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I. УВОД 

Ендоскопската ретроградна холангиопанкреатография (ERCP, EРХПГ) 

има над 50 годишна история и е утвърден златен стандарт в диагностиката и 

лечението на повечето билиарни заболявания. Методът комбинира ендоскопски 

достъп с рентгеноскопия и дава възможност за разрешаване на повечето 

клинични проблеми, свързани с жлъчното дърво и панкреаса. В много ситуации 

утвърдените методи за диагностика са недостатъчни и неинформативни. 

Различаването на бенигнено от малигнено заболяване все още е 

предизвикателство за всички образни методи, диагностичната точност на 

цитологичния и хистологичния материал, взет под флуороскопски контрол е 

незадоволителна. Освен това, между 5 и 10% от конкрементите в жлъчните 

пътища не могат да бъдат екстрахирани с конвенционалните ендоскопски 

техники, включително след широка балонна дилатация на Папила Фатери и с 

механична литотрипсия. Пероралната холангиоскопия (ХолС) преодолява много 

от тези ограничения, осигурявайки директна визуализация на жлъчните пътища 

и панкреасния канал с диагностични и терапевтични цели. 

 Методът съществува от седемдесетте години на миналия век, но редица 

фактори са попречили да добие широка популярност и да се прилага рутинно в 

клиничната практика. Наличната апаратура е с висока цена, лошо качество на 

образа, трудна за използване, високорискова за пациентите. Новата платформа 

за холангиопанкреатоскопия (ХолПС) преодолява много от недостатъците и 

превръща процедурата в по-лесна и широко достъпна. 

До момента Отделението по Интервенционална Гастроентерология 

(ОИГ) „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК БОЛНИЦА ТОКУДА“ ЕАД е първото 

и единственото в страната, което въвежда в практиката и рутинно използва 

ХолПС с платформа SpyGlass DS.  

У нас няма публикувани проучвания по темата върху собствени серии. 

Настоящият дисертационен труд е първи в тази област и цели да представи 

наблюденията ни върху относително голяма група пациенти, претърпели 

ХолПС с предимно практически акцент. 
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II. ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ ЛИТЕРАТУРНИЯ ОБЗОР 

При прегледа на специализираната литература по въпросите на 

холангиопанкреатоскопията (ХолПС), включително и във водещи 

международни издания, както и презентации на международни научни форуми 

се установяват редица проблемни и дискутабилни моменти, голяма част от 

които могат да бъдат база за бъдещи проучвания. Тук можем да споменем 

следните: 

1. Независимо от технологичния напредък и преодоляването на много от 

недостатъците на платформите за перорална холангиоскопия, все още 

съществуват несъвършенства и ограничения при приложението на методиката – 

субоптимално качество на образа, малък калибър на инструменталния канал, 

лимитиран инструментариум, ограничена достъпност, висока цена.  

2. Липсва консенсус относно стандартизирана терминология в оценката 

на нормални и патологични находки, както и дефинирани ендоскопски 

критерии, разграничаващи бенигнен от малигнен процес. До момента е 

предложена само една ендоскопска класификация на лезиите, която 

демонстрира редица несъвършенства. Освен това нивото на съгласие при 

интерпретацията на лезиите между ендоскопистите (IOA) остава ниско. 

3. Чувствителността на холангиоскопски – навигираната биопсия при 

диагностика на малигнен процес според повечето проучвания не надминава 

80%. Персистира висок процент фалшиво – отрицателни резултати. Липсва 

стандартизиран протокол относно необходимия брой проби и тяхната 

обработка.  

4. Не е дефинирано конкретното място на пероралната ХолС в 

диагностичния алгоритъм при неопределени билиарни стенози. 

5. Все още липсват достатъчно на брой с висока степен на 

доказателственост публикации, доказващи реалните предимства на 

холангиоскопски навигираната литотрипсия пред конвенционалните 

ендоскопски методи за лечение на холедохолитиазата, както и достатъчно 

проучвания, сравняващи директно ХолС със по-комплексни техники като 

ендоскопска МЛ и EPLBD.  

6. Независимо от доказаните предимства в лечението на конкременти с 

трудна локализация (интрахепатални, проксимално от стриктура, конкременти в 
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дуктус цистикус), в повечето ситуации ползата остава неясна. Трудните 

конкременти за едни ендоскописти, може да се окажат “лесни” за други. Не 

трябва да се забравя, че холангиоскопската литотрипсия най-често е процедура 

с голяма продължителност (над 90 мин.) и излага пациента на допълнителни 

рискове (продължителна анестезия, дуктална хипертензия, обемно 

обременяване и т.н.), както и че в много случаи за пълен клирънс са необходими 

повече от една процедури. 

7. Конкретното място на холангиоскопската литотрипсия продължава да 

е недефинирано, включително и в публикуваните през 2019 г. консенсуси за 

лечение на протоковата литиаза на ESGE и ASGE. 

8. Липсват достатъчно литературни данни, които да мотивират 

рутинното приложение на перорална холангиоскопия при други билиарни 

индикации като усложнения след чернодробна трансплантация, стадиране и 

предоперативен mapping при билиарни неоплазми, екстракция на мигрирали 

стентове, комлексни стриктури, ятрогенни увреди и т.н. 

9. Ролята на ПОП в диагностиката на интрадукталните панкреасни 

неоплазми също остава неясна. Понастоящем тя осигурява допълнителна 

информация към образните методи, ендоскопската ехография и ЕРХПГ. 

Необходими са допълнителни данни и проспективни рандомизирани 

проучвания за оценка на реалната стойност на методиката и дефинирането на 

нейното конкретно място в диагностичния алгоритъм. 

10. Независимо от многото публикувани данни, оценяващи 

ефективността на ПОП-навигираната литотрипсия, повечето проучвания са 

ретроспективни и включват малко на брой пациенти. Съществува необходимост 

от допълнителни данни и рандомизирани проспективни проучвания за по-добро 

дефиниране на индикациите за ПОП – навигирана терапия на панкреасни 

конкременти.  

11. Относно усложненията при ХолПС също има редица дискутабилни 

моменти. Според едни автори, процедурата е сигурна и безопасна и рисковете 

при нея не надвишават тези при конвенционална ЕРХПГ. Според други, ХолПС 

е свързана със значително по-висок процент усложнения. Съществуват 

разногласия относно необходимостта от рутинна антибиотична профилактика. 

Липсва протокол за “справяне” със специфичните за процедурата усложнения 

като хемобилия, bile leak и др.  



П. Карагьозов, 2020г. 

9 

Това са малка част от потенциалните проблеми и тематика на бъдещи 

проучвания. Именно тези дискутабилни моменти ни дадоха основание да 

започнем и извършим нашето проучване.  
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III. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОУЧВАНЕТО 

На базата на изводите от направения обзор на научната литература и на 

началните наши резултати формулирахме следната цел на дисертационния 

труд: 

Да се проучат и анализират резултатите, постигнати при 

собствена серия от болни, претърпели диагностична и/или терапевтична 

перорална холангиопанкреатоскопия с оглед разработване на актуален за 

българската гастроентерологична общност алгоритъм, касаещ ХолПС 

 

За постигане на горната а цел си поставихме следните задачи:  

1. Анализ на данните от достъпната научна литература в сферата на 

холангиопанкреатоскопията. 

2. Събиранe и анализ на данните, касаещи пациентите, претърпели 

холангиопанкреатоскопия в отделението за периода 02.2016г. – 06.2019г. и 

включването им в настоящото проучване; 

3. Анализ на индикациите за процедурата и включване на пациентите в четири 

групи в зависимост от това – “билиарни стриктури”, „трудни камъни“, 

“пропуснати камъни” и “други”.  

4. Анализ на демографските данни при пациентите от различните групи; 

5. Анализ на различни характеристики и нюанси на индикациите за процедурата 

– анамнестични, лабораторни и инструментални изследвания (УЗТ, КАТ, МРТ, 

предходна ЕРХПГ); 

6. Анализ на важните и ключови технически аспекти на извършване на 

процедурата и евентуална зависимост от индикациите, респективно групата; 

7. Проучване на постигнатите резултати като диагностика и терапия; 

8. Проучване на регистрираните усложнения и нежелани събития – вид, тежест, 

предпоставки, причини, профилактика, лечение; 

9. Статистическа обработка на резултатите и сравняването им с данните на 

други автори; 

10. Работване на актуален за българската гастроентерологична общност 

алгоритъм, касаещ ХолПС и предлагането му за прилагане в клиничната 

практика; 
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IV. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

1. Материал 

В проучването са включени 186 пациента, при които са проведени 208 

процедури – съответно перорална холангио – и/или панкреатоскопия в периода 

февруари 2016 г. – юни 2019 г. 

Проучването е ретроспективно и обхваща всички пациенти, преминали 

през Отделението по Интервенционална Гастроентерология, при които е 

проведена холангиопанкреатоскопия.  

Източник на информацията са историите на заболяване, епикризите, 

протоколите от процедурите, както и видеоматериали (филмиране на 

процедурите и последващ анализ). 

Всички пациенти са разпределени в четири групи, в зависимост от 

индикацията за процедурата (Фигура 1): 

Група 1 – “Трудни камъни“, включваща 33 пациенти, при които са 

проведени общо 39 процедури; 

Група 2 – “Неопределени билиарни стриктури”, включваща 73 пациенти, 

при които са проведени 86 процедури; 

Група 3 – “Пропуснати камъни”, включваща 38 пациенти, при които са 

проведени 38 процедури. 

Група 4 - “Други”, включваща 42 пациенти, при които са проведени 45 

процедури. 

 
Фигура 1. Разпределение на пациентите според индикациите 

 

33 

73 
38 

42 

Пациенти по групи 

Трудни камъни Неопределени билиарни стенози 

Пропуснати камъни Други 
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2. Методи 

Използвани са пет групи методи: 

1. Клинични – анамнеза и физикален статус предпроцедурно и 

наблюдение на пациента след ХолПС;  

2. Лабораторни – хемограма, пълен биохимичен набор, коагулационен 

статус, туморни маркери, имунология, кръвна група. Лабораторните 

изследвания, подобно на клиничните методи, също са извършвани пред – и 

постпроцедурно; 

3. Инструментални методи – абдоминална ехография, КАТ, 

МРТ/МРХПГ, ЕРХПГ, ХолПС. 

4. Патоанатомични методи – при биопсия и хистологично верифициране 

на болестния процес; 

5. Статистически методи. 

От клиничните и лабораторните методи целта беше да се извлече 

максимална информация относно естеството на болестния процес, 

локализацията му, прогресията във времето и на базата на това да се определят 

и назначат подходящите инструментални диагностично – терапевтични 

процедури, респективно да се определят съществуващи индикации за ХолПС, 

както и потенциални рискове за извършването им.  

ХолПС не предприемахме при наличието на следните данни, които 

приемаме за контраиндикации:  

1. Тромбоцитопения под 50 G/l 

2. Прием на антиагреганти през последните 5-7 дни (с изключение на 

монотерапия с Аспирин) 

3. INR > 1,4 

4. Контраиндикации за обща анестезия.  

 При наличие на една или повече контраиндикации на фона на показана 

ХолПС, провеждахме предроцедурна консервативна подготовка в оптимални 

срокове. 

 Манипулацията извършвахме единствено и само в условията на обща 

интубационна анестезия. При всички пациенти провеждахме и антибиотична 

профилактика – широкоспектърен антибиотик парентерално по време на 

престоя в отделението, последвана от 5 – дневна перорална терапия. Пациентите 

бяха позиционирани в ляво странично или положение по гръб (Фигура 2). 
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Фигура 2. ХолПС при интубиран пациент в ляво странично положение. 

 
Използвахме дуоденоскопи Olympus TJF145, Pentax ED34 – i10T, Fujifilm 

ED – 530XT8, портативна рентгенова уредба “С” – рамо Philips BV Endura и 

система за перорална ХолПС от един оператор SpyGlass DS (Boston Scientific 

Corp) – последно поколение (Фигура 3). 

 

Фигура 3. Система за перорална ХолПС от един оператор SpyGlass DS. 

 

По рутинен начин достигахме до Папила Фатери, при което правихме 

първоначална ендоскопска оценка за изключване на патологични процеси в 

дуоденума, вариетети и анатомични аномалии (дивертикули, дислокации, 

хирургично променена анатомия) (Фигура 4). Така или иначе, вариететите и 

промените в анатомията не представляваха контраиндикации за ХолПС.  
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Фигура 4. Папила Фатери при В II – резекция, интубиране по водач. 

