектомия – 70,27%, а най-рядко пациенти с вторична стеноза на папилата 34,62%.

Иктер в миналото са имали 127 пациента или 20,6%. Той е втория симптом по-честота 

при  анамнеза  в  миналото.   В  най-голям  процент  40,54%   за  нея  съобщават  болните  с 

холедохолитиаза   преживели  холецистектомия,  а  най-рядко  това  оплакване  имат  тези  с 

вторична стеноза на папила Фатери 3,84%.

Фебрилитет са имали само 31 болни или 5,04%. Най-рядко срещания симптом при 

пациенти със ЖКБ и билиарна хипертензия при анамнеза в миналото. Най-често се среща 

при групата пациенти, претърпели холецистектомия в миналото.

Табл.4:  Минала  анамнеза  при  пациентите  с  билиарна  хипертензия,  разпределени  по 

патологична находка.

Болка Иктер Фебрилитет Общо
СПО+ХЛ 17 (32,69%) 2 (3,84%) 3 (5,76%) 52 (100%)
ХДЛ+ХЛ 33 (36,26%) 32 (35,16%) 1 (1,09%) 91 (100%)
ХДЛ+СПО+ХЛ 158 (42,02%) 65 (17,28%) 6 (1,59%) 376 (100%)
ХДЛ-СХЦЕ 26 (70,27%) 15 (40,54%) 11 (29,72%) 37 (100%)
ХДЛ+СПО-СХЦЕ 6 (60,00%) 4 (40,00%) 3 (30,00%) 10 (100%)
СМ 32 (65,30%) 9 (18,36%) 7 (14,28%) 49 (100%)
Общо: 272 (44,22%) 127 (20,65%) 31 (5,04%) 615 (100%)
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1.2.  Симптоми  при  приемането  на  пациентите  с  билиарна  хипертензия, 
разпределени по патологична находка :

Пациентите със заболявания на билиарната система съобщават за болка в горен десен 

квадрант на корема с или без ирадиация към епигастриума или в лумбалната област. При 

болните със ЖКБ усложнена с билиарна хипертензия болката може да се характеризира от 

тежест,  напрегнатост  в  епигастриума  и  дясно  подребрие,  коликообразна  до  нетърпима, 

недаваща покой на болния. От всички 615 пациента 466 (75,77 %)  са имали силни болки в 

горен  десен  квадрант  на  корема  и  епигастриума  в  момента  на  хоспитализацията.  При 

първоначалния преглед на пациентите установихме,  че при  412 (66,99%)  от пациентите е 

налице иктер. Данните, получени при анализа на пациентите показват, че при 69 (11,21%) се 

регистрира фебрилитет. Комбиниране на симптомите - триада на Шарко  (болка в дясно 

подребрие,  иктер,  фебрилитет)  установихме  при  25  (4%) пациента  (Табл.5).  При 

първоначалния  преглед  някои  от  пациентите  съобщават  за  наличие  на  повече  от  един 

симптом (болка, иктер, фебрилитет). 

Табл. 5:  Симптоми при приемането на пациентите с билиарна хипертензия, разпределени по 

патологична находка

Болка Иктер Фебрилитет Общо
СПО+ХЛ 44 (84,61%) 34 (65,38%) 3 (5,76%) 52 (100%)
ХДЛ+ХЛ 76 (83,51%) 59 (64,83%) 6 (6,59%) 91 (100%)
ХДЛ+СПО+ХЛ 297 (78,98%) 241 (64,09%) 29 (7,11%) 376 (100%)
ХДЛ-СХЦЕ 16 (43,24%) 27 (72,97%) 15 (40,54%) 37 (100%)
ХДЛ+СПО-СХЦЕ 9 (90,00%) 8 (80,00%) 4 (40,00%) 10 (100%)
СМ 24 (48,97%) 43 (87,75%) 12 (24,48%) 49 (100%)
Общо: 466 (75,77%) 412 (69,99%) 69 (11,21%) 615 (100%)
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1.3.  Лабораторните показатели при пациентите с  БХ, разпределени по патологична 

находка.

Изследването  на  параклиничните  показатели  са  неделима  част  от  диагностичната 

схема при пациентите със ЖКБ и билиарна хипертензия. Те включват кръвни показатели като 

хемоглобин,  хематокрит,  левкоцити  и  тромбоцити,  както  и  биохимични  показатели  за 

чернодробната функция  -  общия и директен билирубин, цитолитичните маркери -  ASAT  и 

ALAT,  холестазните  маркери  -  GGT  и  ALP,  както  и  панкреасната  a-amyl.  На  Табл.  6  са 

представени средните стойности на тези показатели в шестте групи пациенти – разделени 

според патологичната находка.

Табл.  6:  Средни  стойности  на  лабораторните  показатели,  на  пациентите  с  билиарна 

хипертензия, разпределени по патологична находка. 

T-bil D-bil ASAT ALAT GGT ALP Amyl
СПО+ХЛ 59,31 39,01 127,4 222,38 369,5 645,16 50,33
ХДЛ+ХЛ 50,61 29,23 103,62 129,06 582,6 892,5 49,36
ХДЛ+СПО+ХЛ 69,7 43,8 162,97 231,12 467,21 790,76 211,63
ХДЛ-СХЦЕ 59,37 38,79 85,14 87,86 675,5 1018,67 62,6
ХДЛ+СПО-СХЦЕ 79,9 56,8 202 226 345 994 56
СМ 95,4 69,2 87,63 131,33 550,67 804,67 69,2

Общ Билирубин.

Общият билирубин  (T-bil)  е водещ лабораторен показател при изследване на хепато-

билиарната система. Той пряко отразява пигментната обмяна в организма. Средната стойност 

на общия билирубин е 69,04 mmol/l,  което е 3,3 пъти над нормата -  21 mmol/l.  Откри се 

статистически  значима  разлика  (p=0.044) в  стойностите  на  общия  билирубин,  между 

пациентите с билиарна хипертензия и здравите контроли.  При пациентите, със синдрома на 

Мирици средната стойност на общия билирубин е най-висока – 95,4  mmol/l –  4,5 пъти над 

нормата. Средната стойност при мъжете беше изчислена като 66,41 U/l,  а при жените – 63,92 

U/l, при липса на статистически значима разлика при двата пола (p=0,52)

Средните  стойности  и  на  общия  билирубин,  в  зависимост  от  патологичната  находка,  са 

представени графично на фиг 45. 
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Фиг.  45:  Средни  стойности  на  общия  билирубин,  измерени  при  пациентите  с  билиарна 

хипертензия според патологична находка. 

Директен билирубин.

Директният билирубин е тази фракция от общия билирубин, която е преминала и е 

излъчена през черния дроб, където е конюгирана. Това е един от чувствителните показатели 

на екстрахепатална холестаза. Нормалните стойности на директния билирубин са около 20% 

от  общия,  или  между  0,8mmol/l и  8,5  mmol/l.  Средната  стойност  на  този  показател  при 

изследваната група пациенти е 42,59 mmol/l,  което надвишава 5,25 пъти горната граница на 

нормата. Средна стойност в контролната група – 4,72  mmol/l ,  като разликата между двете 

групи се статистически значима (p<0,00001).  Не се намери отново статистически значима 

разлика между мъжете и жените в групата (p=0,3917),  като средната стойност при жените 

беше 43,06 mmol/l, а при мъжете – 41,91 mmol/l.

           Разпределени по патологична находка, средните стойности на директния билирубин са 

демонстрирани графично на фиг. 46.
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Фиг 46: Средни стойности на директния билирубин, измерени в групите пациенти с билиарна 

хипертензия, разпределени по патологична находка. 

АЛАТ и АСАТ.

Аспартат-аминотрансферазата  (АSАТ)  и  Аланин-аминотрансферазата  (АLАТ) са 

ензими,  спадащи  към  групата  ензими  аминотрансферази  (трансаминази).  Тези  ензими 

катализират  междумолекулния  пренос  на  амино-групи  между  аминокиселини  и  кето-

киселини.

Ензимите  АSАТ и  АLАТ  се  откриват  в  различни  тъкани  и  органи  на  човешкия 

организъм, като съответно имат различна активност. Особено висока активност е намерена в 

чернодробната  тъкан.  Активността  на  ензимите  в  тъканите  многократно  надвишава 

активността им в серума. Например стойността на АSАТ в сърдечния мускул е почти 10 000 

пъти  по-висока  в  сравнение  с  тази  в  серума.

При здрав човек в кръвния му серум АSАТ се движи в определени референтни граници до 35 

U/L,  a  ALAT -  до 40 U/L.

Средната стойност на  ASAT  в изследваната група пациенти е 140,13 U/L, или  4,00 

пъти над нормата. За  ALAT установихме средна стойност 202,12 U/L което надвишава 5,05 
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пъти  нормaта при  здрави  индивиди.  Установихме  статистически  значима  разлика  в 

стойностите, както на ALAT (p=0,0015)  така и на ASAT (p=0,0152)  в сравнение със здрави 

контроли. Не се разкри статистически значима разлика между мъжкия и женския пол както за 

ALAT (p=0,3910), така и  за ASAT (p=0,9338). Средната стойност при мъжете беше отчетена 

като 112,62  mmol/l  за АSAT  и 197,17mmol/l   за  ALAT.  При жените беше измерена средна 

стойност  158,87mmol/l  за  ASAT  и  205,49 mmol/l  за  ALAT.   Разпределени  според 

патологичната  находка,  средните  стойности  на  цитолитичните  ензими,  са  представени 

графично на фиг 47.

Фиг  47:  Средни  стойности  на  ALAT  и  ASAT  при  пациентите  с  билиарна  хипертензия, 

разпределени по патологична находка. 

Гама-глутамилтрансфераза (ГГТ).

Гама-глутамилтрансфераза  е  ензим,  който  катализира  пренос  на  гама-глутамилови 

остатъци от гама-глутамилпептиди върху свободни аминокиселини или пептиди. Открива се 

в различни човешки органи. В най-голямо количество ГГТ се среща в черния дроб, жлъчните 

пътища,  бъбреците,  панкреаса  и  простатата.  Ензимът  се  намира  и  в  различни  телесни 

течности  като  кръвния  серум,  жлъчката,  урината  и  други.

В норма за мъже GGT е 7 - 50 U/L, а за жени - до 35 U/L. Серумното ниво на ензима 
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GGT се повишава изключително много при заболявания на черния дроб и жлъчните пътища. 

Повишение на  GGT  се  открива при:  разрушаване на чернодробни клетки;  процеси 

водещи  до  екстрахепатална  холестаза,  интоксикации  с  алкохол  или  медикаменти, 

чернодробен рак, увреждане на черния дроб от инфекции и други. 

Средната стойност на  GGT,  измерена при изследваната група от пациенти е 475,25 

U/L,   което  надвишава  11,18  пъти   нормалните  стойности  на  показателя.  Беше  разкрита 

статистически значима разлика между стойностите на показателя при пациентите с билиарна 

хипертензия,  в сравнение с нормални контроли (p=0,000163).  И при този показател не се 

намери статистически  значима  разлика  между мъжкия  и  женския  пол,  при  пациентите  с 

билиарна  хипертензия  (p=0,6839).  Резултатите  от  изследването  на  средните  стойности  на 

GGT при пациентите с билиарна хипертензия са представени графично на фиг. 48.

Фиг 48: Средни стойности на GGT при пациентите с билиарна хипертензия, разпределени по 

патологична находка. 

Алкална фосфатаза (  ALP  ).  

Алкалната  фосфатаза  е  хидролазен  ензим.  Катализира  хидролизата  на  различни 

фосфатни естери  с  оптимално рН в  алкалната  област.  Алкалната  фосфатаза  има в  почти 

всички органи. Концентрацията на ензима е сравнително по-висока в епителните клетки на 

червата, в проксималните бъбречни каналчета, в изграждащите костите области, жлъчните 

капиляри,  черния  дроб,  плацентата,  слезката  и  левкоцитите.
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При  деца  и  бременни  жени  серумната  активност  на  алкалната  фосфатаза

е  2-3  пъти  по-висока  в  сравнение  със  стойностите  при  възрастни,  което  се  приема  за 

нормална  физиологична  стойност.  Това  е  свързано  с  растежа  на  костите  при  децата  и 

подрастващи, а при бременните - с по-високи стойности, които произхождат от плацентата.

При възрастни стойностите на ензима АФ се движат в определени граници (до 120 U/L), а 

при  деца  -  (до  300  U/L).

Повишените стойности на АФ в кръвния серум са от значение за диагнозата предимно 

на болести на костите и черния дроб. Особено високи са стойности на ензима се наблюдават 

при екстрахепаталната холестаза.

Средната стойност, измерена при изследваната група пациенти е 789,82 или 6,58 пъти 

над горната граница на нормата за възрастни индивиди. В сравнение с контролната група се 

наблюдава  статистически  значима  разлика  (p=0,047)   в  стойностите   на  ензима.  Липсва 

значима връзка между пола на пациентите и стойността на ALP, при билиарната хипертензия 

(p=0,4732).

Средните стойности на ALP  при пациентите с билиарна хипертензия, разпределение 

по патологична находка са представени на фиг. 49.

Фиг 49: Средни стойности на ALP при пациентите с билиарна хипертензия, разпределени по 

патологична находка. 
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Алфа-амилаз  а.  

 

Алфа-амилазата  e  ензим,  свързан  с  храносмилането.  Синтезира  се  предимно  в 

панкреаса и в по-малко в слюнчените жлези. Една част от ензима се отделя чрез бъбреците в 

урината.  Изследване  на  алфа-амилазата  се  практикуват,  както  в  кръвния  серум,  така  и  в 

урината. Нормалните стойности на алфа-амилазата са до 96U/L  в серума и до 460U/L -  в 

урината.  Стойностите  на  алфа-амилазата  са  от  решаващо  значение  преди  всичко  в 

диагностиката  на  заболяванията на панкреаса,   но  имат своето място в  диагностиката на 

синдромите,  свързани  е  екстрахепатална  холестаза,  поради  анатомичната  връзка  между 

билиарната и панкреасната  дуктална система на нивото на вливането им в дуоденума. В 

случаите  на  билиарна  хипертензия,  когато  е  засегнат  сфинктера  на  Оди  (стенозиращ 

папилоодит, след ендоскопски процедури като  ERCP,  при обструкция на това ниво) алфа-

амилазата  може  да  се  намери  повишена  заедно  с  останалите показатели  на  цитолиза  и 

холестаза. 

При изследваните пациенти в групата с билиарна хипертензия е установена средна 

стойност  от  145,1  U/L,   което  представлява  едва  1,5  кратно  повишение  спрямо  горната 

граница на нормата. Не установихме статистически значима разлика между стойностите на 

алфа-амилазата при  пациенти  с  билиарна  хипертензия  и  групата  от  здрави  контроли 

(p=0,9267).  Все пак в групата от пациенти с холелитиаза, комбинирана с холедохолитиаза и 

стеноза на папилата, установихме относително по-висока средна стойност на този показател 

– 211,63 U/L, което вероятно се обяснява с въвличането на сфинктера на Оди в патологичния 

процес.  На фиг.  50 са  представени измерените средни стойности на алфа -амилазата  при 

пациентите с билиарна хипертензия, разпределени според патологичната находка. 
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Фиг.  50:  Средни  стойности  на  алфа  -амилазата  при  пациентите  с  билиарна  хипертензия, 

разпределени според патологичната находка.

1.4. Образни изследвания – Абдоминална ехография.

Абдоминалната ехография има стойност на ориентировъчен метод при доказване на 

калкулозата на общия жлъчен канал, със сензитивност  25% - 58% и специфичност   68%–

91%.  Сензитивността на АЕ за доказване на дилатация на жлъчните пътища обаче е  96% 

[295,296]. Чрез ехографското изследване може да се оцени  и литиазата на жлъчния мехур, 

както и да се определи ориентировъчно броят и размерът на конкрементите в него. 

В рамките на настоящото изследване проучихме данните от абдоминалната ехография 

при пациентите с билиарна хипертензия, разпределени в шест групи, според патологичната 

находка, диагностицирана интраоперативно. 

При  всички  пациенти,  включени  в  изследването,  предоперативно  е  проведена 

абдоминална ехография. 

А) УЗД при стенозиращ папилоодит и холелитиаза (СПО+ХЛ) - 52 пациента:

При пациентите със стенозиращ папилоодит и холелитиаза, абдоминалната ехография 

е показала сензитивност от 84,62% при описанието на състоянието на жлъчните пътища и 

90,38%  при  диагностицирането  на  мехурната  литиаза.  При  стенозиращия  папилоодит  се 

вижда, че дилатацията на холедоха не е толкова често явление при ултразвуковото изследване 
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– 51,93%. Що се отнася до калибъра на мехурната литиаза, при 75% от тези пациенти сме 

наблюдавали дребнокалибрена литиаза.  Това обяснява и настъпващата, при тези пациенти 

стеноза на папилата,  поради възможността на по-дребните конкременти да мигрират през 

дуктус цистикус, през дуктус холедохус и през папила Фатери. (Табл. 7)

Табл. 7: Абдоминална ехография при пациенти със СПО+ХЛ

Според състоянието на жлъчните пътища: Брой пациенти: Процент:
дилатирани жлъчни пътища 27 51,93%
недилатирани жлъчни пътища 17 32,69%
неинформативна  АЕ 8 15,38%
Според вида на литиазата на жлъчния мехур: Брой пациенти: Процент:
дребнокалибрени конкременти 39 75,00%
едри конкременти 8 15,38%
неинформативна АЕ 5 9,62%

Б)  УЗД при холедохолитиаза и холелитиаза (ХДЛ+ХЛ) - 91 пациента:

Ултразвуковата  диагностика  е  спомогнала  за  доказването  на  дилатирани 

екстрахепатални жлъчни пътища при 70,33% от пациентите с холедохолитиаза, потвърдени 

чрез  друг  метод  или  интраоперативно,  като  едва  при  6,59% от  пациентите  са  намерени 

недилатирани жлъчни пътища. Сензитивността на метода при тази група пациенти е 76,92%, 

а  като  неинформативни  са  определени  23,08%  от  проведените  изследвания.  Литиазата  в 

жлъчния мехур,  както и при предходната група пациенти,  е  предимно дребнокалибрена – 

74,73%   от  изследваните.  Сензитивността  на  метода  също  е  сходна,  по  отношение 

доказването на мехурната литиаза – 84,62%.  Нашата серия потвърждава наличието на по-

слаба  сензитивност  на  ехографския  метод,  когато  се  касае  за  доказване  на  наличието  на 

конкременти в екстрахепаталните жлъчни пътища – в серията от пациенти с холелитиаза и 

холедохолитиаза тя е 46,15%.  Това ще рече, че 53,85% от пациентите с холедохолитиаза и 

холелитиаза,  са останали неизяснени диагностично,  след като е  проведена абдоминалната 

ехография. (Табл. 8)
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Табл. 8: Абдоминална ехография при пациенти с ХДЛ+ХЛ

Според състоянието на жлъчните пътища: Брой пациенти: Процент:
дилатирани жлъчни пътища 64 70,33%
недилатирани жлъчни пътища 6 6,59%
неинформативна АЕ 21 23,08%
Според вида на литиазата на жлъчния мехур: Брой пациенти: Процент:
дребнокалибрени конкременти 68 74,73%
едри конкременти 9 9,89%
неинформативна АЕ 14 15,38%
Според данните за литиаза на холедоха: Брой пациенти: Процент:
има данни за холедохолитиаза 42 46,15%
няма данни за холедохолитиаза 49 53,85%

В) УЗД при холедохолитиаза, холелитиаза и стенозиращ папилоодит (ХДЛ+ХЛ+СПО) - 

376 пациента:

Наличието на конкременти в жлъчния мехур, холедоха, както и доказаната чрез ERCP 

стеноза на папила Фатери, позволява да се обособи третата група по патологична находка.  

Тази е и най-голямата група, обхващайки 61% от изследваните пациенти. Както и при 

предходните две групи, абдоминалната ехография имаше добра сензитивност за определяне 

състоянието на жлъчните пътища – 93,61% и за описание на мехурната литиаза – 85,37%.  

При тези условия се оказа, че 74,20% от пациентите в групата са диагностицирани с 

дилатирани екстрахепатални жлъчни пътища, а 19,41% - с недилатирани. При калибъра на 

мехурната литиаза, резултатите отново бяха сходни с тези в предходните групи – 73,93% от 

пациентите  бяха  диагностицирани с  дребнокалибрена  литиаза  на  жлъчния  мехур.  В  тази 

серия от пациенти отново се потвърди по-ниската чувствителност на ултразвуковия метод, 

когато  се  касае  за  диагностика  на  литиазата  на  екстрахепаталните  жлъчни  пътища.  При 

условие, че всички пациенти в тази група, са с доказана холедохолитиаза, потвърдена или от 

друг  метод,  или  интраоперативно,  предоперативната  абдоминална  ехография  е 

диагностицирала  48,14%  от  случаите,  като  в  оставащите  51,86%  от  пациентите, 

холедохолитиазата е пропусната  ехографски. (Табл. 9)
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Табл. 9: Абдоминална ехография при ХДЛ+ХЛ+СПО
Според състоянието на жлъчните пътища: Брой пациенти: Процент:
дилатирани жлъчни пътища 279 74,20%
недилатирани жлъчни пътища 73 19,41%
неинформативна АЕ 24 6,39%
Според вида на литиазата на жлъчния мехур: Брой пациенти: Процент:
дребнокалибрени конкременти 278 73,93%
едри конкременти 43 11,44%
неинформативна АЕ 55 14,63%
Според данните за литиаза на холедоха: Брой пациенти: Процент:
има данни за холедохолитиаза 181 48,14%
няма данни за холедохолитиаза 195 51,86%

Г) УЗД при холедохолитиаза след холецистектомия (ХДЛ-СХЦЕ) - 37 пациента:

Пациентите с данни за холедохолитиаза след холецистектомия са разгледани в отделна 

група,  от  една  страна  поради  това,  че  рецидивната  и  резидуалната  холедохолитиаза  са 

отделни нозологични единици, от друга поради диагностичните и терапевтичните трудности, 

които поставят те. Известно е, че 85% от конкрементите в холедоха, след холецистектомия са 

били там  и  по  време  на  операцията  (резидуална  холедохолитиаза),  а  само  около  15% се 

образуват de novo в холедоха (рецидивна холедохолитиаза)  (297).  

В  тази  четвърта  серия  пациенти  сме  включили  тези,  при  които  сме  установили 

холедохолитиаза след холецистектомия, но не сме намерили данни от  ERCP за стенозиращ 

папилоодит или други болестни промени на ниво дистален холедох, освен литиазата. Поради 

тази  причина  считаме,  че  включените  в  тази  категория  болни  са  тези,  при  които 

холедохолитиазата е резидуална, а не рецидивна. 

Както и в предходните групи пациенти  установихме, че сензитивността на метода, за 

доказване дилатацията на жлъчните пътища, е много добра – 84,37%.  При това положение 

открихме, че при всички пациенти, при които са визуализирани екстрахепаталните жлъчни 

пътища, те са намерени дилатирани. В допълнение, при тази група пациенти наблюдавахме 

малко  по-добри  резултати  по  отношение  на  сензитивността  на  метода  за  откриване  на 

литиазата на общия жлъчен канал – 56,76% от холедохолитиазата след холецистектомия е 

била ехографски диагностицирана. (Табл. 10)
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Табл. 10: Абдоминална ехография при ХДЛ-СХЦЕ

Според състоянието на жлъчните пътища: Брой пациенти: Процент:
дилатирани жлъчни пътища 32 84,37%
недилатирани жлъчни пътища 0 0,00%
неинформативна АЕ 5 15,63%
Според данните за литиаза на холедоха: Брой пациенти: Процент:
има данни за холедохолитиаза 21 56,76%
няма данни за холедохолитиаза 16 43,24%

Д) УЗД при холедохолитиаза, стенозиращ папилоодит след холецистектомия (ХДЛ+СПО-

СХЦЕ) - 10 пациента:

В  тази  група  са  разгледани  пациентите,  при  които  освен  че  е  установена 

холедохолитиаза след холецистектомия, ендоскопски е диагностицирана патологична находка 

на нивото на папила Фатери, както при стенозиращ папилоодит. При всичките 10 пациента в 

тази група ехографски е била установена дилатация на екстрахепаталните жлъчни пътища, 

като  холедохолитиаза  е  идентифицирана  при  7  от  тях.  Възможно е  това  да  се  дължи на 

допълнителната  обструкция  на  билиарния  ток,  причинена  от  стенотичните  явления,  като 

допълнение  към  обструкцията,  причинена  от  самата  литиаза.  В  тази  малка  група, 

съставляваща  само  2%  от  изследваната  серия  болни,  считаме  че  вероятно  попадат  и 

пациентите с рецидивна холедохолитиаза. (Табл.11)

Табл 11: Абдоминална ехография при ХДЛ+СПО-СХЦЕ

Според състоянието на жлъчните пътища: Брой пациенти: Процент:
дилатирани жлъчни пътища 10 100,00%
недилатирани жлъчни пътища 0 0,00%
неинформативна АЕ 0 0,00%
Според данните за литиаза на холедоха: Брой пациенти: Процент:
има данни за холедохолитиаза 7 70,00%
няма данни за холедохолитиаза 3 30,00%
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Е) УЗД при синдрома на Мирици (СМ) - 49 пациента:

В тази група пациенти са включени тези, при които са намерени данни за Синдрома на 

Мирици, в една от 5-те му клинични форми според класификацията на Ксенденс от 1989 г.

