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Абстракт 

Холангиокациномите (ХК) са хетерогенна група малигнени тумори, възникващи от 

епитела на жлъчното дърво и включват карциномите на интра- и екстрахепаталните 

жлъчни пътища. Те са изключително редки и съставляват под  5% от  малигнените  

заболявания на гастроинтестиналния такт. Идентифицирането на индивиди с повишен 

риск от развитие на ХК би могло да допринесе за ранната диагноза и по-благоприятен 

изход от заболяването. Най-честите състояния, които водят до развитието на ХК са : 

първичен склерозират холангит ( ПСХ),интрадуктална папиларна неоплазма на 

жлъчните пътища, кисти на интра- и екстрахепаталните жлъчни пътища, паразитни 

инфекции, хепатолитиаза и др. Ролята на всички рискови фактори в карциногенезата се 

свежда до индуциране на хронично възпаление и активиране на онкогенезата.   За да се 

предотврати развитие на ХК голямо значение има  ранното диагностициране и лечение 

на премалигнените състояние.  

Редица учени, като Arnelo Uetal,Azeem Netal,Sandhra Getal  и Tischendrof JJ Wetal 

провеждат многобройни проучвания, за да потвърдят ролята на холангиоскопията в 

диагностиката на ПСХ и ХК. 

Представяме клиничен случай на 70- годишен мъж, който постъпи в нашето отделение 

с безболков иктер, редукция на тегло и диарийни изхождания. Параклиничните 

изследвания показаха завишени стойности на холестазните  и цитолитичните ензими. 

От проведениата Компютърната томография ( КТ) се установи екстрахепатална 

холестаза, задебелени стени на дисталния дуктус холедохус. Проведе се ендоскопска 

ретроградна холангиопанкреатография (ЕРХПГ) и холангиоскопия, с помощта на която 

се взеха биопсии от суспектния за ХК участък. Хистологията не потвърди малигнен 

процес и пациентът бе оставен под наблюдение.  

Второто по честота премалигнено състояние, след ПСХ е интрадукталната папиларна 

неоплазма на жлъчните канали ( IPNB). Съставлява около 10-15% от туморите на 

жлъчното дърво. Характеризира се с разрастване на сиви и жълтеникави папиларни 

разраствания в лумена на жлъчните пътища и се счита за аналог на интрадукталната 

паиларна неоплазия на панкреаса. Заболяването може да протича безсимптомно или да 

се презентира с абдоминална болка, иктеричен синдром и холангит.  Основният метод 

за диагностика е холангиоскопията, която позволява директна визуализация на тумора 

и възможност за тергетно взимане на биопсия.  

За да докажем ролята на холангиоскопията в диагностиката на IPNB, представяме 

клиничен случай на жена на 44 години, която постъпи в нашето отделение с безболков 

иктер . Лабораторните изследвания импонираха завишени холестазните  и 

цитолитичните ензими. Проведоха се КТ, ЕРХПГ и холангиоскопия, чийто резултат от 

биопсичния материал потвърди диагнозата IPNB със зони на микроинвазия. 

Основното лечение при този вид заболявания е оперативно. При иноперабилнните 

пациенти се прилага палиативно билиарно стентиане със саморазширяващи се метални 

протези ( SEMS). През последното десетилетие се изучава ролята на 

радиофреквентната аблация, като интервенция предхождаща и улесняваща 

последващото билиарно протезиране. 

Друг вид предшественици на ХК са кистите на  жлъчните пътища (КЖП) - редки 

конгенитални аномали на жлъчното дърво, характеризиращи се с кистична дилатация 



на интра - и екстрахепаталните жлъчни пътияща. Те са свързани с билиарна стаза и 

литиаза, което води до промяна в епителя на билиарното дърво и повишава риска от 

малигнена трансформация.  Основният метод за диагностика е провеждането на 

холангиоскопия, а лечението е оперативно. 

Холангиоскопията намира важно място в диагностиката и лечението на премалигнени 

лезии  на жлъчните пътища, но е необходимо да се проведат още много клинични 

проучвания преди метода да се превърне в рутинно изследване при тази група 

заболявания. 