 
Последваше канюлация на канала на интерес (общ жлъчен канал или 

главен панкреатичен канал), най-често с двулуменен папилотом на фирма Endo-

Flex (Фигура 5) по т. нар. асистирана с водач техника. Изолзвахме водачи на 

фирма Olympus (Visiglide II straight type, angled type) или на фирма Boston 

Scientific (Jagwire), дебелина – 0,025 inc, 0,035 inc и дължина 4500 mm. При 

липса на предходна ПСТ, такава извършвахме със или без последваща балонна 

сфинктеропластика според индикациите. Балонна сфинктеропластика при 

необходимост осъществявахме с прогресивни балонни дилататори на фирма 

Boston Scientific, размери 12 – 13,5 – 15 mm или 10 – 11 – 12 mm. При 

невъзможност за канюлация със сфинтеротом, извършвахме прекът- 

сфинктеротомия за осигуряване на достъп до съответния канал. За целта 

използвахме needle knife - сфинктеротом на фирма Endo-Flex. (Фигура 5) 

 

 
Фигура 5. А) „Needle knife” – сфинктеротом - фирма Endo-Flex. 

Б) Двулуменен папилотом 

Мини – ендоскопът (SpyScope) въвеждахме през инструменталния канал 

на дуоденоскопа. Интубация на канала на интерес осъществявахме по водач или 
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с т.нар. “free hand” – техника – директно, без предварително въвеждане на водач 

(Фигура 6). 

 
Фигура 6. „Free hand“ техника и въвеждане по водач. 

 
По време на холангио – или панкреатоскопската процедура използвахме 

иригационна помпа Olympus за продължителна перфузия на физиологичен 

серум. До август 2018 процедурите извършвахме с атмосферен въздух, а след 

това използвахме СО2. 

Оттук нататък ходът на процедурата зависеше от естеството на 

болестния процес и следваше един от седемте описани по-долу сценария: 

2.1. “Tрудни камъни” 

След интубация на общия жлъчен канал последваше локализация на 

конкремента, осигуряване на стабилна позиция на холангиоскопа, въвеждане на 

лазерна сонда с диаметър 200 мкм, 235 мкм или 365 мкм (Cook) през 

оперативния му канал и позициониране на върха на сондата на около 2-3 mm от 

повърхността на конкремента. Литотрипсия осъществявахме с Холмиум – лазер 

Cook (Rhapsody® H-30® Holmium Laser System) при непрекъсната иригация с 

физиологичен серум (Фигура 7, Фигура 8).  

 
Фигура 7. Холмиум – лазер (Cook Rhapsody® H-30®) и лазерна сонда. 

 



П. Карагьозов, 2020г. 

16 

 
Фиура 8. Лазерна литотрипсия с фрагментация на конкремент. 

 

След постигане на пълна или частична фрагментация, фрагментите 

екстрахирахме под флуороскопски контрол с помощта на балон – екстрактор 

(Endo-Flex) или кошници на Дормия (Trapezoid, Boston Scientific).  

Пълен или парциален клирънс на жлъчните пътища доказвахме с 

оклузивна холангиограма, а при повечето пациенти и с контролна 

холангиоскопия в края на процедурата (Фигура 9). При непълен клирънс, както 

и при решение на ендоскописта поставяхме 10 Fr. пластмасов стент в общия 

жлъчен канал, в редки случаи назобилиарен катетър. Времетраене на 

процедурата отчитахме, като засичахме времето от въвеждане на дуоденоскопа 

в устната кухина до неговата екстракция. 

 

 
Фигура 9. Оклузивна холангиограма преди и след лазерна литотрипсия. 

 
2.2. Неясни стриктури 

След флуороскопска оценка последваше интубация на жлъчния канал, 

локализиране на стриктурата или дефекта в изпълването, лаваж с физиологичен 

серум и ендоскопска оценка. Холангиоскопски дадена лезия определяхме за 
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“малигнена” при наличие на поне един от следните белези- полипоидна маса с 

неравна повърхност, спонтанно или лесно контактно кървене, папиларни 

пролиферации, установяване на “инфилтративна стриктура” или “туморни 

съдове”. Инфилтративната стриктура се дефинира като такава с неясни граници, 

водеща до парциална оклузия на лумена. Туморни съдове – дилатирани, 

разклонени мукозни съдове (Фигура 10). 

 
Фигура 10. Малигнена стеноза – холангиоскопски аспект. 

 

За бенигнени находки приемахме: концентрична стеноза с гладки ръбове, 

фиброзни цикатрикси, зърниста лигавица, гладки полипоидни надигания, 

хиперемия (Фигура 11). 

 

 
Фигура 11. Бенигнена стеноза – холангиоскопски аспект. 

 

При находки в общия жлъчен канал, определяхме локализацията на 

процеса спрямо мястото на вливане на дуктус цистикус, както и отстоянието от 



П. Карагьозов, 2020г. 

18 

бифуркацията. При невъзможност за преодоляване на стенотичния участък с 

холангиоскопа и необходимост от екзактна оценка, извършвахме 

пневмодилатация на стенотичния участък с 6 mm балон – дилататор (Olympus) и 

последваща нова ХолС. При ангажиране на бифуркацията, интубирахме 

последователно ляв и десен дуктус хепатикус със цел да се потвърди или 

изключи ангажиране на леви или десни сегментни клонове. Биопсия 

извършвахме със специален мини – форцепс (SpyBite, Boston Scientific Corp.), 

който въвеждахме през работния канал на холангиоскопа (Фигура 12). При 

индикации вземахме минимум 3 биопсии (най-често между 5 и 10), поради 

малкия размер на пробите. Материалът се фиксираше във формалин 10%. 

Процедурата завършваше с конвенционално ендоскопско протезиране с един 

или повече пластмасови или метални стентове според индикациите. 

 

 
Фигура 12. Mини – форцепс за биопсия (SpyBite, Boston Scientific Corp.) 

 
Диагнозата приемахме за категорична при пълно съвпадение между 

холангиоскопската находка и хистологичния резултат. В случаите на 

разминаване между холангиоскопската находка и хистологичния резултат – 

холангиоскопски белези на малигненост и негативна хистология, прилагахме 

следната тактика: 

1. При суспектен холангиоскопски образ на карцином и негативна хистология, 

“добрите кандидати” при съгласие от тяхна страна насочвахме към хирургия. 

2. При суспектен холангиоскопски образ за карцином и негативна хистология, 

полиморбидните пациенти и/или тези, отказващи хирургия проследявахме на 

всеки 3 месеца. 
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Диагноза “бенигнена стеноза/лезия” приемахме при: (а) Съвпадение 

между холангиоскопската находка и хистологичния резултат; (б) При 

холангиоскопска находка, покриваща критериите за бенигненост, особено в 

случаите на анамнестични данни за предходна оперативна интервенция върху 

черния дроб и жлъчните пътища – усложнена холецистектомия, Кер – дренаж, 

чернодробна трансплантация и др.; (в) Негативен резултат от хирургична 

експлорация и негативна хирургична биопсия; (г) Липса на клинично и 

лабораторно влошаване и липса на прогресия на находката от образни методи 

+/- проследяващи холангиоскопии за период от минимум 1 година в случай на 

отказ или контраиндикации за хирургия при високосуспектна холангиоскопска 

находка за малигнен процес и негативна хистология. 

Диагноза “малигнена стеноза/лезия” приемахме при: (а) Съвпадение 

между холангиоскопската находка и хистологичния резултат; (б) Положителна 

хистология от оперативна интервенция; (в) В случай на негативна хистология, 

отказ от хирургия или “лош хирургичен кандидат” – прогресивно клинично и 

лабораторно влошаване +/- прогресия, регистрирана с образни методи – УЗТ, 

КАТ, МРХПГ даваха основание да се приеме диагноза малигнен процес. 

2.3. “Пропуснати камъни” 

Интубирахме общия жлъчен канал (ОЖК) с холангиоскоп по един от 

гореспоменатите начини. Последваше внимателен оглед на жлъчните пътища до 

ниво леви и десни сегментни клонове на фона на продължителна инфузия с 

физиологичен разтвор, като целта беше откриване на резидуални конкременти 

или фрагменти след провеждане на конвенционална флуороскопски-навигирана 

терапия и негативна холангиограма в края на процедурата. При установяване на 

“пропуснати” конкременти или фрагменти, последните екстрахирахме с балон – 

екстрактор или кошница на Dormia под флуороскопски контрол.  

2.4. “Трудни” стенози 

В случаите на комплексни билиарни стриктури и невъзможност за 

трансстенотично въвеждане на водач под флуороскопски контрол, общия 

жлъчен канал интубирахме с холангиоскоп по един от гореописаните начини. 

Последваше локализация на дисталния край на стриктурата. През работния 

канал на холангиоскопа въвеждахме водач, чиито дистален край подвеждахме 

през стенозата под директен визуален контрол. Позицията на водача 

потвърждавахме флуороскопски, последваше изваждане на холангиоскопа със 
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запазване позицията на водача, бужиране или пневмодилатация и стентиране по 

конвенционален път под рентгенов контрол. (Фигура 13) 

 
Фигура 13. Въвеждане на водач през стеноза, под директен визуален контрол. 

 

2.5. Проксимално мигрирали стентове 

В случаите на проксимално мигрирали билиарни стентове и неуспешни 

опити за захващане и екстракция с конвенционален инструментариум под 

флуороскопски контрол, е възможна холангиоскопски – навигирана екстракция. 

Интубирахме ОЖК с холангиоскоп по един от описаните начини. Последваше 

локализиране на дисталния край на стента, захващане и екстракция с 

минифорцепс (SpyBite). При невъзможност за захващане, в стента въвеждахме 

водач под холангиоскопски контрол, последваше флуороскопски навигирана 

екстракция със Soehendra stent retriever (Wilson Cook Medical, Winston – Salem, 

N.C.) (Фигура 14, Фигура 15). 

 
Фигура 14. Soehendra stent retriever (Cook Corp.). Екстракция на стент. 
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Фигура 15. Локализиране на дисталния край на стента, екстракция с 

минифорцепс (SpyBite). 

2.6. Панкреатоскопия 

При индикации за панкреатоскопия, процедурата беше предшествана от 

канюлация и контрастиране на главния панкреасен канал. Извършвахме 

панкреасна сфинктеротомия. Холангиоскопът се въвеждаше по водач в главния 

панкреатичен канал и постепенно “напредваше” в проксимална посока с 

постоянно инфузиране на физиологичен разтвор. При достатъчна дилатация на 

канала и липса на високостепенни стриктури и ангулации беше възможно  

достигане до опашката на панкреаса (Фигура 16). 

 
Фигура 16. Ендоскопски образ на нормален панкреасен канал (вляво) и 

панкреатична опашка (вдясно). 

 

 
Фигура 17. Лазерна литотрипсия при вирсунголитиаза. 
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Вземането на биопсии от мукозни лезии и холмиум – лазерната 

литотрипсия извършвахме по описаните при билиарните индикации начини 

(фигура 17). 

2.7. Други 

Перорална холангиоскопия извършвахме и при някои редки индикации, 

като ятрогеннии лезии, свързани с нарушена цялост на жлъчните канали след 

оперативни интервенции, експлорация на вродени кисти на интра – и 

екстрахепаталните жлъчни пътища (Киста на дуктус холедохус тип I по Тоdani 

и Синдром на Caroli), транспапиларен дренаж на жлъчния мехур при “лоши” 

хирургични кандидати (Фигура 18). 

 
Фигура 18. Флуороскопски и холангиоскопски образ при Синдром на Caroli. 

 

При необходимост от предоперативна оценка на ятрогенни лезии на 

жлъчните пътища, холангиоскопия извършвахме по гореописания начин. 

Последваше локализация на дефекта, опит за “премостване” с водач под 

директен визуален контрол, определяне на размера на лезията, извършване на 

холангио – перитонеоскопия. В случаите на вродени билиарни кисти, след 

интубиране на общия жлъчен канал и достигане на кистата, последваше 

щателна експлорация на билиарния епител и вземане на таргетни биопсии от 

суспектни лезии. При необходимост от канюлация на дуктус цистикус, 

локализирахме дисталния му край и въвеждане на водач под директен визуален 

контрол с последващата му интубация с холангиоскопа по водача. При 

необходимост от транспапиларен дренаж на жлъчния мехур, след 

холангиоскопска експлорация на мехура и промивка с физиологичен разтвор, 

въвеждахме водач под визуален контрол в мехура, по който поставяхме 
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поставяхме “двоен пигтайл”- стент под рентгенов контрол с проксимален край в 

жлъчния мехур и дистален, позциониран транспапиларно.  

В зависимост от получената при ХолПС информация преценявахме 

следното:  

1. Процедурата освен диагностичен, има и терапевтичен ефект и 

пациентът остава за по – нататъчно проследяване (например ЛЛ с екстракция на 

конкремент). 