(80). По отношение на диагностиката на състоянието на жлъчните пътища сензитивността на 

метода  е  87,76%,  като  дилатация  на  екстрахепаталните  жлъчни  пътища  е  намерена  при 

71,43% от пациентите.  Относително висок е делът на пациентите с недилатирани жлъчни 

пътища  - 16,33%, като причината за това вероятно е включването в тази група на пациентите 

с  билио  –  сугестивни  фистули  (Мирици  V).  В  тази  серия  пациенти  сме  изследвали 

диагностичната сензитивност по отношение на идентифицирането на конкрементите общо в 

мехура  и  в  дуктус  холедохус,  тъй  като  поради  изменените  анатомични  отношения,  при  

Синдрома  на  Мирици,  не  винаги  може  да  се  определи  къде  точно  е  разположен 

конкрементът. Литиазата е разпозната ехографски при 67,35% от пациентите в групата 

(Табл. 12).

Табл. 12: Абдоминална ехография при Синдрома на Мирици.

Според състоянието на жлъчните пътища: Брой пациенти: Процент:
дилатирани жлъчни пътища 35 71,43%
недилатирани жлъчни пътища 8 16,33%
неинформативна АЕ 6 12,24%
Според данните за литиаза (в мехура и холедоха): Брой пациенти: Процент:
има данни за литиаза 33 67,35%
няма данни за литиаза 16 33,65%

Ж) УЗД при всички пациенти с холедохолитиаза - 563 пациента:

В тази група са обобщени данните от всички горепосочени групи, с изключение на 

първата, където причина за билиарната хипертензия не е холедохолитиазата, а стенозиращия 

папилоодит.  Измерената  чувствителност  на  метода  е  94,85%,  оставяйки  само  5,15%  от 

предоперативните ехографии в графата – неинформативни.  Това още един път доказва, че 

абдоминалната ехография е един отличен скринингов метод, който има висока сензитивност 

при диагностиката на дилатацията на екстрахепаталните жлъчни пътища, а едновременно в 

това е бърз и безопасен за пациента, което позволява да се използва многократно. При това се 

разкрива,  че  ехографски  данни  за  дилатация  на  холедоха  се  намират  при  79,40%  от 
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пациентите с холедохолитиаза. Това прави този ехографски белег, изключително съществен 

при изграждането на диагнозата.  (Табл 13.)

Табл.13. Абдоминална ехография при пациентите с холедохолитиаза. 

Според състоянието на жлъчните пътища: Брой пациенти: Процент:
дилатирани жлъчни пътища 447 79,40%
недилатирани жлъчни пътища 87 15,45%
липсват данни от УЗД 29 5,15%

З) УЗД при всички пациенти с холелитиаза и холедохолитиаза - 519 пациента:

В  тази  група  са  обобщени  данните,  за  диагностицираната  ехографски  мехурна 

литиаза,  от  всички горепосочени групи,  с  изключение  на  четвъртата  и  петата,  където  са 

описани случаите на холедохолитиаза след холецистектомия, както и случаите със Синдрома 

на Мирици  (Табл 13.) Диагностичната сензитивност на метода е висока и по отношение на 

идентифицирането на мехурната литиаза – 85,74% в нашата серия пациенти.  На фона на 

14,26%  неинформативни  абдоминални  ехографии  сме  установили,  че  честотата  на 

дребнокалибрената  мехурна  литиаза  при  пациентите  с  холедохолитиаза  е  значително  по-

висока от едрокалибрената – 74,18% срещу 11,56%. Този факт е свързан с възможността за 

миграцията на конкремента през дуктус цистикус и развитието на самата холедохолитиаза. 

(Табл. 14)

Табл.14. Абдоминална ехография при пациентите с холелитиаза и холедохолитиаза. 
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Според вида на литиазата на жлъчния мехур: Брой пациенти: Процент:
дребнокалибрени конкременти 385 74,18%
едри конкременти 60 11,56%
неинформативна АЕ 74 14,26%

И) УЗД на холедоха при всички пациенти с холедохолитиаза - 563 пациента:

В тази група са обобщени данните от всички горепосочени групи, с изключение на 

първата, където причина за билиарната хипертензия не е холедохолитиазата, а стенозиращия 

папилоодит.  Що  се  отнася  до  идентифицирането  на  литиазата  в  общия  жлъчен  канал, 

абдоминалната  ехография  има  своите  ограничения.  В  серията  от  563  пациента  с 

холедохолитиаза  едва  при  284  пациента,  конкрементът  е  визуализиран  предоперативно 

посредством абдоминалната ехография. Това дава сензитивност от 50,44% по отношение на 

изобразяването  на  калкули  в  дуктус  холедохус.  Всичко  това  прави  ехографията  отличен 

скринингов метод, но в близо половината от случаите – недостатъчен за точната диагноза на 

заболяванията, протичащи с билиарна хипертензия. (Табл 15.)

Табл.15. Абдоминална ехография на холедоха при пациентите с холедохолитиаза. 

Според данните за литиаза на холедоха: Брой пациенти: Процент:
има данни за холедохолитиаза 284 50,44%
няма данни за холедохолитиаза 279 49,56%

Абдоминалната ехография е един бърз, достъпен и безопасен метод за изследване на 

хепато-билиарната система. Всеки пациент с клинични и/или анаместични данни за жлъчно-

чернодробно  заболяване,  следва  да  бъде  изследван  най-напред  ехографски,  преди  да  се 
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предприемат  инвазивни изследвания, или такива с лъчево натоварване. Този метод, изпълнен 

от опитен ехографист, дава отлично описание на патологичната находка, когато се отнася до 

литиаза  на  жлъчния  мехур  или  за  идентифициране  на  дилатацията  на  екстрахепаталните 

жлъчни пътища. Диагнстичните му възможности за откриване и описване на калкулите в 

жлъчните канали, са относително по-слаби, като в някои серии сензитивността е измерена до 

46,15%. Това е едно от ограниченията на метода, но не променя ролята на абдоминалната 

ехография като задължителен етап от  диагностичния процес на  заболяванията  на  хепато-

билиарната система.

На фиг. 51 и 52 е представено в брой и процентно, състоянието на жлъчните пътища 

(дилатирани или недилатирани) при шестте групи пациенти, разпределени по патологична 

находка.  Анализирани  са  само  информативните  изследвания,  като  неинформативните  са 

изключени от анализа. От тези фигури личи, че най-нисък процент на дилатирани жлъчни 

пътища  се  отчита  при  пациентите  с  холелитиаза  и  стенозиращ  папилоодит,  а  при 

рецидивната и резидуалната холедохолитиаза се отчитат 100% дилатирани жлъчни пътища.

Фиг 51: Състояние на жлъчните пътища на пациентите с билиарна хипертензия, по данни от 

абдоминалната ехография (брой пациенти).
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Фиг 52: Състояние на жлъчните пътища на пациентите с билиарна хипертензия, по данни от 

абдоминалната ехография (процентно).

На фиг. 53 и 54 е представен в брой и процентно, калибърът на мехурната литиаза при 

пациентите с билиарна хипертензия, като не са включени данните от серията пациенти със 

синдрома  на  Мирици,  както  и  при  тези  с  холедохолитиаза  след  холецистектомия. 

Анализирани са само информативните изследвания, като неинформативните са изключени от 

анализа.

От  тези  фигури  се  вижда,  че  най-често  при  пациентите  с  данни  за  билиарна 

хипертензия, се установява дребнокалибрената мехурна литиаза. Като честотата й, в нашата 

серия от пациенти варира от 83% до 87%.  

Считаме, че ехографското доказване на дребнокалибрена мехурна литиаза, е един от 

рисковите фактори за развитие на синдром на билиарна хипертензия, или поради мигриране 

и облитерация на общия жлъчен канал, или поради поддържане на възпалителен процес на 

нивото на папилата при тази миграция, и фиксиране на една възпалителна стеноза на същата 

– стенозиращ папилоодит. 

Вторият  рисков  фактор  е  визуализацията  на  дилатирана  екстрахепатална  жлъчна 

система, особено в съчетание с холелитиаза, или при анамнеза за ЖКБ в миналото.

Откриването  на  някой  от  тези  два  рискови  фактора  задължават  клинициста  да  мисли  за 

холедохолитиаза  или  билиарна хипертензия  с  друг  произход,  дори когато  ехографията  не 
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успява да визуализира конкременти в холедоха или друга причина за обструкцията, и дават 

основание  за  извършването  на  инвазивни  или  високо-специализирани  диагностични 

процедури, целящи отхвърляне или потвърждение на диагнозата. 

Фиг.  53:  Характеристика  на  конкрементите  в  жлъчния  мехур,  при  пациентите  с 

холедохолитиаза - данни от абдоминалната ехография (брой пациенти): 

Фиг.  54:  Характеристика  на  конкрементите  в  жлъчния  мехур,  при  пациентите  с 

холедохолитиаза - данни от абдоминалната ехография (процентно): 
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1.5.  Образни  изследвания  –  Ендоскопска  ретроградна  холангио-панкреатография – 

ERCP.

Ендоскопска ретроградна холангио-панкреатография  (ЕРХПГ/ERCP).  Метод, и сега 

приеман за златен стандарт при доказване на холедохолитиазата, с диагностична точност над 

97%, ЕРХПГ има предимството да бъде и терапевтичен метод, когато се открият данни за 

литиаза  на  холедоха,  като  извършена  от  опитен  ендоскопист  има  успеваемост  при 

отстраняване на конкрементите до 90% (298). Недостатък на това относително по-инвазивно 

изследване  е  риска  от  усложнение,  като  кървене,  панкреатит,  холангит,  перфорация  на 

дуоденума или на жлъчния проток, наблюдавани при 5-8% от пациентите и леталитет от 0,2% 

до 0,5% (320).

В изследваната от нас серия пациенти са проведени 220 предоперативни ендоскопски 

ретроградни холангио-панкреатографии. На фиг. 55 е демонстрирана динамиката в броя на 

извършените  предоперативни  ERCP  за  периода  от  2004  до  2014  година.  През  втората 

половина  на  периода  се  наблюдава  устойчива  тенденция  към  повишаване  на  броя  на 

проведените изследвания. 

Фиг. 55: Динамика в годишния брой на проведените предоперативно  ERCP  за периода от 

2004г. до 2014г.
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А) ERCP при пациенти със стенозиращ папилоодит и холелитиаза (СПО+ХЛ) -

41 пациента:

В  настоящето  изследване  са  проведени  41  ERCP  на  пациенти  с  холелитиаза  и 

стенозиращ папилоодит. Въпреки, че не е верифицирана литиаза на общия жлъчен канал, при 

тези пациенти са намерени данни за дилатация на холедоха над 8 мм, в 68,29% от случаите. 

Извършена от опитен ендоскопист  ERCP успява да опише състоянието на жлъчните 

пътища с много голяма точност. В тази серия пациенти сензитивността на метода е отчетена 

като 95,22%, като само при двама пациенти има неуспех при прилагането му. Същевременно 

при  92,68%  от  пациентите  ERCP  е  била  и  терапевтична  процедура,  като  стенозата  на 

папилата,  и  съответно  билиарната  хипертензия,   е  разрешена  чрез  ендоскопска  папило-

сфинктеротомия (ПСТ/PST) (Табл. 16)

След процедурата всички пациенти са насочени за извършване на холецистектомия, 

което  се  счита  за  златен  стандарт  при  лечението  на  холелитиазата  със  стенозиращ 

папилоодит.  

Табл 16: ERCP при пациенти със стенозиращ папилоодит и холелитиаза

Според състоянието на жлъчните пътища: Брой пациенти: Процент:
дилатирани жлъчни пътища 28 68,29%
недилатирани жлъчни пътища 11 26,83%
неуспешна ERCP 2 4,88%
Според вида на процедурата Брой пациенти: Процент:
извършена е ПСТ 38 92,68%
не е извършена ПСТ 3 7,32%

Б) ERCP при пациенти с холедохолитиаза и холелитиаза (ХДЛ+ХЛ) - 14 пациента:

Във втората група пациенти са идентифицирани 14 случая на обструкция на холедоха, 

дължаща се изцяло на холедохолитиазата. Във всички 14 случая се касае за едрокалибрена 

(над 4мм) холедохолитиаза,  като по-често (в 78,57% от пациентите)  се касае за единичен 

конкремент.  В  тази  група  пациенти  успешно  са  диагностицирани  100% от  потвърдените 

интраоперативно  литиази  на  общия  жлъчен  канал,  което  е  още  едно  доказателство  за 

високата  сензитивност  на  този  диагностичен  метод.  Не  са  предприемани  папилотомии 

поради липса на данни за патология на нивото на папила Фатери, както и поради преценка от 

страна на ендоскописта, че стандартната папилотомия не би била достатъчна за екстракцията 

на  твърде  големите  конкременти,  визуализирани  в  лумена  на  холедоха.  Само  при  един 
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пациент, след това е предприета директно лапароскопска холецистектомия, а при останалите 

са извършени операции на жлъчните пътища по отворен (4) или по лапароскопски (9) път.

В  тази  серия  пациенти  ERCP  е  диагностична  процедура  с  висока  диагностична 

стойност,  поставяща  по  категоричен  начин  индикации  за  оперативно  лечение,  при 

пациентите  с  едрокалибрена  холедохолитиаза  и  без  данни  за  стенозиращ  папилоодит. 

(Табл.17)

Табл. 17: ERCP в случаите на холедохолитиаза и холелитиаза.

Според състоянието на жлъчните пътища: Брой пациенти: Процент:
дилатирани жлъчни пътища 12 85,71%
недилатирани жлъчни пътища 2 14,29%
неуспешна  ERCP 0 0,00%
Според вида на процедурата Брой пациенти: Процент:
извършена е ПСТ 0 0,00%
не е извършена ПСТ 14 100,00%
Според данните за литиаза на холедоха: Брой пациенти: Процент:
има данни за холедохолитиаза 14 100,00%
няма данни за холедохолитиаза 0 0,00%
Според вида на холедохолитиазата: Брой пациенти: Процент:
единични конкременти 11 78,57%
множествени конкременти 3 21,43%
Неуспешна ERCP 0 0,00%
Според размера на конкрементите в холедоха: Брой пациенти: Процент:
под 4 мм 0 0,00%
над 4 мм 14 100,00%
липсват данни от ERCP 0 0,00%

В) ERCP  при  пациенти  с  холедохолитиаза,  холелитиаза  и  стенозиращ  папилоодит 

(ХДЛ+ХЛ+СПО) - 138 пациента:

В най-голямата   група пациенти,  от  нашата серия са  включени тези,  при които са 

идентифицирани холелитиаза, холедохолитиаза и стенозиращ папилоодит. Сензитивността на 

метода е 97,10% , както за описание на жлъчните пътища, така и на намиращите се в тях 

конкременти.  В 4 случая не  е  постигнато контрастиране на  общия жлъчен канал,  поради 

пълната  му  облитерация  от  голям,  неподвижен  конкремент.  Установена  е  дилатация  на 
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жлъчните пътища при 84,06% от пациентите. При 44,20% е установен единичен конкремент, 

а  при  52,90%  -   множествена  литиаза  на  холедоха.  Повечето  конкременти  -81,88%,  са 

преценени като едри (над 4 мм). В тази група пациенти, при повечето е била предприета 

папило-сфинктеротомия – 93,49%, както и опит за екстракция на конкрементите (Табл 18). В 

последствие на 84 (60,87%) от пациентите е извършена лапароскопска холецистектомия.

Табл 18: ERCP при пациенти с холелитиаза, холедохолитиаза и стеноза на папила Фатери

Според състоянието на жлъчните пътища: Брой пациенти: Процент:
дилатирани жлъчни пътища 116 84,06%
недилатирани жлъчни пътища 18 13,04%
неуспешна ERCP 4 2,90%
Според вида на процедурата Брой пациенти: Процент:
извършена е ПСТ 129 93,49%
не е извършена ПСТ 9 6,51%
Според данните за литиаза на холедоха: Брой пациенти: Процент:
има данни за холедохолитиаза 134 97,10%
няма данни за холедохолитиаза 4 2,90%
Според вида на холедохолитиазата: Брой пациенти: Процент:
единични конкременти 61 44,20%
множествени конкременти 73 52,90%
Неуспешна ERCP 4 2.90%
Според размера на конкрементите в холедоха: Брой пациенти: Процент:
под 4 мм 21 15,22%
над 4 мм 113 81,88%
Неуспешна ERCP 4 2,90%

Г) ERCP при пациенти с холедохолитиаза след холецистектомия (ХДЛ-СХЦЕ) -

11 пациента:

Повечето пациенти с данни за холедохолитиаза след холецистектомия най-напред се 

подлагат на ERCP,  както с диагностична, така и с лечебна цел. В около 90% (298) от случаите 

с рецидивна или резидуална холедохолитиаза, конкрементите се отстраняват успешно чрез 

ERCP.  Останалите  пациенти  се  насочват  за  оперативна  намеса  върху  екстрахепаталните 

жлъчни пътища.  В нашата серия са  представени тези  пациенти,  при  които  ERCP  е  била 
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неефективна по отношение на екстракцията на калкулите от холедоха. Поради това групата е 

относително  малка –  само 11 случая.   ERCP  демонстрира  диагностична сензитивност  от 

90,01%  по  отношение  описанието  на  състоянието  на  жлъчните  пътища,  като  при  един 

пациент  се  не  отдаде  контрастиране  на  холедоха,  поради  пълна  облитерация  от  голям 

неподвижен  конкремент.   При  това  дилатация  на  екстрахепаталните  жлъчни  пътища  е 

установена  при  72,73%  от  пациентите,  а  при  18,18%  са  намерени  нормални  по  размер 

жлъчни канали. При всички болни  ERCP потвърждава наличието на холедохолитиаза. При 

72,73%  са  установени  множество  конкременти,  а  при  27,27%  -  единични  конкременти. 

18,18% от пациентите в тази група са диагностицирани с дребнокалибрена холедохолитиаза 

(под 4 мм), а 81,82%– с едри конкременти (над 4 мм) в холедоха. Папилотомии са предприети 

при 36,36% от пациентите. 

В тази серия пациенти  ERCP  е диагностична процедура с висока сензитивност по 

отношение  на  откриване  на  резидуалната  или  рецидивната  холедохолитиаза  (100%), 

поставяща категорични индикации за последващото оперативно лечение.  (Табл 19)

Табл 19: ERCP при пациенти с холедохолитиаза след холецистектомия.

Според състоянието на жлъчните пътища: Брой пациенти: Процент:
дилатирани жлъчни пътища 8 72,73%
недилатирани жлъчни пътища 2 18,18%
неуспешна ERCP 1 9,09%
Според вида на процедурата Брой пациенти: Процент:
извършена е ПСТ 4 36,36%
не е извършена ПСТ 7 63,64%
Според данните за литиаза на холедоха: Брой пациенти: Процент:
има данни за холедохолитиаза 11 100,00%
няма данни за холедохолитиаза 0 0,00%
Според вида на холедохолитиазата: Брой пациенти: Процент:
единични конкременти 3 27,27%
множествени конкременти 8 72,73%
неуспешна ERCP 0 0,00%
Според размера на конкрементите в холедоха: Брой пациенти: Процент:
под 4 мм 2 18,18%
над 4 мм 9 81,82%
неуспешна ERCP 0 0,00%
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Д) ERCP  при  пациенти  с  холедохолитиаза  и  стенозиращ  папилоодит  след 

холецистектомия (ХДЛ+СПО-СХЦЕ) - 3 пациента:

В  тази  група  са  разгледани  случаи  с  холедохолитиаза  след  холецистектомия,  при 

пациенти с  данни от  ERCP  за  стенозиращ папилоодит.   Както  в  горната  група,  и  тук  са 

обхванати единствено тези случаи, при които пациентите са били подложени на оперативна 

интервенция върху екстрахепаталните жлъчни пътища, след ендоскопската процедура . При 

тези пациенти ERCP  е диагностична процедура, като разкрива данни за дилатирани жлъчни 

пътища при 100% от пациентите.  Холедохолитиазата е идентифицирана също при всички 

пациенти.  Конкрементите са определени като множествени при 2 случая, а в един е намерен 

единичен конкремент. В трите описани случая става дума за едрокалибрени конкременти. 

При всички пациенти е извършена папило-сфинктеротомия, поради данните за стенозиране 

на папилата (Табл. 20). 

В  тази  група  пациенти,  ERCP  е  диагностична  процедура  с  висока  сензитивност, 

поставяща категорични индикации за последващо оперативно разрешаване на резидуалната 

или рецидивната холедохолитиаза, а с извършване на ПСТ, по всяка вероятност спомага за 

отстраняване на една от причините за това състояние – обструкцията на ниво папила Фатери,  

водеща до стаза и поддържаща инфекцията в общия жлъчен канал.

Табл 20: ERCP при пациенти с холедохолитиаза след холецистектомия и стеноза на папилата

Според състоянието на жлъчните пътища: Брой пациенти: Процент:
дилатирани жлъчни пътища 3 100,00%
недилатирани жлъчни пътища 0 0,00%
неуспешна ERCP 0 0,00%
Според вида на процедурата Брой пациенти: Процент:
извършена е ПСТ 3 100,00%
не е извършена ПСТ 0 0,00%
Според данните за литиаза на холедоха: Брой пациенти: Процент:
има данни за холедохолитиаза 3 100,00%
няма данни за холедохолитиаза 0 0,00%
Според вида на холедохолитиазата: Брой пациенти: Процент:
единични конкременти 2 66,67%
множествени конкременти 1 33,33%
неуспешна ERCP 0 0,00%
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Според размера на конкрементите в холедоха: Брой пациенти: Процент:
под 4 мм 0 0,00%
над 4 мм 3 100,00%
неуспешна ERCP 0 0,00%

Е) ERCP при пациенти със синдрома на Мирици (СМ) - 13 пациента:

В тази група  са  описани пациентите  със  синдрома  на  Мирици,  в  една  от  5-те  му 

форми. Поради изменените анатомични съотношения и формирането на билио-билиарни и 

билио-дигествини  фистули,  СМ  представлява  значителна  диагностична  трудност.  В 

разгледаната серия от 13 пациента сензитивността на метода е 84,62%, както по отношение 

на описанието на жлъчните пътища, така за диагностицирането на литиазата, това е и  най-

ниска измерена сензитивност на метода от всички изследвани групи.   Идентифицирана е 

дилатация  на  жлъчните  пътища  при  61,54% от  пациентите,  а  23,08% са  преценени  като 

недилатирани. Това вероятно се обяснява със спадането на налягането в жлъчното дърво след 

формиране  на  билио-дигестивната  фистула  (Мирици  V).  В  53,85%  от  пациентите  са 

идентифицирани множествени конкременти, а при 30,77% - единични. Големи конкременти 

са открити при 69,24% от пациентите, а само при 15,38% - дребнокалибрени литиази. При 

46,15% от пациентите със СМ са предприети ПСТ (Табл. 21).

След процедурата всички пациенти са насочени за оперативно лечение, като близо 1/3 

(4 пациента) са лекувани лапароскопски.

Табл 21: ERCP при синдрома на Мирици.  

Според състоянието на жлъчните пътища: Брой пациенти: Процент:
дилатирани жлъчни пътища 8 61,54%
недилатирани жлъчни пътища 3 23,08%
неуспешна ERCP 2 15,38%
Според вида на процедурата Брой пациенти: Процент:
извършена е ПСТ 6 46,15%
не е извършена ПСТ 7 53,85%
Според данните за литиаза на холедоха: Брой пациенти: Процент:
има данни за холедохолитиаза 11 84,62%
няма данни за холедохолитиаза 2 15,38%
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Според вида на холедохолитиазата: Брой пациенти: Процент:
единични конкременти 4 30,77%
множествени конкременти 7 53,85%
неуспешна ERCP 2 15,38%
Според размера на конкрементите в холедоха: Брой пациенти: Процент:
под 4 мм 2 15,38%
над 4 мм 9 69,24%
неуспешна ERCP 2 15,38%

Ж) ERCP при всички пациенти с холедохолитиаза - 179 пациента:

При разглеждане на цялата група от пациенти с данни за холедохолитиаза се установи, 

че ERCP  има сензитивност от 96,09% при описанието на състоянието на жлъчните пътища. 

При разкриването на литиазата на холедоха ERCP  има сензитивност от 96,65%.  Тези 

стойности  напълно  съответстват  на  литературните  данни  и  потвърждават  високата 

диагностична стойност на този метод, при диагностицирането на холедохолитиазата.  При 

това  ERCP  идентифицира  дилатирани  екстрахепатални  жлъчни  пътища  при  82,12%  от 

всички  пациенти  с  холедохолитиаза,  и  нормални  размери  при  12,97%.  При   45,25%  от 

пациентите  са  доказани  единични  конкременти  в  холедоха,  при  51,40% -  множествени.  

Едрокалибрената  литиаза  (над  4  мм)  е  преобладаващата  находка  от  ERCP  при 

включените в анализа пациенти – 83,80% от случаите. Едва при 12,85 % са намерени данни 

за дребнокалибрена литиаза – под 4 мм (Табл 22.).

Табл. 22: ERCP при пациенти с холедохолитиаза.

Според състоянието на жлъчните пътища: Брой пациенти: Процент:
дилатирани жлъчни пътища 147 82,12%
недилатирани жлъчни пътища 25 13,97%
неуспешна ERCP 7 3,91%
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Според вида на процедурата Брой пациенти: Процент:
извършена е ПСТ 142 79,33%
не е извършена ПСТ 37 20,67%
Според данните за литиаза на холедоха: Брой пациенти: Процент:
има данни за холедохолитиаза 173 96,65%
няма данни за холедохолитиаза 6 3,35%

Според вида на холедохолитиазата: Брой пациенти: Процент:
единични конкременти 81 45,25%
множествени конкременти 92 51,40%
неуспешна ERCP 6 3,35%

Според размера на конкрементите в холедоха: Брой пациенти: Процент:
под 4 мм 23 12,85%
над 4 мм 150 83,80%
неуспешна ERCP 6 3,35%
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З) Сравнителни резултати от ERCP,  проведена при пациентите от шестте групи,

разделени по патологична находка 

ERCP  е  високо  сензитивен  диагностичен  метод  за  доказване  на  заболяваният  на 

жлъчните пътища. При пациентите с холедохолитиаза резултатите от ERCP са решаващи за 

обема и вида на последващата интервенция. Благодарение на възможността за извършване на 

терапевтични процедури, като папилотомии и екстракции на конкрементите по ендоскопски 

път,  мини-инвазивното  лечение  на  тази  патология  заема  все  по-съществено  място  сред 

методите за разрешаване на обструкцията на холедоха при ЖКБ. 

На Фиг 56 и Фиг 57 са представени данните за състоянието на жлъчните пътища при 

пациентите с билиарна хипертензия, по данни от ERCP, като абсолютен брой и процентно. 

Пациентите са групирани по патологична находка в 6 групи. Анализирани са само 

успешните изследвания, а неинформативните са изключени. 

На Фиг.58 и Фиг.59 са представени данните за вида на холедохолитиазата (дребна или 

едра),   а  на Фиг.60  и Фиг.61 – от калибъра на конкрементите (под4 мм или над 4 мм).  

Пациентите  са  разпределени  в  5  групи,  като  е  изключена  групата  със  стенозиращ 

папилоодит (1-ва група).
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Фиг  56:  Състояние  на  жлъчните  пътища  при  пациентите  с  билиарна  хипертензия, 

разпределени по патологична находка. Данни от ERCP (абсолютен брой).

Фиг  57:  Състояние  на  жлъчните  пътища  при  пациентите  с  билиарна  хипертензия, 

разпределени по патологична находка. Данни от ERCP. (процентно)
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Фиг. 58: Вид на холедохолитиазата (единична или множествена) при пациентите с билиарна 

хипертензия,  разпределени  по  патологична  находка  и  общо  за  всички  пациенти  с 

холедохолитиаза. Данни от ERCP (абсолютни стойности).

Фиг.59: Вид на холедохолитиазата (единична или множествена) при пациентите с билиарна 

хипертензия,  разпределени  по  патологична  находка  и  общо  за  всички  пациенти  с 

холедохолитиаза. Данни от ERCP (процентно).
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Фиг.60: Размер на конкрементите, идентифицирани чрез ERCP в холедоха, при пациентите с 

билиарна  хипертензия,  разпределени  по  патологична  находка  и  общо  за  цялата  група. 

(абсолютни стойности)

Фиг.61: Размер на конкрементите, идентифицирани чрез ERCP в холедоха, при пациентите с 

билиарна  хипертензия,  разпределени  по  патологична  находка  и  общо  за  цялата  група. 

(процентно)
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1.6. Образни  изследвания –  KAT.

КАТ  -  холангиография постига  сензитивност  от  87%  и  специфичност  от  97%,  с 

цялостна точност от 95%  при диагностициране на литиазата на екстрахепаталните жлъчни 

пътища (348).  Предимствата на  изследването  са  неговата  ниска  инвазивност,  слаба 

зависимост от  провеждащия го  специалист,  нисък процент на  технически неуспех  (1%), 

както и възможността за триизмерен образ на жлъчното дърво. Основният му недостатък е 

опасността от реакция към йодното контрастно вещество (1%), а основното му ограничение в 

случаите на високостепенна обструкция на жлъчните пътища, не позволяваща елиминиране 

на контраста и визуализация. Други фактори, лимитиращи диагностичната стойност на КАТ 

са движенията и дишането на пациента по време на изследването (349).

По-рядкото  приложение  на  КАТ  в  нашата  серия  пациенти,  се  дължи  на  високите 

диагностични  възможности  на  ендоскопската  диагностика.  КАТ  се  налага  единствено  в 

диагностично  трудни  случаи,  където  има  неуспех  на  ERCP  да  установи  причината  за 

обструкцията, или се подозира неопластично заболяване. Общо са проведени 62 КАТ, при 

пациентите  с  билиарна  хипертензия,  обхванати  от  настоящото  проучване.  На  фиг  61.  се 

вижда  динамиката  в  броя  на  проведените  КАТ  изследвания  за  десетгодишния  период, 

разгледан в проучването, съпоставен с динамиката на броя на проведените ERCP по повод на 

ЖКБ (Фиг. 61).

КАТ са проведени при 19 пациента с холелитиаза и стенозиращ папилоодит и при 43 

пациента с холедохолитиаза като причина за синдрома на билиарна хипертензия. 

Фиг.61: Годишен  брой на КАТ и ERCP при пациентите с ЖКБ и билиарна хипертензия. 
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А) KAT при пациенти с холелитиаза и стенозиращ папилоодит (ХЛ+СПО) - 

19 пациенти.

При изследването на 19 пациенти с билиарна хипертензия на базата на стенозиращ 

папилоодит КАТ идентифицира дилатирани екстрахепатални жлъчни пътища в 63,16% от 

случаите, и недилатирани – при 36,84% от пациентите. Състоянието на жлъчните пътища е 

било коректно отразено в протоколите от всички изследвания – 100% сензитивност на метода 

в  изследваната  серия  пациенти.  Литиазата  на  жлъчния  мехур  също  е  идентифицирана  и 

описана компютър-томографски при всички изследвани пациенти.

Табл. 23: КАТ при пациенти с холелитиаза и стенозиращ папилоодит. 

Според състоянието на жлъчните пътища: Брой пациенти: Процент:
дилатирани жлъчни пътища 12 63,16%
недилатирани жлъчни пътища 7 36,84%
липсват данни от КАТ 0 0,00%
Според наличието на литиаза на жлъчния мехур: Брой пациенти: Процент:
Данни за холелитиаза 19 100,00%
Без данни за холелитиаза 0 0,00%

Б) КАТ при пациенти с холедохолитиаза  - 43 пациента.

При  пациентите  с  холедохолитиаза  КАТ  е  показал  сензитивност  от  93,12%  по 

отношение определянето на състоянието на жлъчните пътища и 97,67%  при доказването на 

холедохолитиазата.   Тези  стойности  отговарят  на  посочените  в  литературата,  като  се 

обясняват с намалената възможност за излъчване на контрастното средство при пациентите с 

билиарна хипертензия. При това, дилатация на жлъчните пътища е установена при 79,07% от 

случаите, а 13,95% са описани като недилатирани. (Табл. 24)

Табл. 24: КАТ при пациенти с холедохолитиаза

Според състоянието на жлъчните пътища: Брой пациенти: Процент:
дилатирани жлъчни пътища 34 79,07%
недилатирани жлъчни пътища 6 13,95%
липсват данни от КАТ 3 6,98%
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Според данните за литиаза на холедоха: Брой пациенти: Процент:
има данни за холедохолитиаза 42 97,67%
няма данни за холедохолитиаза 1 2,33%

1.7. Образни  изследвания –  ЯМР / МР-ХПГ

Магнитно-резонансна холангио-панкреатография (МРХПГ) Авторитетен мета анализ 

на  67  публикувани  контролирани  проучвания  показва,  че  МРХПГ има  отлична  цялостна 

сензитивност (95%)  и специфичност (97%)  при демонстриране на нивото и наличието на 

билиарна обструкция (351). МРГПГ, обаче има малко по-малка сензитивност за откриване на 

конкрементите  (91%)  и  диференциране  от  малигнена  стеноза  (88%)(352).  В  допълнение 

сензитивността при откриване на конкрементите, изглежда намалява с намаляване на размера 

им:  67–100% за калкули по големи от 10 mm, 89–94% за такива от  6 до10 mm и 33–71% за 

конкременти,  по-малки  от  6  mm.  Възможностите  на  МГХПГ  са  ограничени  при 

диагностициране на малки конкременти в недилатирани жлъчни пътища (349).

В нашата серия пациенти са извършени само 4 магнитно-резонансни томографии. При 

всички  пациенти  са  идентифицирани  дилатирани  жлъчни  пътища  и  са  визуализирани 

конкрементите в холедоха. (Табл. 25)
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Табл. 25: ЯМР при пациенти с холедохолитиаза (4 пациента)
Според състоянието на жлъчните пътища: Брой пациенти: Процент:
дилатирани жлъчни пътища 4 100,00%
недилатирани жлъчни пътища 0 0,00%
липсват данни от ЯМР 0 0,00%
Според данните за литиаза на холедоха: Брой пациенти: Процент:
има данни за холедохолитиаза 4 100,00%
няма данни за холедохолитиаза 0 0,00%

1.8. Сравнение между резултатите, получени с различните диагностични методи при 

пациентите с БХ, разпределени в групи по патологична находка.

А) Пациенти с холедохолитиаза и стенозиращ папилоодит (ХЛ+СПО) - 52 пациента:

При  пациентите  с  холелитиаза  и  стеноза  на  папилата  са  проведени  общо  52 

ехографски, 41 ендоскопски и 19 КАТ изследвания, като не са провеждани никакви МР-ХПГ. 

Що се отнася до преценката на състоянието на жлъчните пътища е отчетена сензитивност от 

84,62% за абдоминалните ехографии, 95,12% за ERCP и 100% за КАТ.  (Табл. 26 и Табл. 27) 

След  като  отстранихме  от  анализа  неинформативните  изследвания  направихме 

съпоставка  между  резултатите  от  диагностиката  на  състоянието  на  жлъчните  пътища, 

получени от  различните модалности.  Установихме сходни резултати от  КАТ и УЗД (63% 

срещу 61%   дилатирани екстрахепатални жлъчни пътища) и сравнително по-висок дял на 

същата находка, получен от ERCР (72% дилатирани жлъчни пътища) (фиг. 62)

Табл.  26:  Сравнение  между  УЗД,  ERCP  и  КАТ  при  пациенти  с  ХЛ+СПО  (абсолютна 
стойност)
Според  състоянието  на  жлъчните 
пътища:

УЗД 
(52)

ERCP 
(41)

KAT
(19)

ЯМР
(0)

дилатирани жлъчни пътища 27 28 12 -
недилатирани жлъчни пътища 17 11 7 -
Неинформативно изследване 8 2 0 -

Табл. 27:  Сравнение между УЗД, ERCP  и КАТ при пациенти с ХЛ+СПО (процентно)
Според  състоянието  на  жлъчните 
пътища:

УЗД ERCP KAT ЯМР

дилатирани жлъчни пътища 51,92% 68,29% 63,16% -
недилатирани жлъчни пътища 32,70% 26,83% 36,84% -
неинформативно изследване 15,38% 4,88% 0,00% -
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Фиг.  62:  Графично  представяне  на  данните  за  състоянието  на  екстрахепаталните  жлъчни 

пътища, при пациентите със стенозиращ папилоодит и холелитиаза – получени с различните 

модалности – УЗД, ERCP   и  КАТ. Изключени са неинформативните изследвания.

Б) Пациенти с холедохолитиаза - 563 пациента:

При  пациентите  с  доказана  в  хода  на   изследването  и  интраоперативно 

холедохолитиаза, сравнихме резултатите от различните методи на изследване – УЗД,  ERCP, 

КАТ  и  ЯМР.  Проучихме  резултатите  от  563  абдоминални  ехографии,  179  ендоскопски 

холангио-панкреатографии,  43  компютърни  томографии  и  4  магнитно-резонансни 

холангиографии. 

В  тази  серия  пациенти  установихме  диагностична  сензитивност  на  методите  по 

отношение  изясняване  на  състоянието  на  жлъчните  пътища,  надвишаваща  тази  при 

предходната  група  пациенти  за  почти  всяка  една  от  модалностите:  УЗД-  94,85%;  ERCP-

96,09%;   КАТ-93,02%;  ЯМР- 100%.

Когато съпоставихме диагностичната чувствителност на методите по отношение на 

откриването на холедохолитиазата, намерихме значителни различия между методите.  Най-

ниска се оказа чувствителността на УЗД – 50,44%, а най-висока – тази на ЯМР – 100%, но 
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трябва да се има предвид, че пациентите изследвани чрез  ЯМР са малко на брой.  ERCP и 

KAT  дадоха  сходни  резултати  –  чувствителност  от  96,45%  за  ERCP  и  97,96%  от  КАТ. 

(Табл.28 и Табл. 29)

Табл.  28:  Сравнение  на  резултатите  получени  от  УЗД,  ERCP,  КАТ  и  ЯМР  по 

отношение на  състоянието на  жлъчните пътища и откриването на  холедохолитиазата  при 

пациенти с потвърдена интраоперативно литиаза на холедоха. (абсолютни стойности)

Според  състоянието  на  жлъчните 
пътища:

УЗД
(563)

ERCP
(179)

KAT
(43)

ЯМР
(4)

дилатирани жлъчни пътища 447 147 34 4
недилатирани жлъчни пътища 87 25 6 0
неинформативно изследване 29 7 3 0
Според  данните  за  литиаза  на 
холедоха:

УЗД ERCP KAT ЯМР

има данни за холедохолитиаза 284 173 42 4
няма данни за холедохолитиаза 279 6 1 0

Табл. 29: Сравнение на резултатите получени от УЗД,ERCP,  КАТ и ЯМР по отношение на 

състоянието  на  жлъчните  пътища  и  откриването  на  холедохолитиазата  при  пациенти  с 

потвърдена интраоперативно литиаза на холедоха (процентно).

Според  състоянието  на  жлъчните 
пътища:

УЗД ERCP KAT ЯМР

дилатирани жлъчни пътища 79,40% 82,12% 79,07% 100,00%
недилатирани жлъчни пътища 15,45% 13,97% 13,95% 0,00%
неинформативно изследване 5,15% 3,91% 6,98% 0,00%
Според  данните  за  литиаза  на 
холедоха:

УЗД ERCP KAT ЯМР

има данни за холедохолитиаза 50,44% 96,45% 97,67% 100,00%
няма данни за холедохолитиаза 49,56% 3,35% 2,33% 0,00%

След  като се  отстраниха данните от  не  информативните изследвания,  направихме 

съпоставка  между  резултатите  от  диагностиката  на  състоянието  на  екстрахепаталните 

жлъчни  пътища.   Като  се  изключат  данните  от  ЯМР,  останалите  3  модалности  дадоха 

съпоставими резултати (фиг. 63).
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Фиг.  63:  Графично  представяне  на  данните  за  състоянието  на  екстрахепаталните  жлъчни 

пътища,  при  пациентите  с  холедохолитиаза  –  получени с  различните  модалности  –  УЗД, 

ERCP   и  КАТ и ЯМР. Изключени са неинформативните изследвания

1.9. Сравнение между резултатите, получени от Абдоминалната ехография и ERCP при 

пациентите с БХ, разпределени в групи по патологична находка.

Най-често прилаганите методи, за изследване на екстрахепаталните жлъчни пътища 

при  пациентите  с  билиарна  хипертензия,  са  абдоминалната  ехография  и  ендоскопската 

ретроградна холангио-панкреатография. В проучваната от нас серия пациенти, сме направили 

общо 615 предоперативни ехографии и 220 ERCP. Съпоставихме резултатите от тях, както и 

диагностичната им сензитивност при пациентите с билиарна хипертензия, разделени в групи 

според патологичната находка. 

А) Пациенти с холелитиаза и стенозиращ папилоодит (ХЛ+СПО) - 52 пациента:

При  пациентите  с  холелитиаза  и  стенозиращ  папилоодит,  установихме,  че  ERCP 

притежава малко по-висока диагностично чувствителност що се отнася до описанието на 
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състоянието  на  жлъчните  пътища  –  92,12%,  срещу  84,62%  за  УЗД.  При  това  дялът  на 

пациентите  с  дилатирани екстрахепатални жлъчни пътища е  по-висок по данни от  ERCP 

(68,29%) в сравнение с данните от УЗД (51,95%). (Tабл. 30 и Tабл. 31)

Табл.  30:  Съпоставка  на  резултатите  от  УЗД  и   ERCP  при пациентите  с  холелитиаза  и 

стенозиращ папилоодит (абсолютен брой)

Според  състоянието  на  жлъчните 
пътища:

УЗД 
(52)

ERCP 
(41)

дилатирани жлъчни пътища 27 28
недилатирани жлъчни пътища 17 11
неинформативно изследване 8 2

Табл.  31:  Съпоставка  на  резултатите  от  УЗД  и   ERCP  при пациентите  с  холелитиаза  и 

стенозиращ папилоодит (процентно).

Според  състоянието  на  жлъчните 
пътища:

УЗД ERCP

дилатирани жлъчни пътища 51,93% 68,29%
недилатирани жлъчни пътища 32,69% 26,83%
неинформативно изследване 15,38% 4,88%
диагностична чувствителност 84,62% 95,12%

Б) Пациенти с холедохолитиаза и холелитиаза (ХДЛ+ХЛ) - 91 пациента:

При  пациентите  с  билиарна  хипертензия,  дължаща  се  изцяло  на  обструкцията  на 

холедоха от конкремент установихме диагностична чувствителност на ERCP от 100%, както 

за  описание  на  състоянието  на  жлъчните  пътища,  така  и  откриване  на  конкремента, 

обтуриращ холедоха. При данните от УЗД намерихме значително по-ниска сензитивност  и в 

двата случая – 76,96% за диагностика на състоянието на жлъчните пътища и едва 46,15% при 

откриване на конкремент в холедоха. Намерихме и различни данни що се отнася до дела на 

пациентите с дилатирани жлъчни пътища -  85,71% по данни от ERCP и 70,33% по данни на 

УЗД. (Табл. 32 и Табл. 33 )
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Табл.  32:  Съпоставка  на  резултатите  от  УЗД  и   ERCP  при пациентите  с  холелитиаза  и 

холедохолитиаза (абсолютен брой)

Според  състоянието  на  жлъчните 
пътища:

УЗД 
(91)

ERCP 
(14)

дилатирани жлъчни пътища 64 12
недилатирани жлъчни пътища 6 2
неинформативно изследване 21 0
Според  данните  за  литиаза  на 
холедоха:

УЗД ERCP

има данни за холедохолитиаза 42 14
няма данни за холедохолитиаза 49 0

Табл.  33:  Съпоставка  на  резултатите  от  УЗД  и   ERCP  при пациентите  с  холелитиаза  и 

холедохолитиаза (процентно)

Според  състоянието  на  жлъчните 
пътища:

УЗД ERCP

дилатирани жлъчни пътища 70,33% 85,71%
недилатирани жлъчни пътища 6,59% 14,29%
неинформативно изследване 23,08% 0,00%
диагностична чувствителност 76,92% 100,00%
Според  данните  за  литиаза  на 
холедоха:

УЗД ERCP

има данни за холедохолитиаза 46,15% 100,00%
няма данни за холедохолитиаза 53,85% 0,00%
диагностична чувствителност 46,15% 100,00

В) Пациенти  с  холедохолитиаза,  холелитиаза  и  стенозиращ  папилоодит 

(ХДЛ+ХЛ+СПО) - 376 пациента:

В  най-голямата  от  групите,  разделени  на  база  на  патологична  находка,  тази  на 

пациентите с холелитиаза, холедохолитиаза и стенозиращ папилоодит, установихме сходни 

стойности на диагностичната чувствителност на методите, що се отнася до диагностика на 

състоянието на екстрахепаталните жлъчни пътища – 93,62% за УЗД и  97,10% за  ERCP.  

Въпреки това данните,  получени от двете модалности се различаваха  -  74,20% от 

ехографиите показаха данни за дилатация на екстрахепаталните жлъчни пътища, докато при 

ERCP  този  резултат  беше  84,05%.   Значителна  разлика  намерихме  при  съпоставката  на 
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диагностичната чувствителност на двата метода за откриване на конкрементите в холедоха. 

97,10% от ERCP потвърждават наличието на конкремент в общия жлъчен канал, докато само 

48,14% от абдоминалните ехографии успяват да визуализират конкремента . 

(Табл 34 и Табл 35).