2. Пациентът е с поставена диагноза, налагаща хирургична интервенция 

(например ятрогенни лезии на ЕХЖП, карцином, преценен като операбилен); 

3. Пациентът е с вероятна диагноза, налагаща изчакване на 

хистологичния резултат, обсъждане на общоболнична онкологична комисия и 

преценка, дали е потенциален кандидат за хирургия или палиативна процедура. 

Всички получени резултати бяха обработени статистически. 

Използвани са методите на дескриптивна статистика, методите за проверка на 

статистически хипотези, оценка на диагностичните методи. 

Приетото ниво на значимост е α = 0.05. Съответната нулева хипотеза се 

отхвърля, когато p стойността (p-value) е по-малка от α.  

 За обработка на данните от проучването използвахме специализирания 

статистически пакет SPSS версия 13.0. 
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V. СОБСТВЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

 Представени са резултатите за цялата серия (точки I-V ) и поотделно за 

всяка от четирите изследвани групи (точкa VI) и тяхната статистическа 

интерпретация.  

Представени са и някои клинични случаи, които считаме за интересни, 

както от теоретична, така и от практическа гледна точка и допринасящи за 

изясняване на нашата хипотеза. 

1. Демографски данни. 

1.1 Пол 

 От включените в проучването 186 пациенти, 98 (52,7%) са мъже, 88 

(47,3%) са жени. Разпределението по групи е както следва: 

В Група 1 (33 пациенти) 54,5% са мъже, 45,5% - жени.  

В Група 2 (73 пациенти) 52,1% са мъже, 47,9% - жени.  

В група 3 (38 паиценти) 39,5% са мъже, 60,5% - жени.  

В Група 4 (42 пациента) 64,3% са мъже, 35,7% - жени.  

Не установихме статистически значима разлика между групите по отношение 

на пола [X2(3)=4.99, p=0.173]. 

(Таблица 1; Фигура 19) 

 

Таблица 1. Разпределение по пол 
Пол   Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 Общо X2 df p 

Мъже Брой 18 38 15 27 98 4,99 3 0,173 

% 54,5% 52,1% 39,5% 64,3% 52,7% 

Жени Брой 15 35 23 15 88 

% 45,5% 47,9% 60,5% 35,7% 47,3% 

Общо Брой 33 73 38 42 186 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Фигура 19. Разпределение по пол 

 

1.2. Възраст 

 Средната възраст на пациентите, включени в проучването, беше 

65,66±13,52 години. Най-висока средна възраст наблюдавахме в Група 3 

(71,66±11,63), следвана от Група 1 – 66,03±14,13, Група 2 – 64,25±13,26 и най-

ниска беше в Група 4 – 62,40±13,44. (Таблица 2, Фигура 20) 

 

Таблица 2. Разпределени по възраст 

Група Брой 
Възраст 

F dfs p 
Mean SD Min Max 

Група 1 33 66,03 14,13 27,00 90,00 

3,739 3,182 0,012 

Група 2 73 64,25 13,26 28,00 87,00 

Група 3 38 71,66 11,63 35,00 88,00 

Група 4 42 62,40 13,77 29,00 85,00 

Общо 186 65,66 13,52 27,00 90,00 

 

 
Фигура 20. Разпределение по възраст 
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Таблица 3. Сравнения по двойки в зависимост от възрастта 

Сравнения p 

Група 1 Група 2 0,918 

Група 1 Група 3 0,282 

Група 1 Група 4 0,641 

Група 2 Група 3 0,029 

Група 2 Група 4 0,889 

Група 3 Група 4 0,011 

 
Статистически значими разлики във възрастта установихме между Група 3 и 

Група 2 (p=0.029) и между Група 3 и Група 4 (p=0.011) (Таблица 3).  

2. Съпътстващи заболявания на изследваните 

 От включените в проучването 186 пациенти, само 37 (19,9%) бяха без 

съпътстващи заболявания, а при 149 (80,1%) наблюдавахме едно или повече 

съпътстващи заболявания. Най-чести бяха болестите на сърдечно-съдовата 

система (артериална хипертония, ИБС, застойна сърдечна недостатъчност, 

състояние след исхемичен мозъчен инсулт, периферни съдови заболявания и 

др.), наблюдавани при 39,8% от пациентите, следвани от захарен диабет (3,8%), 

заболявания на дихателната система (2,2%). Други значими (вкл. онкологични) 

заболявания се срещаха при 6,5%. Едновременно заболявания на сърдечно-

съдовата и дихателната система наблюдавахме при 1,1%, едновременно 

заболявания на сърдечно-съдовата система и захарен диабет регистрирахме при 

9,7%, комбинация от сърдечно-съдови и други значими заболявания 

установихме при 10,2%, комбинация от захарен диабет и други значими 

заболявания (вкл. онкологични) наблюдавахме при 2,7%; едновременно болести 

на сърдечно-съдовата система, дихателната система и захарен диабет 

намерихме при 0,5%, а комбинация от сърдечно-съдови, дихателни и други 

съществени заболявания срещнахме при 0,5%, при 3,2% комбинация от 

сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет и други значими заболявания  

(Таблица 4). 
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Таблица 4. Съпътстващи заболявания 
Коморбидност   Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 Общо 

Сърдечно-съдови 

заболявания (вкл. 

артериална 

хипертония) 

Брой 16 29 22 7 74 

% 48,5% 39,7% 57,9% 16,7% 39,8% 

Заболявания на 

дихателната система 

Брой 0 4 0 0 4 

% 0,0% 5,5% 0,0% 0,0% 2,2% 

Захарен Диабет 
Брой 0 2 0 5 7 

% 0,0% 2,7% 0,0% 11,9% 3,8% 

Други съществени- 

онкологични и др. 

Брой 1 5 0 6 12 

% 3,0% 6,8% 0,0% 14,3% 6,5% 

Без съпътстващи 

заболявания 

Брой 8 17 4 8 37 

% 24,2% 23,3% 10,5% 19,0% 19,9% 

Комбинация 

(сърдечно-съдови + 

дихателни) 

Брой 0 0 1 1 2 

% 0,0% 0,0% 2,6% 2,4% 1,1% 

Комбинация 

(сърдечно-съдови + 

захарен диабет) 

Брой 2 6 9 1 18 

% 6,1% 8,2% 23,7% 2,4% 9,7% 

Комбинация 

(сърдечно-съдови + 

други съществени) 

Брой 4 6 1 8 19 

% 12,1% 8,2% 2,6% 19,0% 10,2% 

Комбинация 

(захарен диабет + 

други съществени) 

Брой 1 2 0 2 5 

% 3,0% 2,7% 0,0% 4,8% 2,7% 

Комбинация 

(сърдечно-съдови, 

дихателни, захарен 

диабет) 

Брой 0 1 0 0 1 

% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,5% 

Комбинация 

(сърдечно-съдови, 

дихателни + други 

съществени) 

Брой 1 0 0 0 1 

% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,5% 

Комбинация 

(сърдечно-съдови, 

захарен диабет + 

други съществени) 

Брой 0 1 1 4 6 

% 0,0% 1,4% 2,6% 9,5% 3,2% 

Общо 
Брой 33 73 38 42 186 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Сърдечно-съдови заболявания установихме при 48,5% от пациентите в 

Група 1 “трудни конкременти в жлъчните пътища”, при 39,7% от пациентите в 
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Група 2 “неясни билиарни стриктури”, при 57,9% от пациентите в Група 3 

“пропуснати конкременти” и само при 16,7% от пациентите в Група 4-“други”. 

Най-висока честота на захарен диабет наблюдавахме в Група 4- 11,9%, в същата 

група беше и най-висока честотата на т. нар. други съществени заболявания – 

14,3%. Не установихме статистически значима разлика в честотата на 

пациентите без съпътстващи заболявания, както и на тези с две и повече 

съпътстващи заболявания между отделните групи. (Таблица 5) 

 

Таблица 5. Коморбидност в отделните групи 
Коморбидност   Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 Общо p 

Сърдечно-съдови заболявания 

(вкл. артериална хипертония) 

N 16a 29a 22a 7b 74 

0,001 

% 48,5% 39,7% 57,9% 16,7% 39,8% 

Заболявания на дихателната 

система 

N 0a 4a 0a 0a 4 

% 0,0% 5,5% 0,0% 0,0% 2,2% 

Захарен Диабет 
N 0a 2a 0a 5b 7 

% 0,0% 2,7% 0,0% 11,9% 3,8% 

Други съществени- 

онкологични 

N 1a, b 5a, b 0b 6a 12 

% 3,0% 6,8% 0,0% 14,3% 6,5% 

Без съпътстващи заболявания 
N 8a 17a 4a 8a 37 

% 24,2% 23,3% 10,5% 19,0% 19,9% 

Две и повече заболявания 
N 8a 16a 12a 16a 52 

% 24,2% 21,9% 31,6% 38,1% 28,0% 

Общо 
N 33 73 38 42 186 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Забележка: Статистически значимите разлики между групите са означени с различни букви до 

броя случаи (ред N). Еднаквите букви показват, че няма такава разлика. 

 

3. Лабораторни параметри 

3.1. Стойности на хемоглобина. 

 Анемия (хемоглобин под 120 G/l) наблюдавахме при 51 пациента 

(27,4%). При 135 (72,6%) хемоглобинът беше в референтни граници. 

Статистически значими разлики наблюдавахме между Група 1 и Група 2 (9,1% 

vs. 30,1%), както и между Група 1 и Група 4 (9,1% vs. 40,5%). В група 2 най-

голямата част от пациентите бяха с онкологични заболявания, което обяснява 

високата честота на анемичния синдром сред тях (Таблица 6). 
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Таблица 6. Стойности на хемоглобина в отделните групи 

Хемоглобин   Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 Общо X2 Df p 

Под 120 
N 3a 22b 9a, b 17b 51 

9,706 3 0,021 

% 9,1% 30,1% 23,7% 40,5% 27,4% 

Над 120 
N 30a 51b 29a, b 25b 135 

% 90,9% 69,9% 76,3% 59,5% 72,6% 

Общо 
N 33 73 38 42 186 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Забележка: Статистически значимите разлики между групите са означени с различни букви до 

броя случаи (ред N). Еднаквите букви показват, че няма такава разлика. 

 

3.2. Стойности на левкоцитите. 

При 137 (73,7%) от общо 186 изследвани пациенти, левкоцитите бяха в 

референтни граници. Левкоцитоза наблюдавахме при 47 (25,3%), а левкопения – 

при двама пациенти (1,1%). И двамата пациенти с регистрирана левкопения 

бяха след ортотопна чернодробна трансплантация, провеждащи 

имуносупресивна терапия. Не установихме статистически значима разлика 

между групите (p=0,154) (Таблица 7). 

Таблица 7 Стойности на левкоцитите 
Левкоцити   Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 Общо 

Норма 
N 28 52 30 27 137 

% 84,8% 71,2% 78,9% 64,3% 73,7% 

Левкоцитоза 
N 4 21 8 14 47 

% 12,1% 28,8% 21,1% 33,3% 25,3% 

Левкопения 
N 1 0 0 1 2 

% 3,0% 0,0% 0,0% 2,4% 1,1% 

Общо 
N 33 73 38 42 186 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
3.3. Стойности на CRP  

 CRP изследвахме при всички 186 пациенти. При 70 от тях (37,6%) CRP 

беше в референтни граници, а при 62,4% (n=116) – със завишени стойности. 

Статистически значими разлики в стойностите наблюдавахме между Група 1 и 

Група 2, като в 75,3% (n=55) от пациентите в Група 2 то беше завишено, срещу 

само 42,4% при Група 1. Статистически значима разлика установихме и между 
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Група 2 и Група 3- 75,3% със завишено CRP в Група 2 срещу 52,6% в Група 3 

(p=0,006). (Таблица 8) 

Таблица 8. Стойности на CRP по групи 

CRP   Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 Общо X2 df p 

Норма 
N 19a 18b 18a 15a, b 70 

12,429 3 0,006 

% 57,6% 24,7% 47,4% 35,7% 37,6% 

Завишено 
N 14a 55b 20a 27a, b 116 

% 42,4% 75,3% 52,6% 64,3% 62,4% 

Общо 
N 33 73 38 42 186 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Забележка: Статистически значимите разлики между групите са означени с различни букви до 

броя случаи (ред N). Еднаквите букви показват, че няма такава разлика. 

 

3.4. Стойности на общия билирубин. 

 Стойности на общия билирубин над 100 µmol/L отчетохме при 34 

пациенти от 186 (18,3%). Причината за сравнително ниските стойноти на 

билирубина в изследваната група е фактът, че мнозинството от пациентите вече 

бяха претърпели ЕРХПГ с осигурен билиарен дренаж преди да бъдат насочени 

или планирани за ХолС.  