Табл.  34:  Съпоставка  на  резултатите  от  УЗД   и   ERCP  при  пациентите  с  холелитиаза, 

холедохолитиаза и стенозиращ папилоодит (абсолютен брой)

Според  състоянието  на  жлъчните 
пътища:

УЗД 
(376)

ERCP 
(138)

дилатирани жлъчни пътища 279 116
недилатирани жлъчни пътища 73 18
неинформативно изследване 24 4
Според данните за литиаза на холедоха: УЗД ERCP
има данни за холедохолитиаза 181 134
няма данни за холедохолитиаза 195 4

Табл.  35:  Съпоставка  на  резултатите  от  УЗД   и   ERCP  при  пациентите  с  холелитиаза, 

холедохолитиаза и стенозиращ папилоодит (процентно)

Според  състоянието  на  жлъчните 
пътища:

УЗД ERCP

дилатирани жлъчни пътища 74,20% 84,05%
недилатирани жлъчни пътища 19,41% 13,04%
неинформативно изследване 6,38% 2,90%
диагностична чувствителност 93,62% 97,10%
Според  данните  за  литиаза  на 
холедоха:

УЗД ERCP

има данни за холедохолитиаза 48,14% 97,10%
няма данни за холедохолитиаза 51,46% 2,90%
диагностична чувствителност 48,14% 97,10%

Г) Пациенти с  холедохолитиаза след холецистектомия (ХДЛ-СХЦЕ) - 37 пациента:

При  сравнение  на  резултатите  в  групата  пациенти  с  холедохолитиаза  след 

холецистектомия, също се намери сходна сензитивност на двата метода при описването на 

състоянието на жлъчните пътища :86,49% за УЗД и 90,91% за ERCP. В тази серия пациенти, 

делът на тези, при който са установени дилатирани екстрахепатални жлъчни пътища чрез 
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УЗД  е  86,49%,  докато  ERCP  данните  са  за  72,73%  дилатирани  екстрахепатални  жлъчни 

пътища. И тук проличава относително по-слабата сензитивност на абдоминалната ехография 

при  откриването  на  холедохолитиазата  –  56,76%,  докато  от  проведените  14  ERCP 

холедохолитиазата е потвърдена в 100% от случаите. (Табл. 36 и Табл .37)

Табл. 36: Съпоставка на резултатите от УЗД  и  ERCP при пациентите с холедохолитиаза след 

холецистектомия (абсолютен брой)

Според  състоянието  на  жлъчните 
пътища:

УЗД 
(37)

ERCP 
(11)

дилатирани жлъчни пътища 32 8
недилатирани жлъчни пътища 0 2
неинформативно изследване 5 1
Според  данните  за  литиаза  на 
холедоха:

УЗД ERCP

има данни за холедохолитиаза 21 11
няма данни за холедохолитиаза 16 0

Табл. 37: Съпоставка на резултатите от УЗД  и  ERCP при пациентите с холедохолитиаза след 

холецистектомия (процентно)

Според  състоянието  на  жлъчните 
пътища:

УЗД ERCP

дилатирани жлъчни пътища 86,49% 72,73%
недилатирани жлъчни пътища 0,00% 18,18%
неинформативно изследване 13,51% 9,09%
диагностична чувствителност 86,49% 90,91%
Според  данните  за  литиаза  на 
холедоха:

УЗД ERCP

има данни за холедохолитиаза 56,76% 100,00%
няма данни за холедохолитиаза 43,24% 0,00%
диагностична чувствителност 56,76% 100,00%

Д)  Пациенти  с  холедохолитиаза  и  стенозиращ  папилоодит  след  холецистектомия 

(ХДЛ+СПО-СХЦЕ) - 10 пациента:

При тази сравнително малка група от 10 пациенти, и двата метода са показали отлична 

диагностична сензитивност при описанието на жлъчните пътища – 100%, като  дилатация е 
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установена при всички изследвани пациенти. Що се отнася до възможностите за откриване 

на  литиазата   на  общия  жлъчен  канал  –  70,00%  от  ехографиите  и  100%  от  ERCP 

потвърждават наличието на конкремент в холедоха. (Табл. 38 и Табл. 39)

Табл.  38:  Съпоставка  на  резултатите  от  УЗД  и   ERCP  при  пациентите  със  стенозиращ 

папилоодит и  холедохолитиаза след холецистектомия (абсолютен брой)

Според  състоянието  на  жлъчните 
пътища:

УЗД 
(10)

ERCP 
(3)

дилатирани жлъчни пътища 10 3
недилатирани жлъчни пътища 0 0
неинформативно изследване 0 0
Според  данните  за  литиаза  на 
холедоха:

УЗД ERCP

има данни за холедохолитиаза 7 3
няма данни за холедохолитиаза 3 0

Табл.  39:  Съпоставка  на  резултатите  от  УЗД  и   ERCP  при  пациентите  със  стенозиращ 

папилоодит и  холедохолитиаза след холецистектомия (процентно)

Според  състоянието  на  жлъчните 
пътища:

УЗД ERCP

дилатирани жлъчни пътища 100,00% 100,00%
недилатирани жлъчни пътища 0,00% 0,00%
неинформативно изследване 0,00% 0,00%
диагностична чувствителност 100,00% 100,00%
Според  данните  за  литиаза  на 
холедоха:

УЗД ERCP

има данни за холедохолитиаза 70,00% 100,00%
няма данни за холедохолитиаза 30,00% 0,00%
диагностична чувствителност 70,00% 100,00%

Е) Пациенти със синдрома на Мирици (СМ) - 49 пациента:

При пациентите със Синдрома на Мирици, много често диагнозата се  затруднява от 

изменените  анатомични   съотношение  поради  миграцията  на  конкремента  от  лумена  на 

жлъчния мехур към съседните структури. Освен това, понякога при възникване на фистулата 

билиарната хипертензия намалява. Двата диагностични метода са дали сходни резултати за 
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диагностична чувствителност за определяне на състоянието на жлъчните пътища – 87,86% за 

УЗД  и  84,61%  за  ERCP.  И  двете  изследвания  намират  сравнително  по-нисък  дял  на 

дилатирани жлъчни пътища 71,43% за УЗД и 61,54% за ERCP, като това вероятно се обяснява 

с  прибавянето  на  пациентите  с  билио-дигестивни  фистули  (Mirizzi  V)  към  изследваната 

група. Диагностичната сензитивност за откриване на холелитиаза е измерена като 67,35% за 

УЗД и 84,61% за ERCP, като тук са взети предвид откритите конкременти както в  мехура така 

и в холедоха, поради естеството на патологичните промени при синдрома на Мирици. 

(Табл. 40 и Табл. 41)

Табл.  40:  Съпоставка  на  резултатите  от  УЗД  и   ERCP  при пациентите  със  Синдром на 

Мирици (абсолютен брой)

Според  състоянието  на  жлъчните 
пътища:

УЗД 
(49)

ERCP 
(13)

дилатирани жлъчни пътища 35 8
недилатирани жлъчни пътища 8 3
неинформативно изследване 6 2
Според  данните  за  литиаза  на 
холедоха или мехура:

УЗД ERCP

има данни за холелитиаза 33 11
няма данни за холелитиаза 16 2

Табл.  41:  Съпоставка  на  резултатите  от  УЗД  и   ERCP  при пациентите  със  Синдром на 

Мирици (процентно)

Според  състоянието  на  жлъчните 
пътища:

УЗД ERCP

дилатирани жлъчни пътища 71,43% 61,54%
недилатирани жлъчни пътища 16,33% 23,07%
неинформативно изследване 12,24% 15,38%
диагностична чувствителност 87,76% 84,61%
Според  данните  за  литиаза  на 
холедоха или мехура:

УЗД ERCP

има данни за холелитиаза 67,35% 84,61%
няма данни за холелитиаза 32,65% 15,38%
диагностична чувствителност 67,35% 84,61%
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Ж) Пациенти с холедохолитиаза - 563 пациента:

В тази  група  сме обобщили данните  от  всички пациенти,  при  които причината  за 

билиарна хипертензия е  била литиазата на общия жлъчен канал. Изключена е от анализа 

първата група, където синдромът е провокиран от възпалително-цикатрициалните изменения 

на нивото на папила Фатери при пациентите с холелитиаза и стенозиращ папилоодит. Тук са 

анализирани  536  абдоминални  ехографии  и  179  ендоскопски  ретроградни  холангио-

панкреатографии. Установихме, че по отношение на диагностичната си чувствителност за 

откриване  на  дилатирани  екстрахепатални  жлъчни  пътища,  двата  метода  са  дали  сходни 

високи резултати: УЗД – 94,85% и ERCP – 96,09%. При това и двата метода са дали сходни 

резултати за дела на пациентите с дилатирани жлъчни пътища – 79,40% за УЗД и 82,12% за 

ERCP. 

Както и при останалите изследвани групи пациенти, значителна разлика се намери при 

сензитивността на методите за откриване на конкрементите,  причиняващи обструкцията - 

50,44% за УЗД и 96,65%  за ERCP. (Табл 42 и Табл. 43)

Табл.  42:  Съпоставка на  резултатите  от  УЗД  и   ERCP  при всички пациенти с  билиарна 

хипертензия, дължаща се на холедохолитиаза (абсолютен брой)

Според  състоянието  на  жлъчните 
пътища:

УЗД 
(563)

ERCP 
(179)

дилатирани жлъчни пътища 447 147
недилатирани жлъчни пътища 87 25
неинформативно изследване 29 7
Според  данните  за  литиаза  на 
холедоха:

УЗД ERCP

има данни за холедохолитиаза 284 173
няма данни за холедохолитиаза 279 6
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Табл.  43:  Съпоставка на  резултатите  от  УЗД  и  ERCP  при всички пациенти с  билиарна 

хипертензия, дължаща се на холедохолитиаза (абсолютен брой)

Според  състоянието  на  жлъчните 
пътища:

УЗД ERCP

дилатирани жлъчни пътища 79,40% 82,12%
недилатирани жлъчни пътища 15,45% 13,97%
неинформативно изследване 5,15% 3,91%
диагностична чувствителност 94,85% 96,09%
Според  данните  за  литиаза  на 
холедоха:

УЗД ERCP

има данни за холедохолитиаза 50,44% 96,65%
няма данни за холедохолитиаза 49,56% 3,35%
диагностична чувствителност 50,44% 96,65%

Сравнителният анализ на резултатите, получени от УЗД  и ERCP, потвърдиха факта, че 

за  откриване  на  един  важен  косвен  белег  за  билиарната  хипертензия   -  дилатацията  на 

екстрахепаталните жлъчни пътища,  абдоминалната ехография има диагностична стойност, 

съпоставима с ERCP. Методът обаче отстъпва на ERCP, когато се касае за откриване на самия 

конкремент.  На  фиг.64  и  фиг.65  са  демонстрирани  графично  данните  за  диагностичната 

чувствителност на УЗД и ERCP при изследваните групи пациенти  - по отношение на горните 

два критерия. 

В  контекста  на  тези  данни  следва  да  се  отбележи,  че  двата  метода  не  са 

взаимоизключващи се,  а  по-скоро  взаимодопълващи се.  Абдоминалната  ехография  е  бърз 

безвреден и неинвазивен диагностичен метод, отличен за скрининг на пациентите, а ERCP  е 

инвазивен и лъчево-натоварващ метод, но с голяма сензитивност и възможност с възможност 

да се превърне в терапевтичен (Табл. 44 и Табл. 45), преставляващ мост към хирургичното 

лечение, поставяйки индикациите за него, а до голяма степен, и определяйки обема и вида 

му.
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Фиг. 63: Сравнителна графика на диагностичната сензитивност на УЗД  и ERCP за откриване 

на дилатацията на жлъчните пътища в проценти.

Фиг. 64: Сравнителна графика на диагностичната сензитивност на УЗД  и ERCP за откриване 

на литиазата на жлъчните пътища в проценти.
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Приложение  на  ERCP  и  PST  при  пациентите  с  БХ,  разпределени  в  групи  по 

патологична находка

Табл. 44: Абсолютен брой пациенти с извършени  ERCP  и  PST, разпределени по групи в 

зависимост от патологичната находка и обобщено. 

ERCP PST Брой пациенти
СПО+ХЛ 41 38 52
ХДЛ+ХЛ 14 0 91
ХДЛ+СПО+ХЛ 138 129 376
ХДЛ-СХЦЕ 11 4 37
ХДЛ+СПО-СХЦЕ 3 3 10
СМ 13 6 49
Общо за ХДЛ 179 142 563
Общо за БХ 220 180 615

Табл.  45: Процентно съотношение на пациентите  с извършени ERCP  и PST спрямо броя на 

пациентите, разпределени в групи по патологична находка и обобщено

ERCP  – дял  на 
пациентите  с  ERCP 
спрямо  всички 
пациенти в групата

PST  – Дял  на 
пациентите  с  PST 
спрямо  всички 
пациенти в групата

PST  – Дял  на 
пациентите  с  PST 
спрямо тези, на които 
е направена ERCP 

СПО+ХЛ 78,85% 73,07 92,68%
ХДЛ+ХЛ 15,38% 0,00% 0,00%
ХДЛ+СПО+ХЛ 36,70% 34,31% 93,48%
ХДЛ-СХЦЕ 29,73% 10,81% 36,36%
ХДЛ+СПО-СХЦЕ 30,00% 30,00% 100,00%
СМ 26,53% 12,24% 46,15%
Общо за ХДЛ 31,79% 25,22% 79,34%
Общо за БХ 35,77% 29,27% 81,82%
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1.10. Интраоперативни методи за изобразяване на билиарното дърво и верифициране 

на причината за БХ – Интраоперативна холангиография и Фибро-холедохоскопия.

Интраоперативните методи заемат особено място при диагностичното изясняване на 

случаи на ЖКБ с билиарна хипертензия, причината за която не е уточнена и/или отстранена в 

хода  на  предоперативните  изследвания  и  инвазивни  процедури.  От  една  страна,  това  са 

случаите, при които холедохолитиазата не е била разкрита предоперативно, но е заподозряна 

в  хода  на  оперативна  интервенция  по  повод  на  холелитиаза,  била  тя  лапароскопска  или 

отворена.  От  друга  страна,  кандидати  за  такава  процедура,  са  пациентите  с  доказана 

предоперативно холедохолитиаза, при които визуализацията на билиарното дърво е първата 

стъпка  от  интервенцията.  В  двата  случая,  интраоперативната  образна  диагностика  на 

причините за билиарна хипертензия, е определяща за съставянето на оперативната тактика и 

следоперативното поведение в тези случаи. 

 А)   Интраоперативна  холангиография  (ИОХ) .  Инстилирането  на  контрастна 

материя  в   жлъчните  пътища,  с  последваща  рентгенография,  е  бил  метод  почти  без 

алтернатива за интраоперативна верификация на литиазата на холедоха, преди въвеждането 

на оперативния холедохоскоп. Този метод се прилага под две форми : 

– Индиректна – чрез въведен през дуктус цистикус катетър. При тази методика ИОХ е 

диагностичен  метод,  ненарушаващ  целостта  на  холедоха  (не  се  предприема 

холедохотомия).  При  негативна  находка  катетърът  се  отстранява,  а  чуканът  на 

цистикусовия  канал  се  лигира.  Когато  съществува  суспекция  за  някакъв  вид 

обструкция  на  билиарното  дърво,  но  липсва  възможност  за  дефинитивното  й 

разрешаване, катетърът може да се остави за следоперативна декомпресия на холедоха 

до дефинитивно разрешаване на билиарната хипертензия.

– Директна – чрез контрастиране през заложен и херметизиран Т-дрен, след проведена 

холедохотомия  и  експлорация  на  жлъчното  дърво  с  евентуална  екстракция  на 

конкрементите от него. Целта е да се верифицира пълното изчистване на жлъчните 

канали  от  всички  налични  конкременти.  Т-дренажът  служи  и  за  следоперативна 

декомпресия  на  билиарното  дърво,  както  и  за  метод  за  следоперативен  контрол 

( следоперативна прездренажна холангиография).

В нашата серия пациенти сме провели 64 интраоперативни холангиографии – 56 при 

отворени операции и 8 при лапароскопски. 

От 56 отворени ИОХ при 10 операцията е завършила с извеждане на трансцистичен 
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дрен (ТЦД), при 33 е извършена холедохотомия с последваща екстракция и дренаж по Kehr и 

при  13 пациенти  е  извършена  билио-дигестивна  анастомоза.  В групата  на  лапароскопски 

оперираните  –  4  от  пациентите  са  били  подложени  на  лапароскопска  холедохотомия  с 

екстракция на  конкременти от  холедоха и  4  са  били завършени с  ТЦД.  От пациентите  с 

лапароскопска  холедохотомия  са  се  наложили  2  конверсии  към  отворена  операция,  а 

пациентите с ТЦД за завършени лапароскопски. (фиг 69)

Фиг. 69: Видове операции при пациентите с ИОХ 

Б)  Фиброхоледохоскопия  –  Този  принципно  нов  метод  за  манипулиране  на 

билиарното дърво притежава освен възможността за визуализация на трудно достъпната му 

вътрелуменна част, и допълнителни работни портове, чрез които е възможно отстраняването 

на конкременти и  дилатирането на папилата, под визуален контрол. 

По  подобие  на  ИОХ,  в  зависимост  от  пътя  на  въвеждане  на  апарата  в  холедоха 

съществуват  два  вида  холедохоскопия   -  индиректна  трансцистична  холедохоскопия  и 

директна холедохоскопия през извършена холедохотомия. 

В нашата серия пациенти са  проведени 52 фибро-холедохоскопии – от  тях 31 при 

лапароскопски оперирани и 21 при конвенционални операции. 

От 31 лапароскопски оперирани при 30 операцията е завършена с  Kehr  дренаж и в 

един  случай  холедохотомията  е  затворена  първично   (идеална  холедохотомия).  Не  са 

предприемани конверсии към отворена операция. От оперираните по отворен способ, след 
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приключване  на  холедохоскопията  за  извършени  2  билио-дигестивни  анастомози  и  19 

дренажа по Kehr. Фиг 70

Фиг. 70: Операции при пациентите с интраоперативна ФХС. 

Методът е приложим в конвенционалната хирургия, като приложението му драстично 

намалява  необходимостта  от  извършване  на  билио-дигестивни  анастомози  (  от  23%  при 

пациентите, оценени с ИОХ до 10% при тези с ФХС).

Ролята при лапароскопската хирургия на жлъчните пътища, обаче, е огромна поради 

ограничената възможност за тактилна оценка на състоянието на жлъчните пътища по време 

на лапароскопия.  С навлизането на лапароскопските методи за оперативно интервениране 

върху билиарното дърво,  навлиза  и методът на фибро-холедохоскопията,  като постепенно 

измества  ИОХ  като  диагностичен  метод  (Фиг  71).  От  друга  страна,  навлизането  и 

усъвършенстването  на  метода,  позволява  и  дава  тласък  за  развитие  на  лапароскопската 

хирургия в тази област. Фиг. 72
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Фиг 71: Годишен брой на извършваните интраоперативни образни изследвания при пациенте, 

оперирани по повод на ЖКБ

Фиг. 72: Тенденция за нарастване на броя на експлорациите на жлъчните пътища, извършени 

лапароскопски
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2. Анализ на  модалностите в терапевтичния подход при пациентите с  билиарна 

хипертензия, дължаща се на ЖКБ.

Лечението на жлъчно-каменната болест, усложнена с билиарна хипертензия има два 

основни аспекта. Единият е разрешаването на едно спешно, животозастрашаващо състояние 

–  иктерът.  Това  е  задача  от  първостепенно  значение,  тъй  като  с  нарастване   на 

хипербилирубинемията, както по абсолютна стойност, така и със задържането й във времето, 

настъпват  чернодробни  и  бъбречни  увреждания,   мозъчни  нарушения  и  мозъчен  оток, 

нарушения в хемостазата и полиорганна недостатъчност. 

Вторият  аспект  на  терапевтичната  тактика  е  създаването  на  предпоставки  за 

безпрепятствено оттичане на жлъчката и намаляване на риска от рецидив на заболяването. 

Това може да се постигне или чрез дезобструкция на естествения  й път – екстрахепаталните 

жлъчни  пътища,  или  чрез  дренирането  й  навън,  или  чрез  създаване  на  нови  пътища  на 

билиарния ток – конструирането на различни билио-дигестивни анастомози. 

Докато в миналото,  единствените възможности за постигане на тези цели,  са били 

перкутанния  транс-хепатален  дренаж  и  отворената  хирургия,  днес  възможностите  на 

ендоскопията, инвазивната радиология и лапароскоспката хирургия, предоставят цял набор 

от нови терапевтични стратегии. Същевременно никой от прилаганите в миналото, методи не 

губи изцяло своето място и значение, променят се единствено показанията за извършването 

им. По този начин, днес разполагаме със значителен арсенал за лечение на ЖКБ, усложнена с 

билиарна  хипертензия.  Пред  терапевта  обаче  остава  открит  въпросът,  коя  терапевтична 

стратегия  е  най-подходяща  за  определен  пациент.    Ето  защо,  създаването  на  ясни 

диагностични и лечебни алгоритми, е въпрос от изключителна важност. 

В  нашата  серия  пациенти  сме  приложили  и  анализирали  следните  терапевтични 

методи:

1. Ендоскопска процедура – 126 

-ERCP   и екстракция на конкрементите при холедохолитиаза

-ERCP  и  PST  и  екстракция  на  конкрементите  при  холедохолитиаза  и  стеноза  на 

папилата

-ERCP и PST при стенозиращ папилоодит

2. Конвенционална хирургия – 453 операции 

-Конвенционална  холецистектомия  след  ERCP  и  ендоскопска  екстракция  на 

конкрементите. (4)

-Конвенционална холецистектомия с интраоперативна трансцистична холангиография 
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и трансцистичен дрен. (10)

-Конвенционална холедохотомия и екстракция на конкрементите и залагане на Kehr-

дрен. (109)

-Конвенционална  холедохотомия  и  екстракция  на  конкрементите  и  холедохо-

дуоденоанастомоза. (307)

-Конвенционална  холедохотомия  и  екстракция  на  конкрементите  и  хепатико-

йейуноанастомоза. (23)

3. Лапароскопска хирургията – 162 операции 

-Лапароскопска  холецистектомия  след  ERCP   и  ендоскопска  екстракция  на 

конкрементите. (123)

-Лапароскопска  интраоперативна  трансцистична  холангиография  и  трансцистична 

експлорация на жлъчните пътища и екстракция на конкрементите с  трансцистичен 

дрен. (4)

-Лапароскопска  директна  експлорация  на  жлъчните  пътища,  екстракция  на 

конкрементите и залагане на Kehr-дрен. (34)

-Лапароскопска  директна  експлорация  на  жлъчните  пътища,  екстракция  на 

конкрементите и първично зашиване на холедохотомията. (1)

В случаите на холелитиаза, заедно със  съответните операции върху жлъчните пътища, 

е предприемана и холецистектомия. Тук са включени и пациентите, оперирани по повод на 

рецидивна или резидуална холедохолитиаза.

От Фиг 65 и Табл.46 личи динамиката в броя и вида на оперативните  интервенции, 

при пациенти с ЖКБ, усложнена с билиарна хипертензия. Наблюдава се цялостна тенденция 

към  нарастване  на  броя  на  лапароскопските  операции  и  намаляване  на  дела  на 

конвенционалните.  

Сред конвенционалните операции, най-значително е  намалението в годишния брой на 

холедохотомиите с холедохо-дуоденоанастомози и в по-малка степен – с Kehr-дрен. На тяхно 

място,  през  последните  години  се  появяват  лапароскопските  холецистектомии  след 

ендоскопски  екстракции  на  конкрементите,  както  и  лапароскопските  холедохотомии  с 

екстракция  на  конкрементите  и  Kehr-дрен.  Сравнително  по-рядко  прилаганите  в  нашите 

серии, интраоперативни трансцистични холангиографии, до голяма степен са изместени от 

употребата  на  оперативния  холедохоскоп  за  директна  експлорация  на  жлъчните  пътища, 

както в отворената, така и в лапароскоспката хирургия. За периода от 2004 до 2014 година 

сме  отчели  само  4  конвенционални  холецистектомии  след  ERCP  –  при  пациенти, 

противопоказни  за  извършване  на  лапароскопия.  Холедохотомията  с  цел  екстракция  на 
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конкременти  е  завършила  без  билиарен  дрен  (идеална  холедохотомия)  в  един  единствен 

случай.

Фиг 65. Динамика в годишния брой на оперативните техники при Билиарна хипертензия. 
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Табл.46: Видове оперативни интервенции при ЖКБ с билиарна хипертензия (2004г.-2014г.)

Конвенционални операции Лапароскопски операции
ХЦЕ 
след 
ERCP

ХДТ
+ Kehr ИОХ+ 

ТЦД ХДА ХЙА Общо
ХЦЕ 
след 
ERCP

ХДТ + 
Kehr

ИОХ+ 
ТЦД ИХДТ Общо

2004 0 9 1 23 1 34 3 2 0 0 5
2005 0 11 0 20 1 32 20 1 0 0 21
2006 0 17 2 34 1 54 18 1 0 0 19
2007 0 18 2 33 5 58 20 0 1 0 21
2008 0 9 1 29 3 42 6 0 0 0 6
2009 0 9 1 41 3 54 2 0 0 0 2
2010 1 13 0 40 5 59 7 0 0 0 7
2011 0 11 2 58 2 73 10 1 2 0 13
2012 0 4 1 15 1 21 6 8 0 1 15
2013 2 2 0 9 1 14 16 10 1 0 27
2014 1 6 0 5 0 12 15 11 0 0 26

Общо 4

** 
Израз
ът  е 
греше
н **

** 
Израз
ът  е 
греше
н **

** 
Израз
ът  е 
греше
н **

** 
Израз
ът  е 
греше
н **

** 
Израз
ът  е 
греше
н **

** 
Израз
ът  е 
греше
н **

** 
Израз
ът  е 
греше
н **

** 
Израз
ът  е 
греше
н **

1

** 
Израз
ът  е 
греше
н **

2.1 Роля на  ERCP  при разрешаването на билиарната хипертензия при пациентите с 

ЖКБ

Ендоскопската  ретроградна  холангио-панкреатография,  като  беше  описано  в 

предходната глава на настоящата работа, е отличен диагностичен метод, когато се отнася до 

откриване на причината за обструкцията на жлъчните пътища. При ЖКБ чрез нея могат да се 

опишат точно размерите на екстрахепаталните жлъчни пътища, може да се установи броят и 

размерът на обтуриращите холедоха конкременти. В допълнение, ERCP може да се превърне 

в  терапевтична  процедура,  като  през  работния  порт  на  апарата  може  да  се  борави  с 

инструмент за папилотомия, както и да осъществи екстракция на конкрементите посредством 

балон  катетър  или  кошничка  на  Дормия.  Когато  процедурата  е  успешна,  лечението  на 

пациента продължава със семпла холецистектомия, най-често извършена лапароскопски, а в 

случаите с резидуална или рецидивна холедохолитиаза, ендоскопската екстракция може да е 

дефинитивно лечение на заболяването. 
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Така  хирургията  на  жлъчните  пътища  при  ЖКБ е  фокусирана  върху   една  група 

случаи – тези на комплицираната холедохолитиаза. В тези случаи, ендоскопската процедура 

не  би мога  да  се  осъществи технически,  или   би била  прекалено сложна или прекалено 

рискова  за  пациента,  по  отношение  в  следпроцедурните  усложнения,  които  би  могла  да 

доведе след себе си. Изключително важно и отговорно е,  ендоскопистът своевременно да 

разпознае наличието на такова състояние на „комплицирана холедохолитиаза“ и да насочи 

пациента към хирургично лечение, за да избегне потенциалните усложнения. На Табл. 47 са 

посочени критериите за комплицираната холедохолитиаза.

Табл. 47: Комплицирана холедохолитиаза

Критерии за дефиниране на комплицираните случаи на литиаза на  жлъчните пътища
Анатомични изменения Фактори  от  страна  на 

конкремента
Фактори  от  страна  на 
жлъчните пътища

Периампуларен дивертикул
Състояние след Billroth II
Състояние  след  Roux-en-Y 
реконструкция

> 15mm в диаметър
> 10 на брой
Твърда консистенция
Квадранта,  „бутало-видна“ 
или фасцетирана форма
Плътно разположени в канала 
конкременти
Плътно  разположени  един 
към друг конкременти 
Интрахепатални конкременти
Инпактирани конкременти

Контур  (S-образна  форма, 
прегъване)
Малък диаметър дистално от 
конкремента
Конкременти, проксимално от 
стриктура или тумор

Най-честият фактор е несъответствието между размера на  конкремента  и  големината  на 
папилотомията. 

При пациентите в нашата серия от 615 случая, са проведени общо 220 ендоскопски 

ретроградни  холангио-панкреатографии  и  180  папило-сфинктеротомии.  В  последните  5 

години  ERCP се налага като задължителна част от диагностичния алгоритъм при билиарна 

хипертензия, и дела на изследваните нараства (фиг 55.) 

За  проучения  период  са  извършени  общо  127  холецистектомии  след   ендоскопска 

екстракция на конкрементите (Tабл. 48)
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Табл.  48: Семпли холецистектомии и операции върху жлъчните пътища (лапароскопски и 

конвенционални) след ERCP 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Общо

Общ брой на  ERCP  по 
повод ЖКБ с билиарна 
хипертензия

9 23 28 25 9 5 8 15 18 31 49
220

94 126

Брой 
холецистектомирани 
след ERCP

4 20 18 20 6 2 7 10 6 18 16
127

68 59

Процент 
холецистектомирани 
след ERCP

33,33
%

86,95
%

64,28
%

80,00
%

66,67
%

40,00
%

87.5
%

66,67
%

33,33
%

58,06
%

32,65
% 57.73

%
71,28% 46,82%

Лапароскопски 
холецистектомии  след 
ERCP

3 20 18 20 6 2 7 10 6 16 15 123

Конвенционални 
холецистектомии  след 
ERCP

0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 4

Операции  върху 
жлъчните  пътища след 
ERCP

6 3 10 5 3 3 0 5 12 13 33 93

Видове  операции  след 
ERCP

Конвенционални Лапароскопски Общо

ХЦЕ 
след 

ERCP

ХДТ
+ 

Kehr

ИОХ
+ 

ТЦД

ХДА ХЙА Общо ХЦЕ 
след 

ERCP

ХДТ 
+ 

Kehr

ИОХ
+ 

ТЦД

И - 
ХДТ

Общо

220

4 13 1 35 16 69 123 27 0 1 151
Легенда ХЦЕ – холецистектомия; ХДТ – холедохотомия; ТЦД – трансцистичен дренаж; ХДА – 

холедохо-дуоденоанастомоза, ХЙА – хепатико-йейуноанастомоза; ИОХ – 
интраоперативна холангиография; И-ХДТ – идеална холедохотомия

В  тази  таблица  се  забелязва  сравнително  по-високият  процент  на  семплите 

холецистектомии след ERCP  в първата половина на периода  71,28%, в сравнение с втората 

половина  –  46,82%.  Най-вероятно  този  факт  се  дължи  на  по-внимателната  селекция  на 

пациентите кандидати за терапевтична ERCP в първата половина на периода и по-широкото 

навлизане на метода като диагностичен във втората половина. 

А)  Анализ  на  ендоскопските  холангио-панкреатографии  със  и  без  дефинитивен 

терапевтичен  ефект  при  екстракцията  на  конкрементите  от  общия  жлъчен  канал  по 
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отношение на вида на литиазата, големината на конкрементите и диаметъра на холедоха.

След  като  сравнихме  резултатите  от  диагностичните  и  терапевтичните  ERCP 

намерихме  статистически  значими  разлики  по  отношение  на  размера  на  намерените 

конкременти в холедоха, както и в размера на самия холедох при двете групи пациенти (Табл. 

49).

В групата  пациенти,  при които  ERCP  е  била единствено диагностична,  тоест  не  е 

постигнала  екстракция  на  конкрементите  от  общия  жлъчен  канал,  сме  измерили  среден 

размер на конкрементите в него от 17,73 mm,  срещу 8,71 mm  в групата пациенти, при които 

е  постигната  екстракция на конкрементите чрез  ERCP  (терапевтична  ERCP).  При това  е 

изчислена статистически значима разлика между двете групи (p=0,045292).

Сходни резултати получихме и при оценката на размера на холедоха в тези две групи – 

средният размер на общия жлъчен канал е 17,35  mm  в групата на диагностичната  ERCP и 

11,56mm  в групата на терапевтичните ендоскопии, като разликата е статистически значима 

(p = 0,000023). 

Що се отнася до вида на литиазата в двете групи пациенти,  отчетената честота на 

множествената холедохолитиаза в групата на диагностичните ERCP е 48,94%, а в групата на 

терапевтичните ERCP  е 34,96%.

Табл. 49: Сравнение между големината на конкрементите, диаметъра на холедоха и вида на 

холедохолитиазата (единична и множествена) в групата на диагностичните и терапевтичните 

ERCP

Пациенти  с  диагностична 
ERCP

Пациенти  с  терапевтична 
ERCP

Среден  размер  на 
конкрементите в  холедоха от 
ERCP

17,73mm 8,71 mm

P = 0,045292

Среден диаметър на холедоха 
от ERCP 17,35mm 11,56 mm

P = 0,000023

Дял  на  множествената 
литиаза от ERCP 48,94% 34,69%

Дял  на  единичните 
конкремент от ERCP 51,06% 65,31%
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Б) Анализ  на  ендоскопските  холангио-панкреатографии  със  и  без  дефинитивен 

терапевтичен  ефект  при  екстракцията  на  конкрементите  от  общия  жлъчен  канал,  по 

отношение на ехографските данни за състоянието на холедоха и вида на холедохолитиазата.

Абдоминалната ехография е задължителен етап от изследването на болените с ЖКБ и 

билиарна  хипертензия.  Най-често  тя  се  извършва   или  в  амбулаторни  условия,  или  при 

постъпването  на  пациента  и,  по  време  на  провеждането  си,  предшества  ERCP.   От 

проведените абдоминални ехографии се разкриват статистически значими различия между 

диаметъра  на  холедоха  при  пациентите,  при  които  последващата  ендоскопия  е  била 

терапевтична  или  диагностична  процедура  (p=0,014912).  По-изразената  дилатация  на 

екстрахепаталните  жлъчни  пътища,  от  абдоминалната  ехография,  корелира  с  данните  за 

комплицирана  холедохолитиаза  потвърдена  от  останалите  изследвания  в  групата  на 

диагностичните ERCP (Фиг. 50)

Табл. 50: Сравнение на данните от абдоминалните  ехографии на пациентите с диагностични 

и терапевтични ERCP.

Пациенти  с  диагностична 
ERCP

Пациенти  с  терапевтична 
ERCP

Среден размер на холедоха по 
УЗД   - данни 14,53 mm 9,54mm

p=0,014912

В)   Анализ  на  ендоскопските  холангио-панкреатографии  със  и  без  дефинитивен 

терапевтичен  ефект  при  екстракцията  на  конкрементите  от  общия  жлъчен  канал  по 

отношение на средните стойности на лабораторните биохимични показатели.

В  групата  пациенти   подложени  на  ERCP  без  екстракция  на  конкрементите  са 

установени  по-високи  стойности  на  холестазните  ензими,  но  не  и  на  амилазата  или 

трансаминазите  (Табл.  51).  Това  корелира  с  по-тежката  патологична  находка,  при 

комплицираната  холедохолитиаза,  при  която  ERCP  не  е  постигнала  екстракция  на 

конкрементите, а е била проведена единствено с диагностична цел.
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Табл.  51:  Средни стойности  на  лабораторните  показатели  при  пациентите,  подложени на 

диагностична или терапевтична  ERCP 

Пациенти  с  диагностична 
ERCP

Пациенти  с  терапевтична 
ERCP

Общ билирубин 86,25 mmol/l 55,51 mmol/l
Директен Билирубин 56,10 mmol/l 35,21 mmol/l
АСАТ 117,96 U/L 171,86 U/L
АЛАТ 156,16 U/L 269,97 U/L
ГГТ 574,13 U/L 392,27 U/L
Алкална Фосфатаза 986,65 U/L 604,62 U/L
Амилаза 55,63 U/L 85,50 U/L

Г)  Анализ  на  ендоскопските  холангио-панкреатографии  със  и  без  дефинитивен 

терапевтичен  ефект  при  екстракцията  на  конкрементите  от  общия  жлъчен  канал,  по 

отношение на протичането на болничния процес.

От Табл. 52 става ясно, че пациентите, лекувани посредством терапевтична  ERCP и 

последваща  операция  за  отстраняване  на  жлъчния  мехур,  имат  значително  по-кратък 

болничен престой, по-рядко постъпват за лечение в интензивните отделения следоперативно, 

освен това не са се наложили реоперации в рамките на хоспитализацията им, в сравнение с 

групата  от  пациенти,  при  които  ERCP  е  била  единствено  диагностична  процедура  и  е 

следвана  от  операция  върху  екстрахепаталните  жлъчни  пътища.  Наблюдавахме 

статистически значима разлика в продължителността на болничния престой в двете групи 

пациенти (p<0,0001).

Табл.  52:  Протичане на болничния процес при пациентите,  претърпели диагностична или 

терапевтична предоперативна ендоскопска холангио-панкреатография. 

Пациенти  с  диагностична 
ERCP и последваща операция 
върху жлъчните пътища

Пациенти  с  терапевтична 
ERCP  и  последваща  семпла 
холецистектомия

Следоперативен период 7,51 дни 2,9 дни
Престой в КАРИЛ 1,55 дни 0,12 дни
Престой в стационара 6,96 дни 3,57 дни
Общ болничен престой 8,57 дни 3,69 дни
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p<0,00001
Реоперации 2 бр. 0 бр.

Д)  Сравнение  на  честота  на  следоперативните  усложения  при  пациентите  с 

терапевтична ERCP, с ендоскопска екстракция на конкрементите и семпла холецистектомия, 

и тези с  диагностична  ERCP,  последвана от оперативна намеса върху екстрахепаталните 

жлъчни пътища.

Анализирахме  групата  пациенти  с  билиарна  хипертензия  поради  ЖКБ,  при  които 

причината  за  хипертензията  –  стеноза  на  папилата  или  литиаза  на  холедоха,  са  били 

диагностицирани  предоперативно,  а  при  127  (57,73%)  ендоскопията  е  била  терапевтична 

процедура, отстраняваща причината за  билиарната хипертензия. При оставащите 93 пациени 

(42,27%)  ERCP   е  била  единствено  диагностична  процедура,  а  за  ликвидирането  на 

обструкцията е приложена конвенционална или лапароскопска оперативна интервенция. 

Двете  групи  пациенти  бяха  сравнени  по  отношение  на  различни  интра-  и  пост-

оперативни  усложнения,  някои  от  които  –  леки,  третирани  без  необходимостта  от 

реоперация, а други – тежки – изискващи повторна оперативна  интервенция. 

При  пациентите,  където  ERCP  е  била  диагностична  процедура  и  е  следвана  от 

операция върху жлъчните пътища наблюдавахме общо 29(31,18%) усложнения, от които 26 

(27,96%) и само 3 (3,23%) сериозни усложнения, изискващи реоперация. Пациентите с  леки 

усложнения  са  лекувани  консервативно  в  25(86,20%)  от  случаите  и  чрез  следоперативна 

ERCP при  1 (3,45%)  случай. Чрез повторна оперативна интервенция  са решени 10,35% от 

усложненията. Най-честото усложнени, при пациентите с операции върху жлъчните пътища, 

след  ERCP,  са раневите усложнения – 11 (11,82%) супурации и 2 (2,15%) дехисценции на 

оперативната рана. Следващи по честота са анастомозните усложнения – 5 (5,34%), като най-

тежките  им форми, придружени от билиарен перитонит, са наблюдавани при 2-ма пациента 

(2,15%). В групата на диагностичната предоперативна  ERCP ,  следвана от операция върху 

билиарното  дърво  е  наблюдаван  един смъртен  случай  –  при  пациент  с  тежък  соматичен 

статус  и  придружаващи  сърдечно-съдови  заболявания,  диабет  и  чернодробна  цироза. 

(Табл.53)

При  пациентите  с  терапевтична  ERCP  и  последваща  семпла  холецистектомия 

отчетохме общо 20 усложнения (15,74%). 18 (14,17%) от наблюдаваните усложнения бяха 

леки, като 11 (55,00%) от тях бяха лекувани консервативно,  2 (10,00%) чрез пункция под 

ехографски контрол, 2 (10,00%) чрез следоперативна  ERCP и дезобструкция на холедоха и 

3(15,00%) бяха разрешени още интраоперативно – чрез конверсия към отворена хирургия.  
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Наблюдавахме 2 (1,57%) тежки усложнения, които наложиха реоперация. Най-честите 

усложнения  в  тази  група  са  били  интраоперативното  кървене  при  4  пациента  (3,15%)  и 

супурацията на мястото на умбиликалния порт в 4 (3,15%) случая. В случаите с кървене 1 от 

пациентите е  конвертирани към отворена операция и 3 са разрешени лапароскопски. Една 

конверсия е предприета поради разпозната интраоперативно лезия на жлъчен път и една е 

предприета поради трудност в представянето на структурите при пациент със синдрома на 

Мирици.  Лезиите на  кух  коремен са  2  (1,57%),  включват  неголеми лезии на  серозата  на 

колона, под въздействието на електро-инструмените и са разрешени интраоперативно чрез 

серозиращ шев. В два случая (1,57%) са предприети повторни оперативни интервенции – 

чрез лапаротомия, поради кървене в следоперативния период и поради белези на развиващ се 

билиарен перитонит. Смъртността в групата  е 0,79% (Табл.53).

Tабл. 53 Сравнение на видовете усложнения и методи за овладяването им при пациентите с 

различни видове интервенции след ERCP

Видове  усложнения  и  методи  за  овладяването 
им  при  пациентите  с  различни  видове 
интервенции след ERCP

Пациенти  с 
диагностична  ERCP 
и  последваща 
операция  върху 
жлъчните пътища
(93)

Пациенти  с 
терапевтична  ERCP 
и  последваща 
семпла 
холецистектомия
(127)

Интра  – 
оперативни 
усложнения

Кървене 3
7,69%

4
3,15%

Лезия на кух коремен орган 2
2,15%

2
1,57%

Лезия на жлъчни пътища 0
0,00%

2
1,57%

Други 0
0,00%

0
0,00%

След  – 
оперативни
усложнения

Ранева супурация 11
11,82%

4
3,15%

Дехисценция на раната 2
2,15%

0
0,00%

Инсуфициенция на анастомозата 5
5,37%

0
0,00%

Билиарен перитонит 2
2,15%

1
0,79%

Холангит 1
1,07%

1
0,79%

Билиарен теч 3
3,22%

2
1,57%
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Панкреатит 0
0,00%

1
0,79%

Перзиститащ иктер 0
0,00%

3
2,36%

Общ брой усложнения: 29 (31,18%) 20 (15,74)
Леки усложнения: 26 (27,96%) 18 (14,17%)
Тежки усложнения: 3 (3,23%) 2 (1,57%)

Методи  за 
овладяване на 
усложненията

Конверсии 0 (0,00%) 3 (15,00%)
Реоперации 3 (10,35%) 2 (10,00%)
Следоперативни ERCP 1 (3,45%) 2 (10,00%)
PTC 0 (0,00%) 0 (0,00%)
Ехо-пункция 0 (0,00%) 2 (10,00%)
Консервативно лечение 25 (86,20%) 11 (55,00%)

Смъртност 1 (1,07%) 1 (0,79%)

От горното става ясно, че ERCP  е процедура с висока диагностична стойност, а когато 

е  възможно  екстракцията  на  конкрементите  да  се  осъществи  с  методите  на  инвазивната 

ендоскопия,  болничният процес е  най-благоприятен,  както по отношение на скъсяване на 

общия престой, така и за намаляване на усложненията, изискващи реоперация в рамките на 

престоя. При подбрани случаи  ERCP  се е доказала като процедура с висока терапевтична 

стойност, като успеваемостта в екстракцията на конкрементите според литературните данни 

достига до 90%. В практиката обаче, все по-често тя се прилага  като надеждно диагностично 

средство,  което  привидно  намалява  дела  на  терапевтичните  ендоскопии.  Тези  резултати, 

обаче не намаляват стойността на  ERCP като диагностично и лечебно средство при ЖКБ с 

билиарна хипертензия, а единствено подчертават, факта, че като всеки един метод, ERCP  и 

ендоскопската екстракция на конкременти от общия жлъчен канал, има своите показания и 

ограничения. Тези ограничения, описани като „комплицирани“ холедохолитиази, включват 

многобройните (над 10бр.)  конкременти,  както и твърде големите по размер конкременти 

(над 12-15 мм). Важно е тези случаи да бъдат разпознавани в хода на диагностичния процес, 

чрез  данните,  получени  от  различните  методи  на  изследване,  както  по  време  на 

диагностичния етап на ERCP. 
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2.2 Конвенционална хирургия при ЖКБ, усложнена с билиарна хипертензия.

Макар, че конвенционалната хирургия вече далеч не е единствената алтернатива за 

лечение на пациентите с билиарна хипертензия, дължаща се на ЖКБ, тя все още намира 

място  сред  методите  за  лечение  на  заболяването.  Показанията  за  провеждане  на 

конвенционална  операция,  до  голяма  степен  съвпадат  с  относителните  и  абсолютните 

противопоказания за лапароскопско лечение: 

– Сърдечно-съдова дисфункция.

– Невъзможност за толериране на пневмоперитонеума.

– Тежка коагулопатия, която не може да се коригира предоперативно.

– Множество предходни интервенции, особено в същата зона.

– Придружаваща патология, изискваща лапаротомия.

– Наличие на чревна обструкция със силна дилатация на чревните бримки.

– Наличие на дифузен перитонит.

В нашата серия пациенти са извършени 453 конвенционални операции по повод на 

ЖКБ с билиарна хипертензия. 

А) Характеристика  на  пациентите  оперирани  по  отворен  способ:  Възраст,  пол, 

придружаващи заболявания, клас по ASA

Табл.54: Характеристики на групата пациенти, оперирани конвенционално.

ХЦЕ  / 
ERCP

ХДТ  + 
Kehr

ИОХ  + 
ТЦД

ХДТ  + 
ХДА

ХДТ  + 
ХЙА Общо

Брой пациенти 

Мъже 2
(50,00%)

51
(46,79%)

6
(60,00%)

129
(42,01%)

10
(43,48%)

198
(43.71%)

Жени 2
(50,00%)

58
(53,21%)

4
(40,00%)

178
(57,09%)

13
(56,52%)

255
(56,29%)

общо 4 109 10 307 23 453
Възраст 66,4 71,4 65,2 68,7 65,8 69,6
Брой 
придружаващи 
заболявания

0 0
(0,00%)

23
(21,10%)

3
(30,00%)

36
(11,73%)

3
(13,04%)

65
(14,35%)

1 1 44 5 126 9 185
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(25,00%) (40,37%) (50,00%) (41,04%) (39,13%) (40,84%)

≥2 3
(75,00%)

42
(38,53%)

2
(20,00%)

145
(47,23%)

11
(47,83%)

203
(44,81%)

Клас по ASA

I 0
(0,00%)

12
(11,00%)

3
(30,00%)

17
(5,54%)

1
(4,35%)

33
(7,28%)

II 1
(25,00%)

32
(29,36%)

2
(20,00%)

136
(44,30%)

11
(47,82%)

182
(40,18%)

III 2
(50,00%)

55
(50,46%)

5
(50,00%)

68
(22,15%)

5
(21,74%)

135
(29,80%)

IV 1
(25,00%)

10
(9,18%)

0
(0,00%)

86
(28,01%)

6
(26,09%)

103
(22,74%)

От Табл.54 личи, че оперираните по отворен способ 453 пациенти са 47,71% мъже и 

56,29%  жени.  Средната  възраст  в  групата  е  изчислена  като  69,6г.  Пациентите  са  имали 

значителен дял на  придружаващите заболявания,  като едва  14,53% от оперираните,  не са 

имали коморбидности, 40,84% са били с едно придружаващо заболяване, а най-голям дял – 

44,81% са били с две или повече придружаващи заболявания. Тези резултати се потвърждават 

и при разпределението на пациентите в групи по ASA, като пациентите с ASA I  са 7,28% от 

изследваната серия пациенти (Табл 54.)

Б) Предоперативни  изследвания  при  пациентите,  оперирани  по  отворен  способ: 

Клинична лаборатория, Абдоминална ехография, ERCP.

В групата пациенти, оперирани по конвенционален способ, най-изразена холестаза от 

лабораторните  данни  са  имали  тези,  при  които  е  направена  ХДА  или  експлорация  на 

жлъчните пътища с Kehr-дрен. Абдоминалната ехография също е дала най-високи стойности 

за размер на холедоха в тези две групи пациенти – средно 13,08 mm при пациентите с Kehr 

14,26 мм  при тези  с ХДА.  Най-значителни различия се намират при резултатите от ERCP – 

средният размер на холедоха при тези, със семпла холецистектомия след ERCP   е двукратно 

по малък  в сравнение  с тези при които е извършена ХДА  или е поставен Kehr.  В цялата 

група се забелязва, че делът на множествената литиаза е значителен – 76,81% . Най-висок е 

този  дял  при  пациентите,  подложени  на  холедохотомия  с  холедохо-дуоденоанастомоза  – 

87,10%.  В  групата  на  пациентите  с  интраоперативна  холангиография,  само  при  един  е 

извършена и предоперативна  ERCP,  поради което е посочен единствено резултатът от нея 

(Табл. 55)
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Табл. 55: Предоперативни изследвания при оперираните по отворен способ

ХЦЕ  / 
ERCP

ХДТ  + 
Kehr

ИОХ  + 
ТЦД

ХДТ  + 
ХДА

ХДТ  + 
ХЙА Общо

Лабораторни 
резултати

Общ билирубин 55 69 52 71 73 72
Дир. Билирубин 34 41 29 45 27 44
АСАТ 174 81 142 126 75 109
АЛАТ 269 93 231 156 84 142
ГГТ 390 459 387 511 402 526
Алк. Фосфатаза 606 774 598 1041 682 939
Амилаза 111 53 56 49 46 49

Абдоминална 
Ехография

Размер  на 
холедоха

9,02 
mm

13,08 
mm

9,56 
mm 

14,26 
mm

12,36 
mm

13,62
mm

ERCP

Размер  на 
холедоха

8.05 
mm

16,42
mm

9,87
mm

17,46
mm

13.53
mm

16,68
mm

Размер  на 
конкремента

8,30
mm

21,60
mm

8,64
mm

17,46 
mm

16,24
mm

19,21
mm

Единичен 
конкремент

1
25,00%

6
46,15%

0
0,00%

4
12,90%

5
31,25%

16
23,19%

Множествена 
литиаза

3
75,00%

7
53,85%

1
100,00%

31
87,10%

11
68,75%

53
76,81%

В) Продължителност  на  оперативната  интервенция  при  пациентите  оперирани  по 

отворен способ, в зависимост от вида на операцията.

В  групата  пациенти,  оперирани  по  отворен  способ,  е  отчетена  средна 

продължителност на интервенцията от 107,2 мин като семплите холецистектомии са били с 

най-малка  продължителност  –  81,2  мин.  При  пациентите,  при  които  е  извършена 

холедохотомия, операцията е завършена за средно 92,5 мин, когато холедохът  е зашит над 

Kehr-дрен и с 10 минути в повече, когато е извършена холедохо-дуоденоанастомоза, а при 

конструирането на хепатико-йейуноанастомоза  операцията се е удължавала до 123,6 мин. 