Таблица 9. Общ билирубин 
Общ 

билирубин 
  Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 Общо X2 df p 

до 100 µmol/L  
N 31a 54b 36a 31b 152 

12,301 3 0,006 

% 93,9% 74,0% 94,7% 73,8% 81,7% 

Над 100 

µmol/L  

N 2a 19b 2a 11b 34 

% 6,1% 26,0% 5,3% 26,2% 18,3% 

Общо 
N 33 73 38 42 186 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Забележка: Статистически значимите разлики между групите са означени с различни букви до 

броя случаи (ред N). Еднаквите букви показват, че няма такава разлика. 

Статистически значими разлики между групите в стойностите на 

билирубина наблюдавахме между Група 1 (6,1% със стойност над 100 µmol/L) и 

Група 2 (26% със стойност над 100 µmol/L ), както между Група 2 и Група 3 

(26% vs. 5,3% със стойност над 100 µmol/L ) , между Група 1 и Група 4 (6,1% vs. 

26,2% със стойност над 100 µmol/L ), както и между Група 3 и Група 4 (5,3% vs. 

26,2% със стойност над 100 µmol/L ) (p=0,006) (Таблица 9). 
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3.5. Стойности на креатинина и уреята. 

 Завишени стойности на креатинина регистрирахме при 19 пациенти 

(10,2%) в изследваната група. Серумната урея беше завишена при 34 пациента 

(18,3%). Не установихме статистически значими разлики между отделните 

групи ( Таблици 10 и 11). 

Таблица 10. Стойности на креатинина 

Креатинин   Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 Общо p 

Норма 
N 31 64 36 36 167 

0,471 

% 93,9% 87,7% 94,7% 85,7% 89,8% 

Висок 
N 2 9 2 6 19 

% 6,1% 12,3% 5,3% 14,3% 10,2% 

Общо 
N 33 73 38 42 186 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Таблица 11. Урея 

Урея   Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 Общо X2 df p 

Норма 
N 27 61 31 33 152 

0,445 3 0,931 

% 81,8% 83,6% 81,6% 78,6% 81,7% 

Висока 
N 6 12 7 9 34 

% 18,2% 16,4% 18,4% 21,4% 18,3% 

Общо 
N 33 73 38 42 186 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

4. Усложнения 

 Усложнения по време и след процедурата отчетохме при 17 пациенти 

(9,1%). При 7 пациента (3,8%) наблюдавахме постпроцедурен остър панкреатит. 

Остър холангит регистрирахме при двама пациенти (1,1%). Двама пациенти 

(1,1%) развиха остър холецистит, наложил провеждане на лапароскопска 

холецистектомия в рамките на “отложена спешност”. Един пациент (0,5%) се 

усложни с остра хеморагия от Папила Фатери, свързана със сфинктеротомията, 

при двама пациенти настъпи хемобилия по време на ЛЛ (1,1%), наложила 

прекратяване на процедурата, практически без клинично значение. При един 

пациент беше перфориран общия жлъчен канал (0,5%) при интубация с 
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холангиоскопа, което наложи поставяне на саморазширяваща се покрита 

метална протеза. При един пациент (0,5%) наблюдавахме билиарен “лиик” 

вследствие лазер – индуцирана микроперфорация на общия жлъчен канал при 

холангиоскопска литотрипсия. Поставихме пластмасов стент в ОЖК, който 

екстрахирахме четири седмици по-късно. При един пациент (0,5%) настъпи 

остра хеморагия от лацерация на гастро – езофагеалната връзка (Синдром на 

Mallory Weiss), наложила ендоскопска хемостаза (Таблица 12). 

 Всички описани нежелани събития се определят като леки и средно – 

тежки (съгласно ASGE lexicon for endoscopic adverse events). Не наблюдавахме 

тежки усложнения, налагащи спешна хирургична интервенция или превеждане 

на пациента в звено за интензивно лечение.  

 

Таблица 12. Усложнения след ХолПС 
Усложнения   Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 Общо 

Не 
N 29 67 36 37 169 

% 87,9% 91,8% 94,7% 88,1% 90,9% 

Холангит 
N 1 1 0 0 2 

% 3,0% 1,4% 0,0% 0,0% 1,1% 

Остър холецистит 
N 0 1 1 0 2 

% 0,0% 1,4% 2,6% 0,0% 1,1% 

Хеморагия от П. Фатери 
N 0 1 0 0 1 

% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,5% 

ПЕП 
N 0 2 0 5 7 

% 0,0% 2,7% 0,0% 11,9% 3,8% 

Хемобилия 
N 2 0 0 0 2 

% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 

Перфорация на дуктус холедохус 
N 0 1 0 0 1 

% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% ,5% 

Билиарен “лиик” 
N 1 0 0 0 1 

% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 

Други 
N 0 0 1 0 1 

% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% ,5% 

Общо 
N 33 73 38 42 186 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Не установихме статистически значими разлики в честотата на 

усложненията между отделните групи (p=0,672) (Таблица 13). 
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Таблица 13. Връзка между групите и усложненията 

Усложнения   Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 Общо p 

Не 
N 29 67 36 37 169 

0,672 

% 87,9% 91,8% 94,7% 88,1% 90,9% 

Да 
N 4 6 2 5 17 

% 12,1% 8,2% 5,3% 11,9% 9,1% 

Общо 
N 33 73 38 42 186 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  

Не намерихме статистически достоверна връзка между възрастта и 

възникването на усложнения (p=0,406) (Таблица 14). 

 

Таблица 14. Връзка между възрастта и усложненията 

Усложнение N 
Възраст 

t Df p 
Mean SD Min Max 

Не 169 65,92 13,249 28 90 

0,83 184 0,406 Да 17 63,06 16,173 27 80 

Общо 186 65,66 13,517 27 90 

  

Не установихме статистически достоверна зависимост между пола и 

възникването на усложнения (р=0,595) (Таблица 15). 

Таблица 15. Връзка между пола и усложенията 

Пол   
Усложнения 

Общо X2 Df p 
Не Да 

Мъже 
N 88 10 98 

0,28 1 0,595 

% 52,1% 58,8% 52,7% 

Жени 
N 81 7 88 
% 47,9% 41,2% 47,3% 

Общо 
N 169 17 186 
% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Не намерихме статистически достоверна връзка между коморбидността и 

честотата на възникването на усложнения. Не установихме разлика в честотата 

на нежеланите реакции при различните съпътстващи заболявания, както и 
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връзка между наличието на повече от едно съпътстващо заболяване и 

възникване на компликации (р=0,657) (Таблица 16). 

 

Таблица 16. Връзка между съпътстващите заболявания и усложнения 

Коморбидност   
Усложнения 

Общо p 
Не Да 

Сърдечно-съдови заболявания 

(вкл. артериална хипертония) 

N 68 6 74 

0,657 

% 40,2% 35,3% 39,8% 

Заболявания на дихателната 

система 

N 4 0 4 

% 2,4% 0,0% 2,2% 

Захарен Диабет 
N 6 1 7 

% 3,6% 5,9% 3,8% 

Други съществени 
N 10 2 12 

% 5,9% 11,8% 6,5% 

Без съпътстващи заболявания 
N 35 2 37 

% 20,7% 11,8% 19,9% 

Две и повече заболявания 
N 46 6 52 

% 27,2% 35,3% 28,0% 

Общо 
N 169 17 186 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Не установихме статистически достоверни връзки между стойностите на 

билирубина, наличието на анемичен синдром, левкоцитоза, левкопения, 

повишените стойности на CRP, промени в стойностите на креатинин, урея и 

възникването на усложнения (за всички фактори р>0.05). 

 

5. Летален изход 

Не регистрирахме смъртни случаи във връзка с процедурите. 

 

6. Постигнати резултати според индикациите 

6.1.  Група 1 - “Трудни конкременти в жлъчните пътища” 

 За периода на проучването при 33 пациенти установихме конкременти в 

жлъчните пътища, които оценихме като “трудни” според общоприетата 

дефиниция. При тях извършихме 39 холангиоскопски – навигирани лазерни 

литотрипсии. Най-много – 16 от тях (48,5%) бяха с един конкремент, 5 (15,2%) 

са с два конкремента, при 12 (36,4%) конкрементите бяха множествени. 

(Таблица 17).  
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Tаблица 17. Брой конкременти 

Брой конкременти N % 

Един 16 48,5 

Два 5 15,2 

Множествени 12 36,4 

Общо 33 100,0 

 

 При 24,2% от пациентите (n=8) най-големият конкремент беше с 

диаметър до 15 mm, при 21,2% (n=7) – между 15 и 25 mm и при най-много 

пациенти (над половината) – 54,5% (n=18) най-големият конкремент беше с 

размер над 25 mm. (Таблица 18) 

 

Таблица 18. Размери на конкрементите 

Размер на най-големия конкремент N % 

до 15 mm 8 24,2 

15-25 mm 7 21,2 

над 25 mm 18 54,5 

Общо 33 100,0 

 

При 9 пациента (27,3%) конкрементите бяха локализирани в дисталния 

край на ОЖК, дистално от мястото на вливане на дуктус цистикус. При 7 

(21,2%) конкрементите бяха локализирани също екстрахепатално, но 

проксимално от мястото на вливане на дуктус цистикус. Интрахепатална 

локализация наблюдавахме при трима (9,1%). От пациентите с множествени 

конкременти, при 12 (36,4%) срещнахме комбинация проксимално и дистално 

от мястото на вливане на дуктус цистикус. При двама пациенти (6%) 

установихме конкременти в дуктус цистикус (резидуален “чукан” след 

холецистектомия) в комбинация с камъни в общия жлъчен канал (Таблица 19). 
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Таблица 19. Локализация на конкрементите 

Локализация Брой % 

Екстрахепатална- дистално от дуктус цистикус 9 27,3 

Екстрахепатална- проксимално от дуктус цистикус 7 21,2 

Интрахепатална 3 9,1 

Комбинация- проксимално и дистално от дуктус цистикус. 12 36,4 

Комбинация общ жлъчен канал и дуктус цистикус 2 6,0 

Общо 33 100,0 

 

При 15 пациента (45,5%) установихме стриктура на ОЖК дистално от 

конкрементите, при 9 (27,3%) имаше дуоденален (перипапиларен) дивертикул, 1 

пациент (3%) беше след дистална стомашна резекция по Billroth 2 (Таблица 20). 

 

Таблица 20. Анатомични характеристики 

Анатомична характеристика Брой % 

Стриктура на ЖК 15 45.5% 

Дуоденален дивертикул 9 27.3% 

Съст. след Билрот II 1 3.0% 

“Нормална” анатомия 9 24.2% 

Общо 33 100% 

 

Таблица 21. Предходни ЕРХПГ 

Предходни ЕРХПГ Брой % 

Не 2 6,1 

Една 23 69,7 

Повече от една 8 24,2 

Общо 33 100,0 

 

При 31 от 33 пациенти (93,9%) беше проведена поне една ЕРХПГ преди 

да се пристъпи към холангиоскопска лазерна литотрипсия, като при 8 (24,2%) в 

миналото са били проведени повече от една ЕРХПГ с неуспешни опити за 

екстракция. Само при двама пациенти (6,1%) преценихме конкрементите като 
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“трудни” на базата на предварителните образни изследвания и още при 

инициалната ЕРХПГ пристъпихме към холангиоскопска процедура (Таблица 

21). 

Пълен клирънс (фрагментация и екстракция на всички конкременти) се 

постигна при 30 от 33-ма пациенти (90,9%) (Таблица 22). От тях при 27 (90%) 

беше необходима само една сесия на ХолС-ЛЛ, при двама пациенти проведохме 

две ХолС-ЛЛ до постигане на пълен клирънс и при един бяха необходими 5 

сесии до цялостна фрагментация и екстракция на всички камъни. Пълен 

клирънс само с една сесия ХолС-ЛЛ постигнахме при 27 (33) или 81,81%. При 

трима до цялостно изчистване се достигна с повече от една ХолС-ЛЛ. Единият 

от тях беше с множествени интрахепатални конкременти и ятрогенна стриктура 

в зоната на конфлуенса след усложнена холецистектомия. Пълен клирънс 

постигнахме с две сесии ХолС-ЛЛ. Във втория случай се касаеше за 77 г. мъж с 

конкремент с размери над 25 mm в ОЖК и съпътстваща есенциална 

тромбоцитопения. Първата сесия ХолС-ЛЛ се прекрати предсрочно поради 

поява на хемобилия и силно влошаване на условията за визуализация. След 

лаваж и поставяне на пластмасов стент, пациентът беше планиран за втора 

сесия ХолС-ЛЛ, която протече без усложнения. Третият пациент беше жена на 

72 г. с голям брой (над 3) отливъчни конкременти, ангажиращи плътно 

практически целия ОЖК (около 4 cm), преживяла ЕРХПГ и неуспешни опити за 

конвенционална екстракция. След дискусия и категоричен отказ от хирургия, 

при пациентката се проведоха 5 сесии ХолС-ЛЛ в рамките на 7 месеца до 

постигане на пълен клирънс. Усложнения не наблюдавахме при нито една от 

интервенциите. 