Залагането на трансцистичен дрен и извършването на  интраоперативна холангиография са 

отнели средно 110,6 мин., като тук се включва времето за извършване и интерпретиране на 

графията. Най-кратко време за извършване на семплата холецистектомия, по отворен способ, 

е измерено като 60 мин. от началото до края на операцията, а най-продължителна е била 

операция от групата на хепатко-йейунонанастомозите - при пациент с холедохолитиаза след 
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холецистектомия – 210 мин. (Табл.56)

Табл.  56:  Средна  продължителност  на  операциите  при  пациентите,  оперирани 

конвенционално. 

ХЦЕ  / 
ERCP

ХДТ  + 
Kehr

ИОХ  + 
ТЦД

ХДТ  + 
ХДА

ХДТ  + 
ХЙА Общо

Продължителност  на  операцията 
при  пациентите,  оперирани  по 
отворен способ

81,2 
мин.

92,5
мин.

110,6
мин.

102,3
мин.

123,6
мин.

107,2
мин.

Г) Протичане на болничния процес при пациентите, оперирани по отворен способ, в 

зависимост от вида на операцията.

При  оперираните  по  отворен  способ,  сме  отчели  средна  продължителност  на 

следоперативния период от 9,8 дни. Групата, при която причината за билиарната хипертензия 

е  била  отстранена  посредством  ERCP,  а  оперативната  интервенция  се  свежда  до  семпла 

холецистектомия,  имат  най-кратък  следоперативен  престой  5,8  дни,  както  и  престой  в 

КАРИЛ  –  0,7  дни.  Най-продължителен  следоперативен  период  имат  пациентите  след 

холедохотомия  и  Kehr-дрен.  Общият  болничен  престой  е  бил  най-продължителен  при 

пациентите  след  холедохотомия  и  хепатико-йейуноанастомоза  -  13,2  дни.  Реоперации  са 

извършени при  15 пациента (Табл. 57).

Табл.57: Притичане на болничния процес, при пациентите, оперирани по отворен способ.

ХЦЕ  / 
ERCP

ХДТ  + 
Kehr

ИОХ  + 
ТЦД

ХДТ  + 
ХДА

ХДТ  + 
ХЙА Общо

Следоперативен период 5,8 дни 11,4 дни 7,8 дни 9,1 дни 10,6 дни 9,8 дни
Престой в КАРИЛ 0,7 дни 2,3 дни 0,8 дни 2,0 дни 2,6 дни 2,1 дни
Престой в стационара 6,4 дни 10,1 дни 9,4 дни 8,9 дни 11,8 дни 9,2 дни
Общ болничен престой 7,8 дни 12,6 дни 10,2 дни 10,9 дни 13,2 дни 11,4 дни
Реоперации 0 бр. 1 бр. 0 бр. 13 бр. 1 бр. 15 бр.

Д) Честота на следоперативните усложнения при пациентите, оперирани по отворен 

способ.

При  пациентите,  оперирани  по  отворен  способ,  са  регистрирани  146  (32,22%) 

усложнения , от които 131 леки (28,92%) и 15 тежки (3,31%).  В тази група най-чести са били 

раневите  усложнения  –  54  супурации  (11,9%)  и  8  дехисценции  (1,8%).  Случаите  с 
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анастомозни усложнения са били 25, като 22 от тях са били при пациентите с ХДА.  В същата 

група спадат и най-тежките усложнения-водещи до билиарен перитонит – 9 случая (2,9%). В 

серията  от  453  отворени  операции  са  отчетени  15  реоперации  (3,31%),  като  най-много 

пациенти са реоперирани след извършена холедохотомия и холедохо-дуоденоанастомоза 13 

(4,23%). От всички усложнения в групата, 129 са лекувани консервативно, а 2 са лекувани 

чрез пункция под ехографски контрол. Не са предприемани следоперативни  ERCP  и  PTC. 

Смъртността в групата е 0,9%.

Табл 58: Честота на интра-  и следоперативните усложнения, методите за овладяването им и 

смъртността при пациентите, оперирани по отворен способ

Видове  усложнения  и  методи  за  овладяването 
им  при  пациентите,  оперирани  по  отворен 
способ

ХЦЕ / 
ERCP
(4)

ХДТ 
Kehr
(109)

ИОХ 
ТЦД
(10)

ХДТ 
ХДА
(307)

ХДТ 
ХЙА
(23)

Общо
(453)

Интра  – 
оперативни 
усложнения

5,7%

Кървене 0
0,0%

2
1,8%

0
0,0%

11
3,6%

1
4,3%

14
3,1%

Лезия на кух коремен орган 0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

10
3,3%

0
0,0%

10
2,2%

Лезия на жлъчни пътища 0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

2
0,7%

0
0,0%

2
0,4%

Други 0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

След  – 
оперативни
усложнения

26,49%

Ранева супурация 1
25,0%

13
11,9%

1
10,0%

37
12,0%

3
13,0%

55
12,1%

Дехисценция на раната 0
0,0%

2
1,8%

0
0,0%

5
1,6%

1
4,3%

8
1,8%

Инсуфициенция на анастомозата 0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

22
7,1%

3
13,0%

25
5,55%

Билиарен перитонит 0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

9
2,9%

1
4,3%

10
2,2%

Холангит 0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

4
1,3%

0
0,0%

4
0,9%

Билиарен теч 0
0,0%

2
1,8%

0
0,0%

9
2,9%

5
21,7%

16
3,5%

Панкреатит 0 1 0 1 0 2
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0,0% 0,9% 0,0% 0,3% 0,0% 0,4%

Перзистиращ иктер 0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

Общ брой усложнения:
1
25,00
%

20
18,35
%

1
10,00
%

110
35,83
%

14
60,87
%

146
32,22
%

Леки усложнения:
1
25,00
%

19
17,43
%

1
10,00
%

97
31,60
%

13
56,52
%

131
28,92
%

Тежки усложнения: 0
0,00%

1
0,91%

0
0,00%

13
4,23%

1
4,33%

15
3,31%

Методи  за 
овладяване на 
усложненията

Конверсии 0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

Реоперации 0
0,0%

1
5%

0
0,0%

13
11,8%

1
7,1%

15
9,6%

Следоперативни ERCP 0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

PTC 0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

Ехо-пункция 0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

1
0,9%

1
7,1%

2
1,4%

Консервативно лечение 1
100%

19
95%

1
100%

96
87,3%

12
85,8%

129
88,4%

Смъртност 0
0,0%

1
0,9%

0
0,0%

2
0,7%

1
4,3%

4
0,9%

2.3 Лапароскопска хирургия при ЖКБ, усложнена с билиарна хипертензия.

Лапароскопската хирургия е метод с доказана ефективност и безопасност при лечение 

на жлъчно-каменната болест. Лапароскопската холецистектомия е златен стандарт за лечение 

на неусложнената ЖКБ. С широкото навлизане на ендоскопските процедури  ERCP  и  PST, 

усложните  с  билиарна  хипертензия  форми  на  ЖКБ,  също  се  отдават  на  мини-инвазивно 

лечение  –  ендоскопска  ретроградна  холангио-панкреатография  със  или  без  папило-

сфинктеротомия  и  екстракция  на  конкрементите,  с  последваща  лапароскопска 

холецистектомия.  Прогресивното  натрупване  на  опит  в  лапароскопската  хепато-билиарна 

хирургия, постепенно довежда до намаляване на броя на абсолютните противопоказания за 

извършването й, или преминаването на част от тези противопоказания в относителни. Това, 

както и навлизането в практиката на оперативния холедохоскоп, позволяват лапароскопското 

извършване на интервенции върху билиарното дърво, с нарастваща техническа сложност.

105



В нашата серия пациенти сме проучили 162 лапароскопски операции по повод на ЖКБ с 

билиарна хипертензия. 

А) Характеристика  на  пациентите  оперирани  лапароскопски:  Възраст,  пол, 

придружаващи заболявания, клас по ASA.

От  оперираните  лапароскопски  162  пациенти  са  29,63%%  мъже  и  70,37%  жени. 

Средната възраст в групата е изчислена като 62,6 г.  Пациентите са имали значително по-

нисък  дял  на  придружаващите  заболявания,  като  40,74%  от  оперираните,  не  са  имали 

коморбидности,  а  37,65% са  били само  с  едно  придружаващо заболяване.  В   тази  серия 

болни, делът на тежките коморбидности е най-нисък,  като само 21,61% от пациентите са 

били с две и повече от две придружаващи заболявания. Тези резултати се потвърждават и при 

разпределението на пациентите в групи по ASA, като пациентите с ASA I и ASA II  70,37% от 

изследваната серия пациенти, а тези от  III  и  IV  клас по ASA съставляват общо 29,63% от 

пациентите (Табл 58.)

Табл. 58: Характеристики на групата пациенти, оперирани лапароскопски:

ХЦЕ  / 
ERCP ХДТ + Kehr ИОХ + ТЦД ИХДТ Общо

Брой пациенти 

Мъже 34
(27,64%)

11
(32,35%)

2
(50,00%)

1
(100,00%)

48
(29,63%)

Жени 89
(72,36%)

23
(67,65%)

2
(50,00%)

0
(0,00%)

114
(70,37%)

общо 123 34 4 1 162
Възраст 57,7 71,25 64,3 60,1 62,9

Брой 
придружаващи 
заболявания

0 59
(47,97%)

6
(17,65%)

1
(25,00%)

0
(0,00%)

66
(40,74%)

1 42
(34,15%)

15
(44,12%)

3
(75,00%)

1
(100,00%)

61
(37,65%)

≥2 22
(17,88%)

13
(38,23%)

0
(0,00%)

0
(0,00%)

35
(21,61%)

Клас по ASA I 5
(4,06%)

0
(0,00%)

1
(25,00%)

0
(0,00%)

6
(3,70%)

II 84
(68,29%)

21
(61,75%)

2
(50,00%)

1
(100,00%)

108
(66,67%)

III 30
(24,39%)

12
(35,30%)

1
(25,00%)

0
(0,00%)

43
(26,54%)

IV 4 1 0 0 5
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(3,26%) (2,95%) (0,00%) (0,00%) (3,09%)

Б) Предоперативни изследвания при пациентите, оперирани лапароскопски: Клинична 

лаборатория, абдоминална ехография, ERCP.

В  групата  пациенти,  оперирани  лапароскопски,  най-изразена  холестаза  по 

лабораторни данни са имали тези, при които е направена експлорация на жлъчните пътища с 

Kehr-дрен.  Абдоминалната  ехография  също  е  дала  най-високи  стойности  за  размер  на 

холедоха в тази група пациенти – средно 14,6 mm при пациентите с Kehr.  

Най-значителни различия се намират при резултатите от  ERCP –  средният размер на 

холедоха  при  тези,  със  семпла  холецистектомия  след  ERCP  е  11,6  mm,  a  при  тези  с 

експлорация  на  жлъчните  пътища  и  дренаж  по  Kehr  –  17,5.  При  пациента  с  идеална 

холедохотомия диаметърът на холедоха при ERCP e бил 9 mm.

В цялата група се забелязва, че делът на множествената литиаза не надвишава този на 

единичната – 86 пациента (56,95%) са били с данни за единичен конкремент от ERCP, a  65 

(43,05%)  са били с данни за множествена литиаза. В групата на пациентите с лапароскопска 

интраоперативна холангиография, не е била извършвана предоперативна ERCP (Табл. 59).

 

Табл. 59 Предоперативни изследвания при оперираните лапароскопски

ХЦЕ  / 
ERCP

ХДТ  + 
Kehr

ИОХ  + 
ТЦД ИХДТ Общо

Лабораторни 
резултати

Общ билирубин 49 78 43 52 64
Дир. Билирубин 34 53 28 32 42
АСАТ 176 107 98 154 151
АЛАТ 268 144 137 230 223
ГГТ 370 610 564 634 458
Алк. Фосфатаза 602 938 686 840 738
Амилаза 242 62 64 76 176

Абдоминална 
ехография

Размер  на 
холедоха 9,6mm 14,6mm 9,3mm 10,8mm 10,3mm

ERCP Размер  на 
холедоха 11,6mm 17,5mm - 9,0mm 12,7mm

Размер  на 
конкремента 8,7mm 16,8mm - 8,0mm 11,2mm

Единичен 71 14 - 1 86
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конкремент (57,72%) (51,85%) (100,00%) (56,95%)
Множествена 
литиаза

52
(42,28%)

13
(48,15%)

- 0
(0,00%)

65
(43,05%)

В) Продължителност  на  оперативната  интервенция  при  пациентите  оперирани  по 

отворен способ, в зависимост от вида на операцията. 

В групата пациенти, оперирани лапароскопски е отчетена средна продължителност на 

интервенцията  от  90,6  минути  като  семплите  холецистектомии  са  били  с  най  малка 

продължителност  –  55,4  мин.  При  пациентите,  при  които  е  извършена  холедохотомия, 

операцията е завършена за средно 143,9 минути, когато холедохът е зашит над  Kehr-дрен  

Залагането  на  трансцистичен  дрен  и  извършването  на  интраоперативна 

холангиография са отнели средно 104,6 мин., като тук се включва времето за извършване и 

интерпретиране  на  графията.  Идеалната  холедохотомия  при  един  пациент  в  нашето 

проучване е завършила за 70 мин. 

Най-кратко  време  за  извършване  на  семплата  холецистектомия,  лапароскопски  е 

измерено  като  30  мин.  от  началото  до  края  на  операцията,  а  най-продължителна  е  била 

операцията при пациент със синдрома на Мирици (Mirizzi III) – лапароскопска експлорация 

на общия жлъчен канал с екстракция на конкрементите и пластика на холедоха над  Kehr 

-дрен - 230 мин. (Табл.60)

Табл.60:  Средна продължителност на операциите при пациентите, оперирани лапароскопски

ХЦЕ  / 
ERCP

ХДТ  + 
Kehr

ИОХ  + 
ТЦД ИХДТ Общо

Продължителност  на  операцията 
при  пациентите,  оперирани 
лапароскопски

55,4 
мин.

143,9 
мин.

104,6 
мин.

70,0 
мин.

90,6 
мин.

Г) Протичане  на  болничния  процес  при  пациентите,  оперирани  лапароскопски,  в 

зависимост от вида на операцията. 

При оперираните по лапароскопски способ, сме отчели средна продължителност на 

следоперативния период от 4,0 дни. Групата, при която причината за билиарната хипертензия 

е  била  отстранена  посредством  ERCP,  а  оперативната  интервенция  се  свежда  до  семпла 
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холецистектомия,  имат  най-кратък  следоперативен  престой  2,8  дни,  както  и  престой  в 

КАРИЛ  –  0,1  дни.  Най-продължителен  следоперативен  период  имат  пациентите  след 

холедохотомия и Kehr-дрен 5,9 дни. Общият болничен престой е бил най-продължителен при 

същата  група   -  7,0  дни.  Реоперации  са  извършени  при  двама  пациенти  от  групата  с 

холецистектомия след ERCP, поради кървене в следоперативния период и данни за развиващ 

се билиарен перитонит. (Табл. 61)

Табл .61: Протичане на болничния процес при пациентите, оперирани лапароскопски

ХЦЕ  / 
ERCP

ХДТ  + 
Kehr

ИОХ  + 
ТЦД ИХДТ Общо

Следоперативен период 2,8 дни 5,9 дни 3,6 дни 4,0 дни 4,0 дни
Престой в КАРИЛ 0,1 дни 1,4 дни 0,0 дни 1,0 дни 0,6 дни
Престой в стационара 3,5 дни 5,6 дни 4,3 дни 3,0 дни 4,4 дни
Общ болничен престой 3,6 дни 7,0 дни 4,3 дни 5,0 дни 5,0 дни
Реоперации 2бр. 0бр. 0бр. 0бр 2бр.

Д) Честота  на  следоперативните  усложнения  при  пациентите,  оперирани 

лапароскопски.

При 162 пациента, оперирани лапароскопски сме проследили общо 28 (17,28%) интра 

и следоперативни усложнения. От тях – 26 (16,05%) леки и са овладени или интраоперативно 

или  с  неоперативни  методи  в  следоперативния  период  и  2  (1,23%)  тежки  усложнения  – 

изискващи  реоперация.  В  групите  пациенти  с  интраоперативна  холангиография  и 

трансцистичен дрен и идеална холедохотомия не сме наблюдавали усложнения, но тези две 

групи са сравнително малки. 

В най-голямата по обем група – тази на лапароскопската холецистектомия след ERCP, 

сме  наблюдавали  4  случая  на  интраоперативно  кървене,  3  от  които  са  овладени 

лапароскопски. Същото се отнася и за лезиите на кух коремен орган – неголеми по площ 

лезии,  коригирани  с  лапароскопски  шев.  Общо  конверсиите  в  тази  група  са  3  (2,4%), 

реоперациите  –  2  (1,6%).  Повече  от  половината  усложнения  (52,60%)  в  тази  група,  са 

лекувани консервативно. Следоперативна  ERCP  е проведена при 2 (1,6%) пациента в тази 

група.

В групата пациенти с лапароскопска експлорация на жлъчните пътища и Kehr-дрен 

сме  наблюдавали  общо  9  усложения,  като  всички  са  овладени  интраоперативно  или  с 
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помощта  на  неоперативни методи в  следоперативния  период:  1  (2,9%)  кървене,  2  (5,9%) 

лезии на кух коремен орган,  1  (2,9%) лезия на  жлъчни пътища,  1 (2,9%) следоперативен 

холангит, 2 (5,9%)  случая с изтичане на билиум от контактния дрен и 2 (5,9%) случая на 

супурация на мястото на умбиликалния порт. Общо 2 са конверсиите в тази група пациенти. 

По-голямата част от усложненията в тази група (55,56%) са овладени консервативно. 

Следоперативна ERCP е проведена при 2 (5,9%) пациенти в тази група. 

Смъртността в групата на лапароскопски оперираните пациенти е 0,6%. (Табл.61)

Табл 61: Честота на интра-  и следоперативните усложнения, методите за овладяването им и 

смъртността при пациентите, оперирани лапароскопски

Видове  усложнения  и  методи  за  овладяването 
им при пациентите, оперирани лапароскопски

ХЦЕ  / 
ERCP
(123)

ХДТ  + 
Kehr
(34)

ИОХ  + 
ТЦД
(4)

ИХДТ 
(1)

Общо
(162)

Интра  – 
оперативни 
усложнения

7,4%

Кървене 4
3,3%

1
2,9%

0
0,0%

0
0,0%

5
3,1%

Лезия на кух коремен орган 2
1,6%

2
5,9%

0
0,0%

0
0,0%

4
2,5%

Лезия на жлъчни пътища 2
1,6%

1
2,9%

0
0,0%

0
0,0%

3
1,9

Други 0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

След  – 
оперативни
усложнения
 
9,9%

Ранева супурация 3
2,4%

2
5,9%

0
0,0%

0
0,0%

5
3,1%

Дехисценция на раната 0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

Инсуфициенция на анастомозата 0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

Билиарен перитонит 1
0,8%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

1
0,6%

Холангит 1
0,8%

1
2,9%

0
0,0%

0
0,0%

2
1,2%

Билиарен теч 2
1,6%

2
5,9%

0
0,0%

0
0,0%

4
2,5%

Панкреатит 1
0,8%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

1
0,6%

Перзистиращ иктер 3
2,4%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

3
1,9%

Общ брой усложнения: 19 9 0 0 28
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15,45% 26,47% 0,00% 0,00% 17,28

Леки усложнения: 17
13,82%

9
26,47%

0
0,00%

0
0,00%

26
16,05%

Тежки усложнения: 2
1,62%

0
0,00%

0
0,00%

0
0,00%

2
1,23%

Методи  за 
овладяване на 
усложненията

Конверсии 3
15,8%

2
22,2%

0
0,0%

0
0,0%

5
17,86%

Реоперации 2
10,5%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

2
7,14%

Следоперативни ERCP 2
10,5%

2
22,2%

0
0,0%

0
0,0%

4
14,29%

PTC 0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

Ехо-пункция 2
10,5%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

2
7,14%

Консервативно лечение 10
52,60%

5
55,56%

0
0,0%

0
0,0%

15
53,57%

Смъртност 1
0,8%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

1
0,6%

2.4. Сравнителен анализ на резултатите при групите, оперирани конвенционално или 

лапароскопски:  демографска  характеристика,  придружаващи  заболявания  и  клас  по  ASA, 

предоперативната диагностика, продължителността на оперативната интервенция, протичане 

на болничния процес и усложнения.

При анализа на групите пациенти, оперирани по отворен или лапароскопски способ, 

разделихме  пациентите  в  зависимост  от  това,  дали  са  били  подложени  на  семпла 

холецистектомия или на някакъв вид интервенция върху билиарното дърво. 

А) Характеристика на пациентите оперирани по лапароскопски или отворен способ 

(възраст, пол, придружаващи заболявания, клас по ASA) – сравнителен анализ.

От демографския анализ на пациентите личи относително по-високия дял на женския 

пол при почти всички изследвани групи, но това различие е по-изразено в групата оперирани 

лапароскопски. Това е валидно както в групата на семплите холецистектомии (27,64% мъже и 

72,36% жени), така и при пациентите с експлорация на жлъчните пътища (14,25% мъже и 

64,10% жени). Същевременно сред конвенционално оперираните пациенти преобладаването 
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на женския пол не е така отявлено – при семплите холецистектомии мъжкият и женският пол 

са равно представени, а при операциите с експлорация на общия жлъчен канал мъжете са 

43.65% а жените – 56,35%.  Възрастовото разпределение на пациентите показва относително 

по  ниската  средна  възраст  на  тези,  които  са  подложени  на  семпла  лапароскопска 

холецистектомия  след  ERCP – 57,7  г.  докато  средната  възраст  в  останалите  три  групи  е 

сходна.

Прави впечатление и фактът, че пациенти с повече коморбидности и по-висок клас по 

ASA  по-често биват подлагани на конвенционална хирургия,  което вероятно се  свързва с 

наличието  на  противопоказания  от  страна  на  общия  статус,  за  провеждането  на 

лапароскопско лечение. Например само 2,56% от пациентите подложени на лапароскопската 

експлорация на жлъчните пътища са класифицирани като  ASA IV,  докато при отворените 

експлорации на жлъчното дърво честотата на тези пациенти е  22,72%. Подобно съотношение 

е налично и при семплите холецистектомии след ERCP. 

Табл.  62:  Сравнение  между  характеристиките  на  пациентите  в  групите,  оперирани 

конвенционално и лапароскопски, в зависимост от вида на интервенцията.

Холецистектомии след ERCP Операции  върху  жлъчните 
пътища

Конвенционални Лапароскопски Конвенционални Лапароскопски

Брой пациенти 

Мъже 2
(50,00%)

34
(27,64%)

196
(43,65%)

14
(35.90%)

Жени 2
(50,00%)

89
(72,36%)

253
(56,35%)

25
(64,10%)

общо 4 123 449 39
Възраст 66,4 57,7 67,8 65,2

Брой 
придружаващи 
заболявания

0 0
(0.00%)

59
(47,97%)

65
(14,48%)

7
(17,95%)

1 1
(25,00%)

42
(34,15%)

184
(40,98%)

19
(48,72%)

≥2 3
(75,00%)

22
(17,88%)

200
(44,54%)

13
(33,33%)

Клас по ASA I 0
(00,00%)

5
(4,07%)

33
(7,35%)

1
(2,56%)

II 1
(25,00%)

84
(68,29%)

181
(40,31%)

24
(61,54%)

III 2 30 133 13
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(50,00%) (24,39%) (29,62%) (33,33%)

IV 1
(25,00%)

4
(3,25%)

102
(22,72%)

1
(2,56%)

Б) Предоперативни  изследвания  при  пациентите  оперирани  по  лапароскопски  или 

отворен  способ  (клинична  лаборатория,  абдоминална  ехография,  ERCP)  -  сравнителен 

анализ.

Анализът на лабораторните показатели при пациентите, подложени на лапароскопска 

или отворена хирургия, не показаха значими различия по отношение на този показател, но 

при  сравняване  на  маркерите  на  чернодробната  функция  и  холестазните  маркери  на 

пациентите,  подложени в последствие на експлорация на жлъчните пътища и такива,  при 

които  е  извършена  холецистектомия  след  ERCP  се  наблюдават  значими разлики.   Това  е 

свързано  с  по-изразената  билиарна  хипертензия  при  случаите,  в  които  се  е  наложило 

извършването  на  експлорация  на  жлъчните  пътища  и  хирургическа  екстракция  на 

конкрементите  и  е  особено  изразено  при  маркерите  ГГТ  и  алкална  фосфатаза,  което 

потвърждава  високата  им  чувствителност  като  показатели  за  степента  на  холестаза  и 

предиктори на необходимостта от хирургична интервенция върху жлъчните пътища (фиг 66).

При анализа  на  резултатите  за  ширина на  холедоха по ехографски и  ERCP  данни, 

както и тези за големина на конкрементите също се разкриха статистически значими разлики 

(p<0,0001) между  групите  пациенти  подложени  на  хирургическа  екстракция  на 

конкрементите и тези при които билиарната хипертензия е  била разрешена чрез  ERCP,  а 

хирургическата интервенция е била ограничена до семпла холецистектомия. (фиг. 67) 

Предоперативните лабораторни и образни изследвания имат предикторна стойност за 

необходимостта от извършване на хирургична експлорация на жлъчните пътища, била тя по 

отворен или лапароскопски способ.
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Фиг.  66:  Средни  стойности  на  ГГТ  и  Алкална  фосфатаза  при  пациентите  с  билиарна 

хипертензия,  според  вида на приложената терапевтична тактика

Фиг. 67: Размер на холедоха и големина на конкрементите в него, при пациентите с билиарна 

хипертензия, според  вида на приложената терапевтична тактика

Табл. 63: Сравнение между резултатите от предоперативните изследвания на пациентите в 

групите,  оперирани  конвенционално  и  лапароскопски,  в  зависимост  от  вида  на 

интервенцията.

Холецистектомии след ERCP Операции  върху  жлъчните 
пътища

Конвенционални Лапароскопски Конвенционални Лапароскопски

Лабораторни 
резултати

Общ билирубин 55 49 66 58
Дир. Билирубин 34 34 36 38
АСАТ 174 176 106 120
АЛАТ 269 268 141 170
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Размер на 
холедоха от УЗД
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холедоха от ERCP
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Размер на холедоха и големина на конкреметните в  него, при пациентите с билиарна хипертензия, 
според  вида на приложената терапевтична тактика

Семпла холецистектомия след ERCP - 
конвенционална
Семпла холецистектомия след ERCP - 
лапароскопска
Експлорация на жлъчните пътища - 
конвенционална
Експлорация на жлъчните пътища - 
лапароскопска
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Средни стойности на ГГТ и Алкална фосфатаза при пациентите с билиарна хипертензия, 
според  вида на приложената терапевтична тактика

Семпла конвенционална холецистектомия 
след ERCP
Семпла лапароскопска холецистектомия 
след ERCP
 
Експлорация на жлъчните пътища - 
Конвенционална
Експлорация на жлъчните пътища - 
Лапароскопска
 



ГГТ 390 370 440 603
Алк. Фосфатаза 606 602 774 821
Амилаза 111 242 51 67

Абдоминална 
ехография

Размер  на 
холедоха

9,02
 mm

9,6
mm

12,32
mm

11,6
mm

ERCP

Размер  на 
холедоха

8.05 
mm

11,6
mm

14,32
mm

13,25
mm

Размер  на 
конкремента

8,30
mm

8,7
mm

15,99
mm

12,4
mm

Единичен 
конкремент

1
(25,00%)

71
(57,72%)

15
(23,08%)

15
(53,57%)

Множествена 
литиаза

3
(75,00%)

52
(42,28%)

50
(76,92%)

13
(46,43%)

В) Продължителност  на  оперативната  интервенция  при  пациентите  оперирани  по 

лапароскопски или отворен способ – сравнителен анализ.

Анализът на продължителността на оперативните интервенции показва, че когато се 

касае за извършването на семпла холецистектомия след  ERCP,  лапароскопската операция е 

значително по-кратка,  като разликата е статистически значима  (p=0,002324).  На този етап 

лапароскопската  експлорация  на  жлъчните  пътища  обаче  все  още  отстъпва  на 

конвенционалната по показателя „продължителност на интервенцията“  (p=0,000042). Това до 

голяма  степен  се  обяснява  с  кривата  на  обучение  при  лапароскопската  хирургия  и  с 

обхващането  в  настоящето  изследване  на  началните  етапи  от  тази  крива.  С  течение  на 

времето  и  натрупване  на  опит  се  наблюдава  и  редуциране  на  продължителността  на 

лапароскопските  експлорации  на  жлъчните  пътища,  като  този  показател  постепенно  се 

доближава до този при конвенционалната хирургия. (табл. 64)

Табл.  64:   Средна  продължителност  на  операциите  при  пациентите,  оперирани 

конвенционално или лапароскопски, в зависимост от вида на интервенцията. 

Продължителност  на 
операцията  при  пациентите, 
оперирани  лапароскопски  или 
конвенционално

Холецистектомии след ERCP Операции  върху  жлъчните 
пътища

Конвенционални Лапароскопски Конвенционални Лапароскопски

81,2
мин.

55,4 
мин.

108,0
мин.

151,4
мин.

P=0,002324 P=0,000042

Г) Протичане на болничният процес при пациентите оперирани по лапароскопски и 
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отворен способ – сравнителен анализ. 

При анализа на данните за протичане на болничния процес,  категорично личат по-

кратките  срокове  на  полежаване  следоперативно  както  в  стационара  и  отделенията  по 

Анестезиология  и  реанимация,  така  и  общия  болничен  престой.  Тези  разлики  са 

статистически  значими  за  всяка  една  от  категориите  (табл.65).  Това  потвърждава  и 

резултатите от литературните данни, като лапароскопското лечение има предимството на по-

благоприятното и краткосрочно следоперативно протичане на болничния процес.

Табл. 65: Протичане на болничния процес при пациентите, оперирани конвенционално или 

лапароскопски, в зависимост от вида на интервенцията. 

Протичане  на  болничния 
процес  при  пациентите, 
оперирани  конвенционално 
или лапароскопски

Холецистектомии след ERCP Операции  върху  жлъчните 
пътища

Конвенционални Лапароскопски Конвенционални Лапароскопски

Следоперативен период 
5,8 дни 2,8 дни 9,7 дни 4,4 дни

P<0,00001 P<0,0001

Престой в КАРИЛ 
0,7 дни 0,1 дни 1,9 дни 0,8 дни

P=0,000753 P=0,019004

Престой в стационара 
6,4 дни 3,5 дни 9,9 дни 4,3 дни

P<0,00001 P<0,00001

Общ болничен престой 
7,8 дни 3,6 дни 11,7 дни 5,3 дни

P<0,00001 P<0,00001
Реоперации 0бр. 2бр. 15 бр. 0бр
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Д) Честота  на  интра  и  следоперативните  усложнения  при  пациентите,  оперирани 

конвенционално или лапароскопски, в зависимост от вида на интервенцията. 

В  разгледаната  серия  от  615  пациенти  сме  наблюдавали  общо  174  (28,29%) 

усложнения с разнообразен характер. 157 (25,53%) от  тях са били леки, като са овладени 

интраоперативно или чрез неоперативни методи в следоперативния период, а 17 (2,89%) са 

били  тежки,  изискващи повторна  оперативна  намеса.  Смъртността  в  серията  е  0,8% -  5 

смъртни  случая  за  разгледания  десетгодишен  период.  В  групата  на  семплите 

холецистектомии  сме  отчели  25,00%  (25,00%  леки  и  0,00%  тежки)  усложнения  за 

конвенционалната група и 15,45% за лапароскопската група пациенти (13,82 % леки и 1,63% 

тежки).  Що  се  отнася  за  групата  пациенти  с  експлорация  на  жлъчните  пътища,  при 

конвенционално оперираните пациенти сме  наблюдавали 32,29% на усложненията (28,95% 

леки и 3,34% тежки усложнения), а при оперираните лапароскопски този процент е 23,07% 

(23,07% леки и 0,00% тежки усложнения).

Интраоперативни  усложнения.  В  изследваната  серия  пациенти  са  наблюдавани  38 

(5,36%) интраоперативни усложнения.  Най-често усложнения, като се изключи групата на 

семплата отворена холецистектомия, е интраоперативното кървене, като неговата честота е 

сходна в останалите три групи. Лезия на кух коремен орган, е  наблюдавана с най-висока 

честота - 5.1 %, (2 случая)при пациентите с лапароскопска експлорация на жлъчните пътища. 

Лезия на жлъчните пътища е отчетена при 2 случая (1,6%) от пациентите с лапароскопска 

холецистектомия  и  при  1  случай  (2.6%)  от  пациентите,  подложени  на  лапароскопска 

експлорация на жлъчните пътища. 

Следоперативни  усложнения.  Най-честите  следоперативни  усложнения  в  нашата 

серия са раневите усложнения, като честотата им е най-висока при пациентите, подложени на 

конвенционална  хирургия  на  жлъчните  пътища  –  12,4%.  Следващи  по  честота  са 

анастомозните усложнения – 5,6 %, които отново принадлежат към същата група пациенти. 

Наличието на билиарен теч поради нарушаване херметичността на билиарното дърво, 

без наличие на билио-дигестивна анастомоза, е наблюдавано при 5,1 % (2 случая) в групата с 

лапароскопска  експлорация  на  жлъчните  пътища  и  при  3,6  %  (16  случая)  в  групата, 

подложена на отворена операция върху жлъчните пътища. Развитие на билиарен  перитонит в 

следоперативни период е наблюдавано в 1,79% от всички пациенти, като най-голям дял имат 

тези, подложени на отворена операция върху жлъчните пътища. При 3 случая на пациенти, 
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лекувани  с  ендоскопска  процедура  и  последваща  лапароскопска  холецистектомия,  сме 

установили перзистиране на обструкцията и билиарната хипертензия и в следоперативния 

период. В тези случаи най-често сме прибягвали до следоперативна ERCP и  PST.

Методи за овладяване на усложненията. При лапароскопската хирургия конверсията 

към отворен способ е метод за интраоперативно разрешаване на 15,75% от усложненията в 

групата на лапароскопската холецистектомия след ERCP  и на 22,22% от тези, възникнали в 

групата на лапароскопската експлорация на жлъчните пътища. В цялата серия пациенти чрез 

реоперация  са  лекувани  9,66%  от  възникналите  усложнения,  като  в  групите  на 

конвенционалната холецистектомия и лапароскопската експлорация на жлъчните пътища не 

са извършвани реоперации. От наблюдаваните 174 различни усложнения, 144 (83,24%) са 

лекувани с консервативни методи. (табл. 66)

Табл.  66.  Честота  на  интра  и  следоперативните  усложнения  при  пациентите,  оперирани 

конвенционално или лапароскопски, в зависимост от вида на интервенцията. 

Видове  усложнения  и  методи  за  овладяването 
им при пациентите, оперирани лапароскопски и 
по отворен способ

ХЦЕ след ERCP ЕОЖК
Общо
(615)

Конв.
(4)

Лап
(123)

Конв.
(449)

Лап.
(39)

Интра  – 
оперативни 
усложнения

5,36%

Кървене 0
0,0%

4
3,3%

14
3.1%

1
2,6%

19
3,09%

Лезия на кух коремен орган 0
0,0%

2
1,6%

10
2,2%

2
5,1%

14
2,28%

Лезия на жлъчни пътища 0
0,0%

2
1,6%

2
0,4%

1
2,6%

5
0,81%

Други 0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

След  – 
оперативни
усложнения
 

22,11%

Ранева супурация 1
25,0%

3
2,4%

54
12,0%

2
5,1%

60
9,8%

Дехисценция на раната 0
0,0%

0
0,0%

8
1,8%

0
0,0%

8
1,30%

Инсуфициенция на анастомозата 0
0,0%

0
0,0%

25
5,6%

0
0,0%

25
4,06%

Билиарен перитонит 0
0,0%

1
0,8%

10
2,2%

0
0,0%

11
1,79%

Холангит 0
0,0%

1
0,8%

4
0,9%

1
2,6%

6
0,98%

Билиарен теч 0
0,0%

2
1,6%

16
3,6%

2
5,1%

20
3,25%
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Панкреатит 0
0,0%

1
0,8%

2
0,4%

0
0,0%

3
0,49%

Перзистиращ иктер 0
0,0%

3
2,4%

0
0,0%

0
0,0%

3
0,49%

Общ брой усложнения: 1
25,00%

19
15,45%

145
32,29%

9
23,07%

174
28,29%

Леки усложнения: 1
25,00%

17
13,82%

130
28,95%

9
23,07%

157
25,53%

Тежки усложнения: 0
0,00%

2
1,63%

15
3,34%

0
0,0%

17
2,76%

Методи  за 
овладяване на 
усложненията

Конверсии 0
0,0%

3
15,79%

0
0,0%

2
22,22%

5
2,89%

Реоперации 0
0,0%

2
10,53%

15
10,42%

0
0,0%

17
9,66%

Следоперативни ERCP 0
0,0%

2
10,53%

0
0,0%

2
22,22%

4
2,31%

PTC 0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

0
0,0%

Ехо-пункция 0
0,0%

2
10,53%

2
1,39%

0
0,0%

4
2,31%

Консервативно лечение 1
100%

10
52,62%

128
88,89%

5
55,56%

144
83,24%

смъртност 0
0,0%

1
0,8%

4
0,9%

0
0,0%

5
0,8%

2.5. Анализ честотата на рецидив на холедохолитиазата след експлорация на жлъчните 

пътища:

Честотата на резидуалните и първичните конкременти след конвенционална (КХ) или 

лапароскопска холецистектомия (ЛХ) е  2–5% и  5–15% след експлорация на общия жлъчен 

канал (ЕОЖК) [384]. Най-честата причина за наличие на пропусната холедохолитиаза след 

проведена  оперативна  експлорация  на  холедоха  са  многобройните  конкременти,  плътно 

импактирани в холедоха, както наличието на литиаза на чернодробните канали, особено в 

интрахепаталните им участъци, тоест случаите на „комплицирана холедохолитиаза“. 

Преди  широкото  навлизане  в  практиката  на  инвазивната  и  интервенционална 

ендоскопия и мини-инвазивната хирургия и оперативната холедохоскопия, основен способ за 

елиминиране на  опасността  от  рецидив на  заболяването е  бил конструирането  на  билио-
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дигестивна  анастомоза,  която  да  осигури  нов  път  на  жлъчни  ток  и  възможност  за 

преминаване  през  нея  на  евентуално  неотстранените  интраоперативно  конкременти.  Този 

метод е показал редица усложнения в ранния и късния следоперативен период (в това число 

инсуфициенции  в  ранния  следоперативен  период,  стенози  и  рецидивиращи  холангити  в 

късния).  Въпреки  тези  потенциални  рискове  от  усложнения,  конструирането  на  билио-

дигестивна анастомоза е било метод на избор в случаите на комплицирана холедохолитиаза, 

поради това, че резидуалната холедохолитиаза би наложила реоперация.

В съвременните условия, интраоперативната холедохоскопия е надеждно средство за 

избягване на резидуалната холедохолитиаза, поради възможностите за визуализация както на 

проксималните отдели на билиарното дърво, така и дистално. Когато все пак тя е налице, 

резидуалната холедохолитиаза би могла да се лекува не само посредством отворена операция, 

а и чрез ендоскопски методи или повторна лапароскопия, при това, също толкова успешно 

колкото холедохолитиазата по принцип. 

Когато състоянието на резидуална холедохолитиаза се разкрие скоро след проведената 

операция, чрез прездренажна холангиография през заложения интраоперативно  Kehr-дрен, 

ендоскопското лечение е най-често е успешно. Причината за това е, че интраоперативно са 

отстранени по-голямата част от конкрементите и дори предоперативно пациентът да е бил с 

данни за комплицирана холедохолитиаза, броят и размерът на резидуалните конкременти е 

по-малък. Поради тази причина поставянето на Kehr – дрен е важен елемент от протокола за 

лапароскопско  лечение  на  холедохолитиазата,  а  проследяването  чрез  прездренажна 

холангиография един месец следоперативно, е надежден метод за разпознаване на наличието 

на  резидуална  литиаза  в  срокове,  позволяващи  да  се  проведе  успешна  ендоскопска 

екстракция  на  резидуалните  конкременти.  В  нашата  серия  пациенти,  оперирани 

лапароскопски,  идеална  холедохотомия  със  зашиване  на  стената  на  холедоха  без  дрен,  е 

извършена при един единствен пациент. 

При пациентите, подложени на отворена или лапароскопска експлорация на жлъчните 

пътища, при които операцията е завършила с поставяне на Т-дрен, 1 месец следоперативно 

беше проведена прездренажна холангиография. При 13 (11,93%) пациента от оперираните по 

отворен способ 109 са намерени данни за резидуална литиаза. В групата на лапароскопските 

експлорации на жлъчните пътища, месец след операцията сме отчели 3 (8,82%) случая на 

резидуални конкременти от проведената прездренажна холангиография. 

Не  разкрихме  статистически  значима  разлика  в  честотата  на  резидуалната 
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холедохолитиаза  при  пациентите  с  отворена  и  лапароскопска  експлорация  на  жлъчните 

пътища (p=0,587) (табл 67.)

Честота  на  резидуалната 
холедохолитиаза  след 
експлорация  на  жлъчните 
пътища 

Отворена експлорация на 
жлъчните пътища с Т-дрен

Лапароскопска експлорация 
на жлъчните пътища с Т - 

дрен

Брой пациенти 13 3
Процентно 11,93% 8,82%

P = 0,587

Табл  67.  Сравнение  в  честотата  на  резидуалната  холедохолитиаза  след  отворена  или 

лапароскопска експлорация на жлъчните пътища 

V.  Дискусия

Жлъчно-каменната болест е  разпространено заболяване,  от което страдат до 1/3 от 

населението  на  възраст  над  50  години  в  нашата  страна  (29).  Въпреки  многобройните 

диагностични  и  лечебни  методи,  които  са  познати  и  описани  в  медицинската  практика, 

заболяването все още поставя въпроси, както пред общо-практикуващия медик така и пред 

специалистите  по гастроентерология и билиарна хирургия.  От една страна,  нито едно от 

познатите диагностични средства не е едновременно достатъчно сензитивно, чувствително и 

лесно-достъпно, за да може да бъде използвано за широк скрининг на пациентите, изложени 

на  риск  от  ЖКБ и  усложнените  й  форми.  От  друга  страна,  липсва  единен  алгоритъм за 

поведение при подозирано или доказано заболяване.  Тези проблеми,  до голяма степен се 

свързват с факта, че билиарната система е деликатна и трудно достъпна структура, както за 

диагностика  така  и  за  лечение,  а  по-голямата  част  от  диагностичните  и  терапевтичните 

методи са зависими от нивото на оборудване и уменията на извършващите ги специалисти. 

Това създава допълнителни трудности при опитите за стандартизиране на поведението при 

ЖКБ и особено усложнените й форми. 

Диагностиката  на  ЖКБ  започва  с  подозиране  на  това  заболяване,  на  базата  на 

анамнезата, клиничните данни и соматичния статус на пациента. Описаната в литературата 

триада на Шарко при асцендентен холангит при билиарна хипертензия, в нашите серии е 

наблюдавана в едва 4% от пациентите. 

Лабораторната  диагностика  обичайно  включва  изследване  на  общия  и  директен 

билирубин и  серумните  трансаминази,  като  тяхното  повишаване  е  част  от  лабораторната 
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констелация за  екстрахепатална холестаза.  В допълнение към тях,  при проучената от  нас 

група  пациенти,  рутинно  сме  провеждали  изследване  на   алкалната  фосфатаза  и  гама-

глутамилтрансферазата.  Средните  стойности  на  първият  маркер  бяха  с  6,58-кратно 

повишение,  а  на  вторият  –  11,18  кратно  спрямо  здравите  контроли,  като  разликата  е 

статистически значима  (p=0,000163 за ГГТ и p=0,047  за Алкалната фосфатаза).

Абдоминалната  ехография  е  най-често  първото  образно  изследване,  което  се 

предприема при пациентите с с ЖКБ и билиарна хипертензия. Тя е безопасен и бърз метод, 

който може да се повтаря многократно, но и изключително субективен и зависим от една 

страна от опита на провеждащия изследването и  от апаратурата, а от друга, от състоянието 

пациента, поради възможност за влошаване на акустичния прозорец (напр. при наличие на 

газови колекции). Както беше отразено и в литературния обзор, абдоминалната ехография е 

отличен скринингов метод с добра диагностична стойност по отношение на определянето на 

състоянието  на  жлъчните  пътища  (дилатирани,  недилатирани,  рефлектиращи  и  т.н)  и 

жлъчния мехур (вид на мехурната литиаза, наличие на възпаление на мехура). Що се отнася 

до  описание  на  конкрементите,  локализирани  в  жлъчните  пътища,  диагностичната 

чувствителност  на  метода  е  доста  по-слаба  (средно  при  изследваните  от  нас  пациенти 

пациенти – 50,44%), данни които са посочени и от разгледаните в литературния обзор автори. 

При  част  от  изследваните  от  нас  пациенти  са  проведени  компютър-томографско 

изследвани или магнитно-резонансна томография.  Най-често това  се  е  налагало,  когато в 

диференциално-диагностичен  план  е  трябвало  да  бъде  отхвърлена  друга  причина  за 

обструкцията на жлъчното дърво – най-често неопластична. Тези два метода на изследване се 

отличават  с  малко-по  висока  себестойност,  което  до  някъде  ограничава  по-широкото  им 

използване.  От  друга  страна  тяхната  диагностична  стойност,  както  за  описание  на 

състоянието на жлъчните пътища, така и при диагностицирането на самата холедохолитиаза, 

не надвишава значително тази на ERCP, тъй като методите имат и допълнителни ограничения 

– МРТ е по-слабо чувствителна за дребнокалибрени конкременти в слабо дилатирани жлъчни 

пътища,  а  излъчването на контраста за КАТ е влошен при състояния на високо степенен 

иктер. Все пак методите имат своето значение при необходимост от диагностично уточняване 

и отхвърляне на друг пространство заемащ процес в зоната. 

ERCP  е  метод,  представляващ  мост  между  диагностичните  и  терапевтичните 

мероприятия при ЖКБ с билиарна хипертензия. Нашите изследвания показаха, че методът 

има  диагностична  сензитивност  от  96,09%  при  определяне  на  състоянието  на  жлъчните 

пътища и 96,45% при откриване на  холедохолитиазата.  Тези данни се потвърждават и от 

разгледаните литературни данни, като с това методът се изравнява с КАТ и МРТ по тези 
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показатели.

ERCP е инвазивен метод на изследване, но той дава възможност за отстраняване на 

конкрементите от общия жлъчен канал, както и за извършване на папило-сфинктеротомия, в 

случаите  на  стенозиращ  папилоодит.  Приложението  на  този  метод  изисква  опитен 

ендоскопист и оборудвана лаборатория, но когато ERCP успее да диагностицира причината 

за обструкцията и да я отстрани, това определя последващото оперативно лечение, както по 

вид така и по обем. 

Успехът  на  метода,  обаче  не  зависи  единствено  от  опита  на  специалиста  – 

ендоскопист,  а  и  от  вида  и  размера  на  конкрементите  в  холедоха.  Съществуват  така 

наречените „комплицирани холедохолитиази“, където методът не би могъл да бъде приложен: 

конкременти > 15 mm в диаметър, многобройни конкременти, такива с твърда консистенция, 

квадранта,  „бутало-видна“  или  фасцетирана  форма,плътно  разположени  в  канала 

конкременти,  инпактирани  конкременти,  S-образна  форма,  прегъване  на  холедоха,  малък 

диаметър  дистално  от  конкремента,  периампуларен  дивертикул,  състояние  след 

реконструкция по Billroth II или Roux-en-Y. Нашите данни потвърждават наличието на такива 

случаи на комплицирана холедохолитиаза, което личи от разликите в данните  за диаметър на 

холедоха  и  големина  на  конкремента  в  случаите  при  които  ERCP  е  била  успешна  по 

отношение  екстракцията  на  конкремента  или  не  е  била  успешна  (табл.  49).  Най-честата 

причина за невъзможността за екстракция на конкрементите е техният размер, и в частност 

случаите  в  които той надвишава потенциалния размер на  папилотомията.  Тези случаи са 

показани  за  оперативна  експлорация  на  жлъчните  пътища,  извършена  по  отворен  или 

лапароскопски метод.

С натрупването на опит  в областта на лапароскопската хирургия, противопоказанията 

за  извършването  й  все  повече  се  свиват.  Предходни  лапаротомия,  особено  такива  с 

интервенции в зоната на горен коремен етаж и горен десен квадрант, в миналото беше едно 

от сериозните противопоказания за лапароскопско лечение, което към днешна дата е по-скоро 

относително. Разбира се, общо валидни остават тези, при които пациентът не би могъл да 

толерира лапароскопията поради соматичния си статус или придружаващите заболявания. 