Таблица 22. Пълен клирънс 

Постигнат пълен клирънс Брой % 

Да 30 90,9 

Не 3 9,1 

Общо 33 100,0 

 

При 6 от пациентите (20%) с постигнат пълен клирънс бяха необходими 

допълнителни ЕРХПГ, като при 5 от тях е проведена само една процедура, а при 

един пациент се наложи  провеждането на повече от една ЕРХПГ. При четирима 
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пациенти ХолС-ЛЛ завърши с поставяне на пластмасов стент поради голямо 

количество резидуални детритни материи в екстрахепаталните жлъчни пътища 

и последващата ЕРХПГ беше необходима само за екстракция на протезата и 

ревизия на жлъчните пътища. При един пациент поставяне на стент се наложи 

поради лазер-индуцирана микроперфорация на ОЖК. Пациентът, при който се 

наложи провеждане на повече от една ЕРХПГ след ХолС-ЛЛ, беше с дистална 

стриктура на ОЖК, подлежаща на ендоскопска терапия (с прогресивно 

нарастващ брой пластмасови стентове) (Таблица 23). 
 

Таблица 23. Допълнителни ЕРХПГ 

Допълнителни ЕРХПГ след успешна ХолС-ЛЛ  Брой % 

Не 24 80 

Една 5 15,7 

Повече от една 1 3,3 

Общо 30 100,0 

  

При най-голям брой пациенти – 14 (42,4%) процедурата беше с 

времетраене над 120 мин. и само при един (3%) – под 30 мин. При 5 пациента 

(15,2%) интервенцията беше с продължителност между 30 и 60 мин, при 7 

(21,2%) – между 60 и 90 мин, при 6 (18,2%) – между 90 и 120 мин ( Фигура 21). 

 

 
Фигура 21. Времетраене на сесиите 

 

 Не намерихме статистически значима връзка между постигане на пълен 

клирънс и броя на конкрементите в жлъчните пътища, техните размери, 
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дивертикул или хирургично променена анатомия (Резекция по Billroth 2), както 

и дали са провеждани или не една или повече ЕРХПГ – сесии преди 

холангиоскопската литотрипсия (Таблица 24). 
 

Таблица 24. Връзка между пълен клирънс, анатомични и технически особености 

Показател     

Постигнат пълен клирънс 

при 1 сесия Общо p 

Да Не 

Брой конкременти 

Един N (%) 15 (55,6) 1 (16,7) 16 (48,5% 

0,163 Два N (%) 4 (14,8) 1 (16,7) 5 (15,2) 

Множествени N (%) 8 (29,6) 4 (66,7) 12 (36,4) 

Размер на най-големия 

до 15 mm N (%) 7 (25,9%) 1 (16,7) 8 (24,2%) 

0,419 15-25 mm N (%) 7 (25,9%) 0 (0,0%) 7 (21,2%) 

над 25 mm N (%) 13 (48,1%) 5 (83,3%) 18 (54,5%) 

Локализация 

екстрахепатална- 

дистално от 

дуктус цистикус 

N (%) 8 (29,6%) 1 (16,7%) 9 (27,3%) 

0,367 

екстрахепатална- 

проксимално от 

дуктус цистикус 

N (%) 7 (25,9%) 0 (0,0%) 7 (21,2%) 

интрахепатална N (%) 2 (7,4%) 1 (16,7%) 3 (9,1%) 

Множествена 

локализация 
N (%) 10 (37,0%) 4 (66,7%) 14 (42,4%) 

Асоциация със стриктура 
Да N (%) 14 (51,9%) 1 (16,7%) 15 (45,5%) 

0,186 
Не N (%) 13 (48,1%) 5 (83,3%) 18 (54,5%) 

Променена дуоденална 

анатомия 

Не N (%) 19 (70,4%) 4 (66,7%) 23 (69,7%) 

1,000 
дуоденален 

дивертикул 
N (%) 7 (25,9%) 2 (33,3%) 9 (27,3%) 

БII – резекция N (%) 1 (3,7%) 0 (0,0%) 1 (3,0%) 

Предходни ЕРХПГ 

Не N (%) 2 (7,4%) 0 (0,0%) 2 (6,1%) 

1,000 Една N (%) 18 (66,7%) 5 (83,3%) 23 (69,7%) 

Повече от една N (%) 7 (25,9%) 1 (16,7%) 8 (24,2%) 

 

 При 3 пациенти не бе постигнат пълен клирънс през периода на 

проучването. И при тримата конкрементите бяха повече от един, размерът на 

най-големия беше над 25 mm, локализацията беше екстрахепатална (в ОЖК). И 

при тримата пациенти бяха провеждани предходни ЕРХПГ и неуспешни опити 
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за екстракция, като при единия опитите бяха повече от един. Перипапиларен 

дивертикул имаше само при един. И при тримата времетраенето на индексната 

холангиоскопска процедура беше над 60 мин. (Таблица 25). При двама от тях 

бяха проведени допълнителни ЕРХПГ с използване на конвенционални 

техники, вкл. EPLBD и МЛ с постигане на пълен клирънс извън периода на 

проучването, като само при единия от тях се наложи повторна сесия на ЛЛ. 

Таблица 25. Фактори за постигане на пълен клирънс 

Показател     
Постигнат пълен клирънс 

Общо 
Да Не 

Брой конкременти 
Един N (%) 16 (53,3%) 0(0%) 16 (48,5%) 
Два N (%) 4 (13,3%) 1 (33,3%) 5 (15,2%) 
Множествени N (%) 10 (33,3%) 2 (66,7%) 12 (36,4%) 

Размер на най-големия 
до 15 mm N (%) 8 (26,7%) 0 (0%) 8 (24,2%) 
15-25 mm N (%) 7 (23,3%) 0 (0%) 7 (21,2%) 
над 25 mm N (%) 15 (50,0%) 3 (100%) 18 (54,5%) 

Локализация 

екстрахепатална- дистално от 

d.cysticus 
N (%) 9 (30%) 0 (0%) 9 (27,3%) 

екстрахепатална- 

проксимално от d.cysticus 
N (%) 7 (23,3%) 0 (0%) 7 (21,2%) 

Интрахепатална N (%) 3 (10%) 0 (0%) 3 (9,1%) 
Комбинация- проксимално и 

дистално от d.cysticus 
N (%) 9 (30,0%) 3 (100%) 12 (36,4%) 

Комбинация- проксимално от 

d.cysticus и в d.cysticus  
N (%) 1 (3,3%) 0 (0%) 1 (3,0%) 

Комбинация- d.choledochus и 

d.cysticus  
N (%) 1 (3,3%) 0 (0%) 1 (3,0%) 

Асоциация със стриктура 
Да N (%) 15 (50,0%) 0 (0%) 15 (45,5%) 
Не N (%) 15 (50,0%) 3 (100%) 18 (54,5%) 

Променена дуоденална 

анатомия 

Не N (%) 21 (70,0%) 2 (66,7%) 23 (69,7%) 
дуоденален дивертикул N (%) 8 (26,7%) 1 (33,3%) 9 (27,3%) 
БII – резекция N (%) 1 (3,3%) 0 (0%) 1 (3,0%) 

Предходни ЕРХПГ 
Не N (%) 2 (6,7%) 0 (0%) 2 (6,1%) 
Една N (%) 21 (70,0%) 2 (66,7%) 23 (69,7%) 
Повече от една N (%) 7 (23,3%) 1 (33,3%) 8 (24,2%) 

Брой сесии литотрипсия 
1 N (%) 27 (90%) 3 (100%) 30 (90,9%) 
2 N (%) 2 (6,7%) 0 (0%) 2 (6,1%) 
5 N (%) 1 (3,3%) 0 (0%) 1 (3,0%) 

Времетраене на първата 

литотр. 

до 30 мин N (%) 1 (3,3%) 0 (0%) 1 (3,0%) 
30-60 минути N (%) 5 (16,7%) 0 (0%) 5 (15,2%) 
60-90 минути N (%) 6 (20%) 1 (33,3%) 7 (21,2%) 
90-120 минути N (%) 5 (16,7%) 1 (33,3%) 6 (18,2%) 
над 120 минути N (%) 13 (43,3%) 1 (33,3%) 14 (42,4%) 
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Нито един от пациентите в групата не претърпя хирургична интервенция 

за екстракция на конкременти. 

 

Интересни клинични случаи: 

Клиничен случай № 1 

СПЧ, на 64 г., мъж с оплаквания от болки в епигастриума, пожълтяване 

на кожа и склери, втрисане и повишаване на телесната температура с давност от 

около седмица. Холецистектомиран за калкулозен холецистит преди 8 г. с 

последваща реоперация за билиарен перитонит. По повод усложнена 

дуоденална язва, извършена резекция на стомаха с анастомоза по Billroth 2 

преди 38 г. 

В увредено общо състояние, иктеричен, фебрилен,палпаторна болка в 

епигастриума и дясното подребрие. Лабораторни изследвания: Левкоцити 22,5; 

ASAT 36 U/l, ALAT 298 U/l, GGT 472 U/l, алкална фосфатаза 641 U/l, общ 

билирубин 132 µmol/L; CRP 35 mg/l. Останалите рутинни лабораторни 

параметри бяха в референтни граници. Проведен КАТ с данни за 

екстрахепатална билиарна дилатация и холедохолитиаза. 

Проведена ЕРХПГ по спешност с данни за литиаза на ОЖК (един конкремент с 

диаметър около 12 mm дистално и втори инклавиран конкремент с размери 

около 30 mm в близост с конфлуенса) и супуративен холангит. Поставен 10 Fr. 

стент за билиарна декомпресия (Фигура 22). 

 
Фигура 22. Холангиограма – инклавиран конкремент с д. 30 mm в близост до 

конфлуенса, конкремент с д. около 12 mm дистално. 

След стабилизиране и овладяване на септичното състояние се проведе 

ХолС-ЛЛ, използван беше Холмиум – лазер (Cook), сонда с размер 272 мкм и 

параметри 2J, 6Hz с фрагментация и постигане на пълен клирънс в рамките на 

една сесия с продължителност 90 мин. (Фигура 23, Фигура 24). 
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Фигура 23. Холангиоскопски образ – лазерна литотрипсия на конкремент. 

 
Фиг. 24. Холангиограма преди и след постигане на пълен клирънс с ХолС-ЛЛ. 

 

Клиничен случай №2 

ЛРН, 71г., жена с оплавания от периодични силни болки в дясното 

подребрие, потъмняване на урината през последните 6 месеца, данни за 

етилична чернодробна цироза, преживяни асцитни декомпенсации и епизоди на 

енцефалопатия. Проведена ЕРХПГ, установен конкремент в ОЖК с размер над 

30 mm, насочена за ХолС-ЛЛ след неуспешен опит за ендоскопска екстракция в 

друго лечебно заведение. Лабораторни изследвания при постъпването: 

Хемоглобин 113 g/l, СУЕ 108 mm/h, ASAT 101 U/l, ALAT 73 U/l, GGT 353 U/l, 

алкална фосфатаза 541 U/l, CRP 32,7 mg/1, фибриноген – 5,77 g/l, общ 

билирубин 53,4 µmol/L, директен билирубин 39,2 µmol/L, серумен албумин 28,4 

G/l, останалите рутинни параметри – в референтни граници. От УЗТ – хепато-

спленомегалия, портални колатерали, екстрахепатална билиарна дилатация с 

видим конкремент в ОЖК с размер над 20 mm., умерено количество асцит. 

Извърши се ЕРХПГ с холангиографски данни за конкремент с размери 35/30 

mm в ОЖК, премина се към ХолС-ЛЛ със сонда 365 мкм, параметри 3J, 6-8 Hz и 
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постигане на пълен клирънс в една сесия с продължителност 140 мин., като не 

са наблюдавани пери – и постпроцедурни усложнения (Фигура 25). 

 
Фигура 25. Холангиограма – постигане на пълна фрагментация. 

 

Клиничен случай № 3 

ССН, 71г., жена с оплаквания от периодично втрисане, потъмняване на 

урината, коремен дискомфорт, обща отпадналост, безапетитие. Съпътстващи 

заболявания – холецистолитиаза, артериална хипертония, бъбречни кисти. От 

лабораторните изследвания: Leu 12,56; Hb 129 g/l; ASAT 152 U/l; ALAT 119 U/l; 

GGT 267 U/l; aлкална фосфатаза 261 U/l, общ билирубин 50,9 µmol/L, директен 

билирубин 36,2 µmol/L ; CRP 67,4 mg/l. Останалите рутинни лабораторни 

параметри бяха в референтни граници. От УЗТ – екстрахепатална билиарна 

дилатация, високосуспектни конкременти в ОЖК, единия от които с размери 

над 20 mm, хроничен калкулозен холецистит. Проведена КАТ, потвърждаваща 

находката. От ЕРХПГ – установени два перипапиларни дивертикула, 

множество, един зад друг “отливъчни” конкременти, ангажиращи практически 

целия хепатикохоледох, неотграничими един от друг. Неуспешна ендоскопска 

екстракция, включително след EPLBD. Поставен пластмасов стент. След 

дискусия и категоричен отказ от оператативно лечение, в рамките на 7 месеца 

при пациентката са проведени 5 сесии ХолС-ЛЛ до постигане на пълен клирънс 

(Фигура 26): 

Сесия 1 – времетраене 120 мин., сонда 232 мкм, параметри 1,35J, 8Hz- 

постигната парциална фрагментация, процедурата е прекратена поради голямо 

количество детрит и фрагменти в жлъчните пътища, влошаващи 

визуализацията. 

Сесия 2 – времетраене 100 мин., сонда 232 мкм, параметри 1,2 J, 8 Hz. 
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Сесия 3 – времетраене 120 мин., сонда 365 мкм, параметри 2 J, 6-8 Hz – почти 

пълна фрагментация на дисталния (най-големия конкремент). 

Сесия 4 – времетраене 120 мин, сонда 365 мкм, параметри 2J, 8Hz – частична 

фрагментация в проксимална посока. 

Сесия 5 – времетраене 90 мин, сонда 272 мкм, параметри 2J, 6 Hz, постигнат 

пълен клирънс. 

Процедурите се проведоха за период от 7 месеца. Не наблюдавахме 

усложнения.  

 
Фигура 26. Холангиограма – фрагментация на конкременти в проксимален д. 

холедохус чрез ХолС-ЛЛ, постигане на пълeн клирънс. 

 
 Усложнения регистрирахме при 4 от 33 пациенти (12,12%). При двама 

имаше хемобилия, наложила прекратяване на лазерната литотрипсия, лаваж с 

физиологичен разтвор и стентиране. Един пациент разви постпроцедурен 

холангит, наложил 5 дневно парентерално антибиотично лечение. При един 

установихме минимално изтичане на контраст от общия жлъчен канал 

вследствие микроперфорация от лазерната сонда. Поставихме пластмасов стент 

в ОЖК и пациентът беше наблюдаван в продължение на 3 дни, като остана 

асимптомен. Четири седмици по-късно екстрахирахме стента. При контролната 

оклузивна холангиограма не установихме промени.  
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Таблица 26. Фактори за настъпване на усложнения 

Показател     
Усложнения 

Общо p 
Не Да 

Брой конкременти 

Един 
N 12 4 16 

0,136 

% 41,4% 100,0% 48,5% 

Два 
N 5 0 5 
% 17,2% 0,0% 15,2% 

Множествени 
N 12 0 12 
% 41,4% 0,0% 36,4% 

Размер на най-
големия 

до 15 mm 
N 6 2 8 

0,491 

% 20,7% 50,0% 24,2% 

15-25 mm 
N 7 0 7 
% 24,1% 0,0% 21,2% 

над 25 mm 
N 16 2 18 
% 55,2% 50,0% 54,5% 

Локализация 

екстрахепатална- 
дистално от 
дуктус цистикус 

N 6 3 9 

0,093 

% 20,7% 75,0% 27,3% 
екстрахепатална- 
проксимално от 
дуктус цистикус 

N 6 1 7 
% 20,7% 25,0% 21,2% 

интрахепатална 
N 3 0 3 
% 10,3% 0,0% 9,1% 

Множествена 
локализация 

N 14 0 14 
% 48,3% 0,0% 42,4% 

Асоциация със 
стриктура 

Да 
N 12 3 15 

0,308 
% 41,4% 75,0% 45,5% 

Не 
N 17 1 18 
% 58,6% 25,0% 54,5% 

Променена 
дуоденална 
анатомия 

Не 
N 19 4 23 

0,388 

% 65,5% 100,0% 69,7% 

дуоденален 
дивертикул 

N 9 0 9 
% 31,0% 0,0% 27,3% 

БII – резекция 
N 1 0 1 
% 3,4% 0,0% 3,0% 

Времетраене на 
първата литотр. 

до 60 мин 
N 5 1 6 

0,813 

% 17,2% 25,0% 18,2% 

60-90 минути 
N 6 1 7 
% 20,7% 25,0% 21,2% 

90-120 минути 
N 5 1 6 
% 17,2% 25,0% 18,2% 

над 120 минути 
N 13 1 14 
% 44,8% 25,0% 42,4% 
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Потърсихме рискови фактори за възникване на усложнения. Не 

установихме статистически достоверна връзка между възникването на 

компликации, броя конкрементите, размерите, локализацията, наличие или не 

на стриктура, перипапиларен дивертикул или хирургично променена анатомия. 

Липсва статистически достоверна връзка между възникването на усложнения и 

времетраенето на процедурата (Таблица 26). 

 

6.2. Група 2 – Неопределени билиарни стенози и дефекти в 

изпълването. 

За периода на проучването при 73 пациенти се проведоха 86 ХолС 

поради неясни стенози или дефекти в изпълването в жлъчните пътища. При 

всички предпроцедурно беше извършена абдоминална ехография. Компютърна 

аксиална томография (КАТ) в рамките на пролежаването беше проведена при 40 

пациента (54,8%) (Таблица 27). Магнитнорезонансна холангиопанкреатография 

(МРХПГ) по време на болничния престой беше направена предпроцедурно при 

8 (11%) (Таблица 28). От останалите пациенти, при 18 беше проведен КАТ и 

при 7 МРТ (МРХПГ) в друго болнично заведение преди хоспитализацията, 

които бяха преценени като достатъчно информативни и не беше необходимо 

ново изследване по време на настоящото пролежаване в отделението. 

 

Таблица 27. КАТ 
КАТ Брой % 
Да 40 54,8 
Не 33 45,2 
Общо 73 100,0 

 

Таблица 28. МРХПГ 
МРХПГ N % 
Да 8 11,0 
Не 65 89,0 
Общо 73 100,0 

 

CА 19-9 не беше изследван при 31 пациента (42,5%) и беше изследван 

предпроцедурно при 42 (57.5%). При 18 (24,7%) стойностите бяха в референтни 

граници, при 5 се отчете повишение до 2 пъти над горната референтна граница 
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и при 19 (26%) Са 19-9 беше със завишени стойности над два пъти над горната 

референтна граница (Таблица 29). 

 

Таблица 29. СА 19.9 
CA 19.9 N % 
Не е изследван 31 42,5 
в референтни граници 18 24,7 
повишен до 2х ГРГ 5 6,8 
повишен над 2х ГРГ 19 26,0 
Общо 73 100,0 

 
69,9% от пациентите (n=51) бяха преживяли поне една ЕРХПГ преди да 

бъдат насочени за провеждане на ХолС. 48 от тях (65,8%) бяха стентирани с 

пластмасови стентове, а при трима (4,1%) предварително бяха поставени 

непокрити метални стентове в други болнични заведения и впоследствие бяха 

насочени за ХолС и опит за хистологична верификация при подозиран малигнен 

процес (Таблица 30). 

 Индикациите за провеждане на ХолС в тази група бяха, както следва: 

неясна стеноза при 66 (90,4%), неясен дефект в изпълването при 7 (9,6%) 

(Таблица 31). 

Таблица 30. Предходни ЕРХПГ 
Предходна ЕРХПГ N % 
Не 22 30,1 
Пластмасов стент/стентове 48 65,8 
Метален стент/стентове 3 4,1 
Общо 73 100,0 

 

Таблица 31. Индикации 
Индикация N % 
Стеноза 66 90,4 
Дефект в изпълването 7 9,6 
Общо 73 100,0 

 

Проблемът, подлежащ на холангиоскопско изясняване, беше в дисталния 

край на ОЖК при 18 пациента (24,7%), в проксималния край на ОЖК при 20 

пациента (27,4%), при най-много – 34 (46,6%) с хилусна локализация – 

ангажиране на конфлуенса на левия и десния дуктус хепатикус и при един 
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пациент (1,4%) беше необходимо изясняване на дефект, локализиран 

интрахепатално (Таблица 32). 

Таблица 32. Локализация на проблема 
Локализация N % 
Дистален дуктус холедохус 18 24,7 
Проксимален край на d.choledochus/d.hep.communis 20 27,4 
Конфлуенс/хилус 34 46,6 
Интрахепатално 1 1,4 
Общо 73 100,0 

  

При холангиоскопията беше установена бенигнена лезия или стеноза, 

покриваща критериите за доброкачествена (гладки ръбове, концентрична, 

гранулирана лигавица, хипо-/аваскуларност) при 23 пациенти (31,5%). 

Находката покриваше макроскопските критерии за малигнено заболяване 

(инфилтративна стеноза или малигнена полипоидна маса, видими “туморни 

съдове”) при 44 пациента (60,3%), от които малигнена стеноза при 38 и 

малигнена полипоидна маса при 6. 

 При един пациент установихме притискане “отвън”. При двама с 

рентгенови данни за стеноза, намерихме инклавирани конкременти с 

последваща успешна екстракция (2,7%). При един с неясен дефект в 

изпълването в близост със конфлуенса, установихме Синдром на Mirizzi. При 

един с флуороскопски данни за хилусна стеноза намерихме ехинококова 

мембрана, водеща до обструкция на общия жлъчен канал в зоната на 

чернодробния хилус (Таблица 33). 

Таблица 33. Холангиоскопска находка 
Холангиоскопска находка N % 
Бенигнена лезия/стеноза 23 31,5 
Малигнена стеноза 38 52,1 
Притискане (“extrinsic”- стеноза) 1 1,4 
Малигнена полипоидна маса 6 8,2 
Конкремент/и 2 2,7 
Синдром на Mirizzi 2 2,7 
Oбструкция от ехинококова мембрана 1 1,4 
Общо 73 100,0 

 

Холангиоскопски-навигирана биопсия взехме при 55 пациента (75,3%). 

Хистологичният резултат беше бенигнен при 28 (50,9%), карцином се потвърди 
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при 27 (49,1%) (Таблица 34). При 18 души (24,7%) холангиоскопска биопсия не 

се взе. Такава не се наложи при двамата пациенти, при които намерихме  

инклавирани камъни, имитиращи стеноза, в случая, при който установихме  

Синдром на Mirizzi и при пациента, при който ехинококова мембрана 

причиняваше обструкция на конфлуенса. Биопсии не взехме и при 8 пациенти с 

категорични холангиоскопски данни за бенигнена стеноза и анамнеза за 

предходна оперативна интервенция върху ОЖК и/или усложнена 

холецистектомия, при 4 случая с флуороскопски суспекции за дистална стеноза, 

при които липсваше находка при ХолС и при един с малигнена стеноза, при 

който настъпи перфорация на ОЖК при канюлация с холангиоскопа, наложила 

прекратяване на процедурата. При един случай с малигнена стеноза биопсия не 

взехме по технически причини (повреда на SpyScope – катетъра по време на 

процедурата). При 65 пациента (89%) проведохме една процедура, при 

четирима (5,5%) холангиоскопиите бяха две, при четирима проведохме по 

повече от две ХолС (Таблица 35). 

 

Таблица 34. Хистология 
Хистология N % 
Не е вземана 18 24,7 
Бенигнена 28 38,4 
Малигнена 27 37,0 
Общо 73 100,0 

 

Таблица 35. Брой холангиоскопии 
Брой холангиоскопии N % 
Една 65 89,0 
Две 4 5,5 
Повече от две 4 5,5 
Общо 73 100,0 

 

 След провеждане на холангиоскопска диагностика, 14 от пациентите в 

изследваната група претърпяха планова оперативна интервенция. 12 от 

случаите, реферирани за хирургия, бяха с холангиоскопски данни за малигнен 

процес, 8 от тях с позитивна, двама с негативна хистология и двама без 

холангиоскопска хистология. Диагнозата, поставена с ХолС, се потвърди при 

всички пациенти при хирургичната експлорация (12 с карцином, един с 
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рефрактерна ятрогенна стриктура и един с чернодробен ехинокок). При двама 

от пациентите холангиоскопски се постави диагноза малигнен процес, но 

хистологията беше негативна. Хирургичната интервенция потвърди  карцином и 

го доказва хистологично и при двата случая (Таблица  36). 