Лапароскопската експлорация на жлъчните пътища е техника със сериозни изисквания 

към  апаратура  и  опит  на  хирургичния  екип,  но  преимуществата  й  по  отношение  на 

подобрения следоперативен период са безспорни. При оперираните по лапароскопски способ 

болничният престой, както и този в отделенията по реанимация е скъсен двукратно, а интра и 

следоперативните  усложнения  са  съпоставими  и  дори  по-редки  в  сравнение  с  тези  при 

пациентите, оперирани по отворен способ (табл. 66). Не разкрихме статистически значима 
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разлика  в  честотата  на  резидуалната  холедохолитиаза  при  пациентите  с  отворена  и 

лапароскопска експлорация на жлъчните пътища (p=0,587) (табл 67.)

На  този  етап  лапароскопската  експлорация  на  жлъчните  пътища  отстъпва  на 

отворената  единствено  по  продължителността  на  интервенцията  –  108,0  минути  за 

отворената  операция  и  151,4  минути  за  лапароскоспката  (p=0,000042).  С  натрупване  на 

опита, времето за извършване на експлорацията на жлъчните пътища по лапароскопски път 

намалява.

Лапароскопската  експлорация  на  жлъчните  пътища  може  да  е  трансцистична  или 

директна, чрез балон - катетър, кошничка на Дормия, с промивен катетър, или под директния 

визуален контрол, чрез оперативен фибро-холедохоскоп. 

Когато  жлъчните  пътища  се  визуализират  директно  е  възможно  да  се   открият 

конкременти,  разположени  в  чернодробните  канали  или  допълнителни  конкременти  от 

холедоха,  които  биха  останали  пропуснати  ако  се  използва  някой  от  другите  методи  на 

експлорация. 

След приключване на огледа и екстракцията на конкрементите от билиарното дърво, 

най-често операцията приключва със залагане на Kehr-дрен. Този дрен позволява достъп до 

билиарната  система  в  следоперативния  период  -  провеждане  на  прездренажна 

холангиография. Такава задължително се провежда 1 месец след дехоспитализацията, преди 

отстраняване  на  дренажа.  Тази  допълнителна  мярка  избягва  риска  от  пропускането  на 

резидуална литиаза на холедоха.

При липса на възможност и условия за провеждане на лапароскопска интервенция, 

или при противопоказания за такава, е възможно успешното прилагане на отворен способ на 

лечение  на  билиарната  хипертензия,  породена  от  ЖКБ.  При  наличие  на  оперативен 

холедохоскоп  той  би  могъл  да  се  използва  и  при  отворена  операция,  давайки  по-добра 

визуализация на лумена на жлъчните канали и по-пълноценна експлорация.  След като се 

завърши експлорацията се преминава към реконструкция чрез холедохо-дуоденоанастомоза, 

хепатико-йейуноанастомоза  или  с  сутура  на  холедоха  над  Т-дренаж.  Изборът  на  подход 

зависи  от  размера  на  холедоха,  размера  и  броя  на  конкрементите,  соматичния  статус  на 

пациента  и  наличните  коморбидности.  Т-дренажът  може  да  послужи  за  провеждане  на 

прездренажна  холангиография  в  следоперативния  период,  даваща  възможност  за  ранно 

разкриване евентуална резидуална литиаза и своевременното и разрешаване. 

На базата на получените от нас резултати, разработихме алгоритъм за поведение при 

пациентите с Жлъчно-каменна болест. Целта на този алгоритъм е постигането на навременна 

диагностика на наличието на холедохолитиаза, последвана от избор на най-подходящ метод 
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за екстракция на конкрементите, който да е едновременно максимално щадящ и да доведе до 

отстраняване на предпоставките за възникване на рецидив на заболяването, като при това 

запазва в максимална степен нормалната физиология и анатомия на билиарното дърво. 

Алгоритъм за поведение при пациенти с ЖКБ и билиарна хипертензия:

I. Алгоритъм за  диагностика  и  определяне  на  терапевтичния  план  при  пациентите  с 

клинични и/или анаместични данни за болка в горен десен квадрант на корема или 

иктер.

1. Абдоминална ехография и Лабораторна диагностика: 

-  Пациенти  с  данни  за  холелитиаза   от  абдоминалната  ехография,  при  нормални 

екстрахепатални  жлъчни  пътища  и  нормална  находка  от  лабораторните  данни 

подлежат на оперативно лечение по отношение на симптоматичната холелитиаза, като 

се счита, че имат нисък риск от холедохолитиаза.

- Пациенти с данни за холелитиаза, с дилатация на жлъчните пътища, дори без видими 

конкременти  в  холедоха  са  суспектни  за  наличието  на  холедохолитиаза.  Когато 

лабораторните  показатели  са  завишени  тези  пациенти  са  рискови  за  наличие  на 

холедохолитиаза  и  билиарна  хипертензия,  която  трябва  да  бъде  изключена 

посредством друг диагностичен метод – ERCP, КАТ, МРТ.

- Пациенти с данни за холедохолитиаза и видим конкремент в холедоха, тоест такива с 

доказана ехографски холедохолитиаза, следва да се насочат за ендоскопска екстракция 

на конкрементите чрез  ERCP и PST.  Лабораторните данни за холестаза и отчетеният 

ехографски размер и брой на конкрементите, при тези болни говорят за тежестта на 

билиарната  хипертензия,  като  и  за  възможността  да  се  касае  за  комплицирана 

холедохолитиаза, чието ендоскопско лечение би било затруднено. 

- Пациентите без данни за ЖКБ и холелитиаза от УЗД, но с повишени чернодробни 

лабораторни  маркери,  в  зависимост  от  това  дали  са  с  дилатирани  или  нормални 

жлъчни  пътища,  следва  да  бъдат  изследвани  допълнително  за  изключване  на 

паренхимно заболяване на черния дроб, хематологично заболяване или пространство 

заемащ  процес  в  зоната  на  горния  десен  квадрант  на  корема,  което  става  чрез 

допълнителни образни и лабораторни изследвания. 

2. ERCP и PST: 

-  При  пациенти,  суспектни  за  ЖКБ,  усложнена  с  билиарна  хипертензия,  от 

абдоминалната ехография и лабораторните данни, следва да се проведе ERCP. Когато 

се  установят  данни  за  стенозиране  на  папилата  се  преминава  към  извършване  на 

125



папило-сфинктеротомия. 

- Пациентите, при които е установена холелитиаза с холедохолитиаза или стеноза на 

папилата, и конкрементите са премахнати чрез ERCP или е извършена PST, подлежат 

на хирургично лечение по отношение на холелитиазата – холецистектомия, която по 

правило следва да се извърши по лапароскопски способ, освен ако няма абсолютни 

противопоказания за това, или няма такава възможност в звеното. 

- Пациенти, при които е установена комплицирана холедохолитиаза и конкрементите 

не  са  се  отдали  на  ендоскопска  екстракция,  подлежат  на  хирургично  лечение  – 

експлорация на жлъчните пътища по отворен или лапароскопски способ в зависимост 

от състоянието на пациента и възможностите на звеното. 

- Пациенти, при които ERCP  не успява да изобрази холедоха, поради високостепенна 

обструкция  на  холедоха,  могат  да  се  уточнят  предоперативно  посредством  други 

образни изследвания (КАТ, МРТ, PTC).

3. КАТ и МРТ:

-  Поради  това,  че  нямат  терапевтични  възможности,  но  са  с  относително  висока 

себестойност,  КАТ и МРТ се препоръчват когато:

-  Има необходимост от изключване на друг процес в диференциално диагностичен 

план (най-често ПЗП, ангажиращ жлъчните канали или притискащ ги отвън).

- Комплицирани холедохолитиаза, при които ERCP не успява да изобрази холедоха.

4. PTC – перкутанната трансхепатална холангиография намира място в редки случаи, 

когато се касае за високостепенен иктер, при който  ERCP  не е била успешна и се 

подозира наличие на малигнен стоп. 

5.  ИОХ:  Когато  интраоперативно,  по  време  на  лапароскопска  или  отворена 

холецистектомия,  се  появи  съмнение  за  холедохолитиаза  недиагностицирана 

предоперативно,  може  да  се  приложи  трансцистична  интраоперативна 

холангиография, която да потвърди или отхвърли диагнозата. Тя се може да се проведе 

по отворен или лапароскопски способ, в зависимост от вида на започнатата операция. 

6.  Фиброхоледохоскопия:  Подобно  на  ИОХ може да  се  проведе  при  отворена  или 

лапароскопска  хирургия,  като  диагностичен  способ,  при  съмнение  за  неоткрита 

предоперативно холедохолитиаза.

7.  Прездренажна холангиография:  Поставянето на дренаж в жлъчните пътища,  бил 

той трансцистичен или Т-дрен, осигурява ефективна декомпресия на жлъчното дърво, 

и  същевременно  е  средство  за  достъп  до  него  в  следоперативния  период.  Това 

позволява  надеждно  и  навременно  откриване  на  резидуалната  литиаза  в 
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следоперативния  период,  и  поставя  показанията  за  последващи  ендоскопски, 

инвазивни или хирургични мероприятия.

II. Алгоритъм  за  лечение  на  пациентите  с  доказана  усложнена  форма  на  ЖКБ  като 

причина за билиарна хипертензия:

1. Ендоскопска екстракция на конкрементите и: 

Златен стандарт в лечението на ЖКБ, усложнена с холедохолитиаза е ендоскопската 

екстракция  на  конкрементите  от  холедоха  с  ERCP,  последвано  от  лапароскопска 

холецистектомия.  Когато  се  намерят  данни  за  стеноза  на  папилата  при  ERCP, 

ендоскопската процедура включва и PST. Когато се касае за резидуална или рецидивна 

холедохолитиаза  след  холецистектомия  ERCP  може  да  е  единствена  лечебна 

процедура. 

2.  Хирургична екстракция на конкрементите от холедоха по отворен способ: Когато 

липсва възможност за лапароскопско лечение или съществуват противопоказания за 

прилагането му метод на  избор е отворената хирургия. 

-  Когато  липсва  възможност  за  директна  холедохоскопия  интраоперативно,  или  се 

касае  за  комплицирана  холедохолитиаза,  при  която  рискът  от  резидуална 

холедохолитиаза  е  по-висок,  при  възрастни  пациенти,  експлорацията  на  жлъчните 

пътища може да завърши  с  конструирането на билио-дигестивна анастомоза,  като 

противорецидивна  мярка.  Може  да  се  извърши  хепатико-йейуноанастомоза  или 

холедохо-дуоденоанастомоза, в зависимост от предпочитанията на хирурга. 

- Когато по време на експлорацията е постигнат задоволителен резултат по отношение 

на  отстраняването  на  конкрементите  от  холедоха,  и  особено  ако  този  резултат  е 

потвърден  чрез  интраоперативна  фиброхоледохоскопия,  и  ако  предоперативно  е 

проведена ПСТ, холедохът може да се зашие първично (идеална холедохотомия) или 

над Kehr-дрен. Когато е поставен дрен, един месец след операцията през него може да 

се проведе холангиография, целяща да се изключи резидуална литиаза.

3. Хирургична екстракция на конкрементите от холедоха по лапароскопски способ:

- Лапароскопската експлорация на жлъчните пътища може да  е трансцистична или 

директна.  В двата случая най-често тя завършва с поставяне на дренаж в холедоха с 

цел  декомпресия  и  за  следоперативно  проследяване,  или  с  първично  зашиване  на 

холедоха, при описаните по-горе условия. 

Употребата  на  оперативен  холедохоскоп  при  експлорацията  има  безспорни 

предимства,  поради  възможностите  за  директна  визуализация  на  проксималните  и 
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дисталните отдели за билиарното дърво. 

III. Алгоритъм  за  диагностика  и  лечение  на  резидуалната  и  рецидивната 

холедохолитиазата

Не съществуват принципни различия по отношение на лечението на тези форми на 

ЖКБ  и  новооткритите  случаи,  както  по  отношение  на  диагностиката  така  и  на 

лечението.
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VI. Изводи

1.  Изводи на базата на резултатите от анализа на диагностичния алгоритъм
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А) Минала  анамнеза  и  настоящи оплаквания:  Болковият  синдром  с  неговата  типична 

локализация  и  ирадиация,  е  най-често  срещан  и  нерядко  единствен  симптом  в 

миналата анамнеза на пациентите с билиарна хипертензия, дължаща се на ЖКБ, като 

се среща в 44,22% от пациентите в нашата серия. В момента на хоспитализацията той 

е бил отчетен при 75,77% от пациентите, а иктер при постъпването са имали 69,99% 

от пациентите.  Класическата триада на Шарко – комбинация от симптомите болка, 

иктер и фебрилитет се среща относително рядко – при 4% от разгледаните случаи. 

Когато има клинични данни за болка в областта на дясно подребрие или иктер по кожа 

и склери, както и данни от миналата анамнеза за подобни инциденти, следва да се 

пристъпи към изследване на хепато-билиарната система с допълнителни методи.

Б) Лабораторни изследвания: 

- Средната стойност на общия билирубин в изследваната група пациенти е  3,3 пъти 

над  нормата,  а  тази  на  директния  –  5,3  пъти  над  средната  стойност  при  здрави 

контроли.  Хипербилирубинемията  е  един  от  най-сензитивните показатели  за 

екстрахепатална холестаза,  чието откриване при лабораторно изследване трябва да 

насочи към допълнително изследване на хепато-билиарната система.

- Серумните трансаминази са чувствителен показател за чернодробно увреждане, но 

не  са  специфични  за  екстрахепаталната  холестаза.  Тяхната  стойност  трябва  да  се 

разглежда в констелация с останалите маркери на чернодробната функция.

-  Ензимите ГГТ и Алкална  фосфатаза  са  чувствителни маркери за  холестаза,  като 

средните  стойности  на  първия  са  надвишавали  средната  стойност  при  здрави 

контроли  11,2  пъти,  а  за  втория  –  с  6,6  пъти.  И  в  двата  случая  разликите  са 

статистически  значими.  Изследването  на  тези  два  показателя  следва  да  е 

задължителен  етап  при  лабораторната  диагностика   на  заболяванията  на  хепато-

билиарната система.

-  Не  установихме  статистически  значима  разлика  между  стойностите  на  алфа-

амилазата при  пациенти  с  билиарна  хипертензия  и  групата  от  здрави  контроли 

(p=0,9267).  Въпреки  това,  този  показател  има  своето  място  при  диференциалната 

диагноза  на  билиарната  хипертензия,  като повишената  и  стойност при  пациенти  с 

билиарна  хипертензия,  говори  за  въвличане  на  сфинктера  на  Оди  в  патологичния 

процес.

В) Образни изследвания:

-  Абдоминална  ехография:  Абдоминалната  ехография  е  безопасен  и  бърз  метод  за 
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оценка  на  състоянието  на  хепато-билиарната  система.  Сензитивността  му  при 

описаните  на  жлъчните  пътища  при  пациентите  с  холедохолитиаза  е  94,85%. 

Недостатък  на  метода  е  по-слабата  му  способност  да  визуализира  самите 

конкременти, като при пациентите с холедохолитиаза в нашите серии, конкременти са 

визуализирани ехографски при едва 50,44% от пациентите. Този резултат съвпада с 

литературните  данни  по  отношение  сензитивността  на  ехографския  метод.  В 

допълнение  ехографският  метод  е  високо  сензитивен  за  диагностика  на  мехурната 

литиаза  (85,74%),  а  при  пациентите  с  холедохолитиаза  установихме,  че 

преобладаващият (83% - 87%) тип на мехурната литиаза е дребнокалибрената.  Ето 

защо  считаме,  че  ехографските  данни  за  дребнокалибрена  холелитиаза  са  рисков 

фактор  по  отношение  на  холедохолитиазата.  Наличието  на  дилатация  на 

екстрахепаталните  жлъчни  пътища,  особено  в  комбинация  с  мехурна   литиаза, 

изискват допълнително изследване на хепато-билиарната система.

-  ERCP:  ERCP  има  сензитивност  от  96,09%  при  описанието  на  състоянието  на 

жлъчните  пътища.  При  разкриването  на  литиазата  на  холедоха  ERCP  има 

сензитивност  от  96,65%.   Тези  стойности  напълно  съответстват  на  литературните 

данни  и  потвърждават  високата  диагностична  стойност  на  този  метод,  при 

диагностицирането на холедохолитиазата. Освен това  ERCP  може да се превърне в 

терапевтичен  метод  посредством  ендоскопските  методи  за  екстракция  на 

конкрементите  и  ликвидиране  на  стенозата  на  нивото  на  папила  Фатери.  При 

пациентите с билиарна хипертензия резултатите от ERCP са решаващи за обема и вида 

на последващата интервенция.

- КАТ: При пациентите с холедохолитиаза КАТ е показал сензитивност от 93,12% по 

отношение  определянето  на  състоянието  на  жлъчните  пътища  и  97,67%  при 

доказването  на  холедохолитиазата.  Тези  стойности  отговарят  на  посочените  в 

литературата,  като  се  обясняват  с  намалената  възможност  за  излъчване  на 

контрастното средство при пациентите с билиарна хипертензия.

-  МРХПГ:  има  отлична  цялостна  сензитивност (95%)  и  специфичност (97%)  при 

демонстриране на нивото и наличието на билиарна обструкция.  Възможностите на 

МГХПГ са ограничени при диагностициране на малки конкременти в недилатирани 

жлъчни  пътища  (349).  В  нашата  серия  пациенти  са  извършени  само  4  магнитно-

резонансни  томографии.  При  всички  пациенти  са  идентифицирани  дилатирани 

жлъчни пътища и са визуализирани конкрементите в холедоха.
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2. Изводи на базата на анализа на терапевтичния подход при пациентите с билиарна 

хипертензия при ЖКБ

А) Пациентите с  билиарна хипертензия на  базата  на  ЖКБ, при които обструкцията  е 

разрешена посредством ендоскопските методи и в последствие са претърпели семпла 

лапароскопска холецистектомия, показват най-благоприятни резултати по отношение 

на протичането на болничния процес. Средният болничен престой при тях е 3,7 дни, 

докато при тези при които ERCP  не успява да се справи с причината за обструкцията 

и биват подложени на хирургия на жлъчните пътища, този срок е 8,6 дни. Разликата 

между двете групи пациенти е статистически значима – p<0.0001. В тази група, обаче 

попадат пациенти със среден размер на конкрементите 8,7 мм и среден размер на 

холедоха 11,6 мм, а при пациентите при които  ERCP не е постигнала екстракция на 

конкрементите  техният среден диаметър е бил – 17,7 мм, а средният диаметър на 

холедоха  е  бил  17,4  мм.  Лабораторните  показатели  също  са  показали  по-високо 

степенна  холестаза.  Тези  данни  корелират  с  наличието  на  „комплицирана 

холедохолитиаза“ при пациентите, при които ERCP  не е постигнала дезобструкция на 

общия жлъчен канал.

Б) Хирургично  лечение  на  билиарната  хипертензия  при  ЖКБ.  Показанията  за 

провеждане на конвенционална операция, до голяма степен съвпадат с относителните 

и  абсолютните  противопоказания  за  лапароскопско  лечение:  сърдечно-съдова 

дисфункция; невъзможност за толериране на пневмоперитонеума; тежка коагулопатия, 

която не може да се коригира предоперативно; множество предходни интервенции, 

особено в същата зона; придружаваща патология, изискваща лапаротомия; наличие на 

чревна  обструкция  със  силна  дилатация  на  чревните  бримки;  наличие  на  дифузен 

перитонит;  липса  на  подготвен  екип  и  инструментариум  за  провеждане  на 

лапароскопско лечение. 

В) Отворената  експлорация  на  жлъчните  пътища  (ОЕЖП)  при  пациентите  с  ЖКБ  е 

обвързана с по-висок риск от усложнения(32,29% за ОЕЖП срещу 23,07% за ЛЕЖП) 

както по отношение на леките(28,95% за ОЕЖП срещу 23,07%за ЛЕЖП), така и на по-

тежките  интра-  и  следоперативни  усложнения  (3,34%  за  ОЕЖП  срещу  0,00%  за 

ЛЕЖП). Водещите по честота хирургични усложнения, при изследваната от нас серия 

пациени са тези от страна на оперативната рана. (табл. 66)

Г) Освен по-ниския дял на усложнения, пациентите оперирани по лапароскопски способ 
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имат по-кратък болничен престой (11,7 дни при ОЕЖП срещу 5,3 дни при ЛЕЖП), по- 

кратък престой в отделенията по анестезиология, реанимация и интензивно лечение 

(1,9дни при ОЕЖП срещу 0,8  дни при  ЛЕЖП),  както  и  по-кратък  следоперативен 

болничен престой (9,7дни при ОЕЖП срещу 4,4 дни при ЛЕЖП), като разликите са 

статистически значими (табл. 65)

Д) По  отношение  на  радикалността  на  лечението,  лапароскопската  експлорация  на 

жлъчните пътища и екстракция на конкрементите, не отстъпва на отвореното лечение. 

При  проведените  месец  следоперативно  прездренажни  холангиографии,  данни  за 

резидуална литиаза сме намерили при 11, 93% от оперираните по отворен способ и 

при 8,82% от тези, лекувани лапароскопски. Липсва статистически значима разлика 

между  двете  кохорти  (p=0,587).  Честотата  на  наблюдаваните  от  нас  резидуални 

холедохолитиази, е в рамките на наблюдаваната и от други автори (5-15%) (384).

Е) Значителната честота на рецидивите на холедохолитиазата след хирургично лечение е 

причината  в  миналото да се  е  прибягвало много често до конструиране на билио-

дигестивни  анастомози,  като  мярка  за  редуциране  на  тази  честота,  въпреки  че 

процедурата е била обременена с немалка честота на ранни и късни усложнения. 

Днес  възможността  за  ендоскопско  лечение  дава  възможност  за  неоперативно 

разрешаване  на  резидуалната  холедохолитиаза  в  85-90% от  случаите  (384,386,388). 

Пациентите,  нуждаещи  се  от  повторна  оперативна  интервенция  по  повод  на 

холедохолитиаза от една страна са малко на брой, а от друга биха могли да бъдат 

подложени на нова лапароскопска операция. 

Ж) Макар че лечението на ЖКБ с билиарна хипертензия може да изисква многоетапен 

подход до отстраняване на всички конкременти, тенденцията е тези етапи да бъдат 

извършвани чрез интервенционални и мини-инвазивни процедури, всяка от които да е 

максимално щадяща, с кратки сокове на възстановяване и нисък дял на усложнения, и 

не  на  последно  място,  с  добри  далечни  резултати  по  отношение  на  запазване  на 

физиологията на билиарното дърво.

VII. Приноси.

1. Методите на диагностика и лечение на ЖКБ, усложнена с билиарна хипертензия, са 

133



разгледани подробно, в контекста на съвременните възможности на ендоскопската и 

лапароскопската техника.

2. В диагностичен план е извършен подробен анализ на възможностите на всеки един от 

прилаганите  в  практиката  методи  –  инвазивни  и  неинвазивни,  по  отношение  на 

тяхната сензитивност и специфичност.

3. По отношение на лечебните методи, е извършен сравнителен анализ на различните 

ендоскопски процедури и хирургични техники, както и на комбинацията между тях 

при многоетапното лечение на заболяването.

4. Анализиран е и е  въведен в практиката, един принципно нов метод за диагностика и 

лечение на ЖКБ с билиарна хипертензия – интраоперативната холедохоскопия при 

лапароскопската директна експлорация на общия жлъчен канал. 

5. Методът  на  лапароскопската  директна  експлорация  на  холедоха,  посредством 

оперативен  холедохоскоп,  е  съпоставен  с  класическите  методи  на  експлорация  на 

жлъчните  пътища,  както  по  отношение  на  безопасността  така  и  по  отношение  на 

ефикасността си. 

6. Благодарение на приложените методи на диагностика и лечение е постигнат резултат 

на  значително  скъсен  следоперативен  болничен  престой,  намален  престой  в 

отделенията по анестезиология и реанимация, минимална травма на коремната стена и 

добър  козметичен  резултат,  при  оперираните  по  повод  на  ЖКБ  с  билиарна 

хипертензия пациенти, в сравнение с лекуваните по класическите способи.

7. Изработен е цялостен алгоритъм за поведение при пациентите с ЖКБ, усложнена с 

билиарна  хипертензия,  както  в  диагностичен  така  и  в  лечебен  план,  като  са 

идентифицирани показанията  и противопоказанията  за  всеки един от  приложените 

методи. 
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