 

Таблица 36. Хирургична диагноза 
Хирургия N % 
Не е последвала 59 80,8 
Потвърждаваща холангиоскопската диагноза, 

непотвърждаваща (променяща) хистологичната диагноза 
2 2,7 

Потвърждаваща и двете (холангиоскопска и хистологична 

диагноза) 
9 12,3 

Потвърждава холангиоскопската диагноза /не е вземана 

холангиоскопска биопсия/ 
3 4,1 

Общо 73 100,0 

  
От оперираните 12 пациенти с холангиокарцином, при трима се извърши 

резекция на екстрахепаталните жлъчни пътища, при трима- 

дуоденохемипанкреатектомия по Whipple, при двама – чернодробна резекция. 

Четирима се оказаха иноперабилни поради намиране на перитонеална 

карциноматоза (1), инфилтрация на тумора в долна празна вена (1) и 

интраоперативно установяване на хилусен тумор тип IV по Bismuth, погрешно 

определен предоперативно като тип IIIa (1) и IIIb (1). При пациента с 

чернодробен ехинокок се направи резекция, а при този с рефрактерна на 

ендоскопско лечение ятрогенна стриктура на дуктус хепатикус комунис- 

резекция на екстрахепаталните жлъчни пътища. При останалите пациенти с 

бенигнена (най-често постоперативна) стеноза се проведена ендоскопска 

терапия- стентиране с прогресивно нарастващ брой пластмасови стентове. 
При поставяне на окончателна диагноза за златен стандарт приемахме 

следните сценарии: 

− пълно съвпадение между ХолС и хистологичната диагноза  

− диагнозата, поставена при хирургична интервенция  

− при несъответствие между холангиоскопската и хистологична 

диагноза и отказ или контраиндикации за хирургия, окончателна 
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диагноза поставяхме след минимален шест месечен период на 

проследяване.  

Имайки предвид тези критерии, окончателна диагноза бенигнен процес 

се постави при 27 пациенти (37%), карцином при 40 (54,8%), конкремент при 

двама, Синдом на Мirizzi при един и ехинококов холангит при един пациент. 

При двама пациенти диагнозата остана неясна поради загуба за проследяване 

или поради незавършено проследяване за периода на проучването (Таблица 37). 

 

Таблица 37. Окончателна диагноза 
Окончателна диагноза N % 
Бенигнена стеноза/бенигнен процес 27 37,0 
Малигнен процес/стеноза 40 54,8 
Конкремент/и 2 2,7 
Мirizzi 1 1,4 
Неясна 2 2,7 
Ехинококов холангит 1 1,4 
Общо 73 100,0 

 
При 29 пациента на базата на холангиоскопия поставихме диагноза 

бенигнен процес (стеноза или възпаление), от тях при 27 окончателната 

диагноза съвпадаше с холангиопскопската и само при двама окончателната 

диагноза беше малигнена. В 42 от случаите холангиоскопски поставихме 

диагноза малигнен процес – първичен злокачествен тумор или инфилтрация. 

Диагнозата се потвърди при 38 от тях. При четирима при клинично 

проследяване поради отказ (2) или контраиндикации (2) за хирургия , 

окончателната диагноза се промени в “бенигнена”. (Таблица 38). 

 

Таблица 38. Съвпадение между холангиоскопска и окончателна диагноза 

  
Окончателна диагноза 

Общо 
бенигнена малигнена 

Холангиоскопска 

находка 

бенигнена  27 2 29 

малигнена 4 38 42 

Общо 31 40 71 
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На базата на получените резултати, чувствителността на 

холангиоскопския образ в изследваната серия беше 95%, 95% CI (83,08% - 

99,39%) при специфичност 87,1%, 95% CI (70,17% - 96,37%), позитивна 

предсказваща стойност (PPV) 90,48%, негативна предсказваща стойност (NPV) 

93,10%. Диагностичната точност на холангиоскопския образ беше 91,55%. 

(Таблица 39) 

 

Таблица 39. Чувствителност и специфичност на холангиоскопията 

Статистика Оценка 95% CI 

Sensitivity (Чувствителност) 95,00% 83,08% to 99,39% 

Specificity (Специфичност) 87,10% 70,17% to 96,37% 

Positive Predictive Value (PPV) 90,48% 77,38% to 97,34% 

Negative Predictive Value (NPV) 93,10% 77,23% to 99,15% 

Overall accuracy (Toчност) 91,55% 85,08% to 98,02% 

 

 От изследваната група, при 53 пациенти извършихме биопсия под 

холангиоскопкси контрол на лезии/стенози на жлъчните пътища. При 26 от тях 

резултатът беше бенигнен и при 27 – малигнен. От пациентите с бенигнена 

хистология, при 7 (26,9%), окончателната диагноза (след оперативна 

интервенция при двама и при клинично проследяване с доказване на прогресия 

и/или метастазиране при 5) беше малигнен процес. При всички пациенти (27), 

при които хистологията доказа малигнен процес, окончателната диагноза беше 

карцином (първичен или инфилтрация) (Таблица 40). 

 Чувствителността на холангиоскопски-навигираната биопсия в 

изследваната серия беше 79,41%, 95% CI (62,1% - 91,3%), а специфичността – 

100%, 95% CI (82,35% - 100%); PPV - 100%, 95% CI (87,23% - 100%); NPV 

73,08%, 95% CI (52,21% - 88,43%). Диагностичната точност беше 86,79%, 95% 

CI (77,68% - 95,91%) (Таблица 41). 

 

 

 

 

 



П. Карагьозов, 2020г. 

53 

Таблица 40. Съвпадения на хистологичната с окончателната диагноза 

 

  
Окончателна диагноза 

Общо 
бенигнена малигнена 

Хистология 
бенигнена 19 7 26 

малигнена 0 27 27 

Общо 19 34 53 

 

Таблица 41. Чуствителност и специфичност на холангиоскопската биопсия 
 

Статистика Оценка 95% CI 

Sensitivity 79,41% 62,10% to 91,30% 

Specificity 100,00% 82,35% to 100,00% 

Positive Predictive Value 100,00% 87,23% to 100,00% 

Negative Predictive Value 73,08% 52,21% to 88,43% 

Overall accuracy 86,79% 77,68% to 95,91% 

 

При общо 10 пациента наблюдавахме холангиоскопска картина, 

високосуспектна за малигнен процес, който не се потвърди хистологично. При 

четирима от тях поставихме окончателна диагноза “бенигнен процес” и при 

шест – малигнен (посредством хирургия или клинично проследяване). Oт 

пациентите, при които дефинитивната диагноза беше “бенигнен процес” (19), 

четирима (21,1%) имаха холангиоскопска находка, суспектна за карцином и 

негативна хистология. Отнесено към общия брой пациенти, при които е вземана 

хистология и имат ясна окончателна диагноза, процентът е 7,5%. Обратно – при 

11,3% от случаите с холангиоскопска находка, суспектираща малигнен процес и 

негативна хистология, окончателната диагноза беше туморен процес. При никой 

от биопсираните пациенти с бенигнена холангиоскопска находка, хитологично 

не се доказа малигнен процес (Таблица 42). 
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Таблица 42. Съвпадение между холангиоскопската, хистологичната и 

окончателната диагноза 

Холангиоскопска 

находка 
Хистология 

Окончателна диагноза 

Бенигнена малигнена 

N % N % 

Бенигнена 
бенигнена 15 78,9 1 2,9 

малигнена 0 0,0 0 0,0 

Малигнена 
бенигнена 4 21,1 6 17,6 

малигнена 0 0,0 27 79,4 

Общо 19 100 34 100 

 

 Предварителните ЕРХПГ – сесии и поставянето на пластмасови или 

метални протези в жлъчните пътища не повлияват диагностичната точност на 

методиката. Не доказахме промяна в ендоскопския образ или качеството на 

хистологичния препарат във връзка с предходни ендоскопски интервенции 

върху жлъчните пътища и поставяне на стентове (Таблици 43,44). 

 

Таблица 43. Влияние на предварителното стентиране върху холангиоскопската 

находка. 

Холангиоскопска 
находка   

Предходна ЕРХПГ 
Общо p 

Не пластмасов 
стент/стентове 

метален 
стент/стентове 

бенигнена лезия/стеноза 
N 7 22 0 29 

0,208 

% 31,8% 45,8% 0,0% 39,7% 

малигнена стеноза 
N 15 26 3 44 
% 68,2% 54,2% 100,0% 60,3% 

Общо 
N 22 48 3 73 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Таблица 44. Влияние на предварителното стентиране върху хистологията 

Хистология   
Предходна ЕРХПГ 

Общо p 
Не пластмасов 

стент/стентове 
метален 
стент/стентове 

Бенигнена 
N 6 22 0 28 

0,176 

% 40,0% 57,9% 0,0% 50,9% 

Малигнена 
N 9 16 2 27 
% 60,0% 42,1% 100,0% 49,1% 

Общо 
N 15 38 2 55 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Таблица 45. Корелация на холангиопскопската находка с СА 19.9 

Холангиоскопска 
находка   

CA 19.9 
Общо X2 df p в референтни 

граници повишен 

бенигнена  
N 9 4 13 

5,35 1 0,021 

% 50,0% 16,7% 31,0% 

Малигнена 
N 9 20 29 
% 50,0% 83,3% 69,0% 

Общо 
N 18 24 42 
% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Повишените серумни стойности на CA 19-9 в нашата серия корелираха с 

по-висока вероятност за “малигнена” находка при холангиоскопия (p= 0,021) и 

“малигнена” хистология от биопсия под директен визуален контрол (p=0,041). 

(Tаблици 45, 46). 

 
Таблица 46. Корелация на хистологията с СА19.9 

Хистология   
CA 19.9 

Общо X2 df p в референтни 
граници повишен 

Бенигнена 
N 9 8 17 

4,16 1 0,041 

% 75,0% 38,1% 51,5% 

Малигнена 
N 3 13 16 
% 25,0% 61,9% 48,5% 

Общо 
N 12 21 33 
% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 При 7 от пациентите от тази група проведохме по повече от една 

холангиоскопска процедура. От тях при четирима извършихме две процедури, а 

при трима повече от две. При трима пациенти холангиоскопският образ беше 
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високосуспектен за малигнен, а първоначалната хистология, взета под директен 

визуален контрол – негативна. При двама от тях втората холангиоскопска 

биопсия беше положителна, а при един – третата. В крайна сметка и при 

тримата хистологично се потвърди малигнен процес. При останалите пациенти 

(4) холангиоскопската находка беше неопределена или високосуспектна за 

малигнена, като пациентите бяха контраиндицирани за хирургична интервенция 

или отказаха такава. Провеждани са контролни холангиоскопии през интервали 

от 3 месеца, като хистологията и при четиримата пациенти  продължи да бъде 

негативна. След период на проследяване между една и две години (при единия 

случай) и при четиримата пациенти приехме диагноза бенигнен (възпалителен) 

процес. 

Клинични случаи: 

Клиничен случай №1 

ГНТ, 44г., жена с оплаквания от прогресиращо безболково пожълтяване 

през последните 25 дни, отслабване на тегло – 6-7 кг. за последните 3 месеца 

при запазен апетит. От статуса – запазено общо състояние, иктерични кожа и 

склери. От лабораторните изследвания: Leu 15,61, СУЕ 109 mm/h, Общ 

билирубин 189,4 µmol/L, директен билирубин 123,6 µmol/L, холестерол 18,3 

mmol/l, ASAT 219 U/l, ALAT 170 U/l, GGT 1442 U/l, алкална фосфатаза 1571 U/l, 

CRP 19,5 mg/l CA 19-9 – 45,83 U/ml. Останалите рутинни лабораторни 

параметри бяха в референтни граници. УЗТ- чернодробни кисти, дилатирани 

интра – и екстрахепатални жлъчни пътища, хидропс на жлъчния мехур, 

суспектна туморна маса в зоната на конфлуенса със размер 23 mm. КАТ – данни 

за хетерогенна, предимно хиперденсна лезия в чернодробния хилус със размери 

30/25 mm, дилатирани интрахепатални жлъчни пътища, чернодробни кисти 

(Фигура 27). 

 
Фигура 27. КТ – чернодробни кисти, дилатирани ЖП, суспектна ту маса в 

зоната на конфлуенса. 
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При ЕРХПГ установихме дилатация на дуктус хепатикус комунис и дефект в 

изпълването на конфлуенса с неправилна форма, полициклични очертания, 

проминиращ към левия и десния дуктус хепатикус (Фигура 28). 
 

 
Фигура 28. Холангиография – дефект в изпълването на конфлуенса, 

проминиращ към левия и десния дуктус хепатикус. 

При ХолС намерихме гладка, подвижна полипоидна формация, изхождаща от 

конфлуенса, без ангажиране на левия и десния дуктус хепатикус (Фигура 29). 

 

 
Фигура 29. Холангиоскопски образ - полипоидна формация, изхождаща от 

конфлуенса. 

 

Хистология – епителен тумор, като след имунохистохимия се отхвърли 

невроендокринен тумор. (Фигура 30) 
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Фигура 30. Хистология –  интрадуктална папиларна неоплазма. 

 

Окончателната хистологична диагноза беше интрадуктална папиларна 

неоплазма на дуктус хепатикус комунис без слузна продукция, с фокуси на 

микроинвазия във фиброзната строма. Пациентката претърпя куративна 

резекция на екстрахепаталните жлъчни пътища. 

 

Клиничен случай №2 

МИБ, 46 г., мъж с оплаквания от прогресиращо безболково пожълтяване, 

сърбежи при известен хроничен калкулозен холецистит. При предходно 

пролежаване проведен КАТ – с данни за дилатирани интрахепатални жлъчни 

пътища без видима туморна маса, установени два лимфни перипортални 

лимфни възела с горно-гранични размери и холецистолитиаза, МРХПГ с данни 

за хилусна билиарна стеноза тип IV по Bismuth. (Фигура 31) 

 
Фигура 31. МРХПГ – хилусна билиарна стеноза тип IV по Bismuth. 
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Проведохме ЕРХПГ, потвърждаваща стенозата, ПСТ и стентиране на 

дуктус хепатикус декстер с пластмасов стент 7 Fr. (Фигура 32). Впоследствие бе 

извършена експлоративна лапароскопия и холецистектомия с негативни вкл. 

хистологични данни за малигнен процес. От лабораторните изследвания при 

настоящата хоспитализация: Общ билирубин 26,8 µmol/L, директен билирубин 

16,8 µmol/L, ASAT 44 U/l, ALAT 45 U/l, GGT 303 U/l, алкална фосфатаза 165 

U/l, CRP 9,2 mg/l, имуноглобулини G,A,M – в референтни граници, негативни 

маркери за вирусен хепатит, CA 19-9- 85,18 U/ml. Oстаналите рутинни 

лабораторни параметри бяха без отклонения. Проведохме ХолС, при която се 

установи инфилтративна стеноза с добре видими “туморни” съдове 

проксимално от мястото на вливане на дуктус цистикус, със ангажиране на 

конфлуенса, като не се е отдаде интубация на интрахепаталните жлъчни 

пътища. (Фигура 33). Въпреки взетите над 10 биопсии, хистологичният резултат 

беше негативен за малигнен процес. 

 
Фигура 32. Холангиограма  

А) Хилусна билиарна стеноза тип IV по Bismuth; Б) Интубиране с ХолС. 

 

 
Фигура 33. ХолС образ: А) Инфилтративна стеноза с добре видими “туморни” 

съдове. Б) Биопсии под директен визуален контрол. 
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Фигура 34. Ендоскопска ехография и тънкоиглена биопсия на портален л. възел. 

 

При пациента насрочихме втора ХолС, при която след пневмодилатация 

интубирахме последователно левия и десния дуктус хепатикус, потвърдихме 

билобарно ангажиране на сегментни клонове и взетите нови биопсии доказаха 

холангиокарцином. Процедурата се последва от ендоскопска ехография и 

тънкоиглена биопсия на портален лимфен възел, при която се потвърди 

метастатично ангажиране от холангиокарцином (Фигура 34). Пациентът бе 

насочен за палиативна лъче – химиотерапия. 

 
 Усложнения наблюдавахме при 7 от 86 холангиоскопии в тази група- 

8,14%: 

− Постпроцедурен холангит, наложил парентерално антибиотично 

лечение - 1 пациент 

− Лек ПЕП – 3 случая  

− Хеморагия след папилотомия, наложила повторна дуоденоскопия и 

ендоскопска хемостаза – 1 пациент; 

− Остър холецистит постпроцедурно, наложил провеждане на 

лапароскопска холецистектомия при “отложена спешност” – 1; 

− Перфорация на общия жлъчен канал при опит за интубацията му с 

т.нар. “free hand”- техника – 1 пациент. При пациента поставихме 

саморазширяваща се покрита метална протеза  и проведохме 

консервативно лечение в продължение на 5 дни.  

 Не регистрирахме тежки усложнения, налагащи спешна оперативна 

интервенция, както и лечение в реанимационно звено. 
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6.3 . Група 3 “Пропуснати конкременти” 

 При 38 пациента проведохме ендоскопска ХолС с цел контролен оглед 

на жлъчните пътища след конвенционално, флуороскопски – навигирано 

лечение на протокова литиаза и негативна или неясна контролна холангиограма 

в края на процедурата. Индикации: множествена литиаза – след екстракция на 

над 3 конкремента или след механична литотрипсия на конкременти с размери 

над 15 mm. 

 

Таблица 47. Променена анатомия 

Променена дуоденална анатомия N % 
Не 27 71,1 
Дивертикул 10 26,3 
БII резекция 1 2,6 
Общо 38 100,0 

  

При 10 (26,3%) от случаите имаше перипапиларен дивертикул, един 

пациент беше с хирургично променена анатомия – след БII-резекция. В 7 от 

случаите (18,4%) протоковата литиаза беше асоциирана със стриктура дистално 

от конкрементите (Таблици 47,48). 

 

Таблица 48. Асоциация със стриктура 
Асоциация със стриктура N % 
Не 31 81,6 
Да 7 18,4 
Общо 38 100,0 

 

Диаметърът на общия жлъчен канал беше под 10 mm при 39,5%, между 

10 и 15 mm при 39,5% и над 15 mm при 21,1% (Таблица 49). 

 

Таблица 49. Диаметър на общия жлъчен канал 
Диаметър на ОЖК N % 
под 10 mm 15 39,5 
10-15 mm 15 39,5 
над 15 mm 8 21,0 
Общо 38 100,0 
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Резидуални (пропуснати флуороскопски) конкременти се установиха при 

10 пациента (26,3%), при 7 конкрементите бяха в общия жлъчен канал, при 

двама интрахепатално и при един в остатъка от дуктус цистикус (след 

холецистектомия) (Таблица 50). 

 

Таблица 50. Резидуални конкременти 

Резидуален конкремент N % 
Не 28 73,7 
в дуктус хепатикохоледохус 7 18,4 
Интрахепатален 2 5,3 
в дуктус цистикус 1 2,6 
Общо 38 100,0 

 

 Не установихме статистически значима корелация между честотата на 

установените холангиоскопски “пропуснати” конкременти и наличието на 

променена дуоденална анатомия, асоциацията с дистална стриктура и 

флуороскопски измерения диаметър на общия жлъчен канал (Таблица 51). 

 

Таблица 51. Връзка между анатомични особености и резидуални конкременти 

Показател     
Резидуален конкремент  

Общо P 
Не Да 

Променена дуоденална 

анатомия 

Не 
N 19 8 27 

0,690 
% 67,9% 80,0% 71,1% 

Да 
N 9 2 11 
% 32,1% 20,0% 28,9% 

Асоциация със стриктура 
Не 

N 23 8 31 

1,000 
% 82,1% 80,0% 81,6% 

Да 
N 5 2 7 
% 17,9% 20,0% 18,4% 

Диаметър на ОЖК 

под 10 mm 
N 12 3 15 

0,228 

% 42,9% 30,0% 39,5% 

10-15 mm 
N 12 3 15 
% 42,9% 30,0% 39,5% 

над 15 mm 
N 4 4 8 
% 14,3% 40,0% 21,1% 
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6.4 . Група 4 “Други” 

 Групата е хетерогенна и обединява 42 пациента, при които извършихме 

45 перорални холангио- или панкреатоскопии при редки или неутвърдени 

индикации. Поради малкия брой случаи в отделните подгрупи, статистическа 

обработка не бе възможна. Холангиоскопия проведохме при 35 (83,3%), 

панкреатоскопия при 7 (16,7%) (Таблица 52). 

 

Таблица 52. Процедури 

Процедура N % 
Холангиоскопия 35 83,3 
Панкреатоскопия 7 16,7 
Общо 42 100,0 

 

6.4.1. При 10 от случаите индикацията за извършване на ХолС беше 

проксимална миграция на билиарен стент след неуспешен опит за 

конвенционална екстракция. Процедурата беше технически успешна при всички 

пациенти. Пластмасовата протеза беше локализирана и екстрахирана под 

директен визуален контрол при 10/10 пациента. Не регистрирахме усложнения. 

6.4.2. При 4 случая индикацията за извършване на ХолС беше комлексна 

билиарна стриктура след неуспешна канюлация под флуороскопски контрол. 

Процедурата беше технически успешна при всички 4 пациента. Постигна се 

визуализация на стенозата и въвеждане на водач трансстенотично под 

холангиоскопски контрол. Усложнения не наблюдавахме при нито един от 

случаите. 

6.4.3. При 9 от случаите ХолС извършихме по повод билиарно 

усложнение след чернодробна трансплантация. Успешна визуализация на 

“проблемния” участък постигнахме при всички пациенти. При 6 от тях с 

комплексна стриктура на билиарната анастомоза, към ХолС се пристъпи след 

неуспешни опити на въвеждане на водач трансстенотично. При всички се 

отдаде визуализация на стриктурата и въвеждане на водач под холангиоскопски 

контрол. При един пациент процедурата се извърши по повод дехисценция на 

билиарната анастомоза с изтичане на контраст в коремната кухина. Дефектът бе 

локализиран успешно холангиоскопски и поради големия му размер, пациентът 

бе насочен за оперативна корекция. При един пациент със суспектна стеноза на 
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билиарната анастомоза холангиоскопски диагностицирахме множествени 

исхемични стриктури на екстрахепаталните жлъчни пътища. При един пациент 

с подозирана анастомотична стеноза от МРХПГ и ЕРХПГ (Фигура 35), 

холангиоскопски установихме т.нар. Синдром на жлъчните отливки (Bile Cast 

Syndrome) (Фигура 36).  

 
Фигура 35. МРХПГ и холангиография – дилатирани интрахепатални жлъчни 

пътища, стеноза на ниво анастомоза. 

 

 
Фигура 36. Синдром на жлъчните отливки (Bile Cast Syndrome ). 

 

След обилен лаваж с физиологичен разтвор и ревизии с балон – 

екстрактор, поставихме пластмасов стент през анастомозата. След две седмици 

последва екстракция на протезата и контролна ХолС, потвърждаваща напълно 

чисти жлъчни пътища и интактна анастомоза (Фигура 37). 
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Фигура 37.  Интактна анастомоза. 

 

Тежки усложнения при пациентите от тази подгрупа не cме 

наблюдавали. Само при един регистрирахме лек ПЕП, наложил удължаване на 

болничния престой с един ден. 

6.4.4. При 5 пациенти ХолС извършихме за оценка на ятрогенни лезии, 

свързани с нарушена цялост на екстрахепаталните жлъчни пътища след 

усложнени хирургични интервенции. Успешно локализиране и визуализация на 

дефекта постигнахме при всички 5 пациента. При 2 от тях се отдаде 

премостване с водач, въведен под директен визуален контрол и последващо 

стентиране. Останалите трима насочихме за реоперация. Усложнения не сме 

наблюдавали в тази подгрупа. 

6.4.5. При двама пациенти е планиран транспапиларен дренаж на 

жлъчния мехур във връзка с остър калкулозен холецистит и контраиндикации за 

хирургична интервенция. Успешна визуализация на дуктус цистикус 

постигнахме и при двамата пациенти. Селективна канюлация с водач, 

последваща интубация на дуктус цистикус и транспапиларно дрениране на 

жлъчния мехур се отдаде само при единия от двата случая. Усложнения, 

свързани с процедурата, не наблюдавахме. 

6.4.6. При 3 пациенти ХолС проведохме във връзка с диагностика на 

неясна хемобилия. Източникът на кървене се установи при два от случаите. 

6.4.7. При двама пациенти ХолС извършихме за оценка на вродени кисти 

на интра – и екстрахепаталните жлъчни пътища. Процедурата беше  технически 

успешна и при двата случая. 

6.4.8.При един пациент ХолС се проведе след многократни неуспешни 

опити за екстракция на конкремент в дуктус хепатикус комунис. Конкрементът 

бе успешно захванат и екстрахиран под директен визуален контрол посредством 
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миниатюрна кошница на Dormia, въведена през инструменталния канал на 

холангиоскопа. Не наблюдавахме усложнения. 

6.4.9. При 7 пациента извършихме перорална панкреатоскопия. При 6 от 

тях индикацията беше неясна дилатация/ стеноза на главния панкреатичен 

канал. Процедурата беше технически успешна при всички 6 пациента. При 

двама доказахме и хистологично потвърдихме MD-IPMN, при двама 

установихме бенигнена стриктура, свързана с хроничен панкреатит, при един – 

малигнена стриктура, като хистологично се потвърди дуктален аденокарцином, 

при един – метастаза от сарком на вулвата. При един пациент извършихме 

панкреатоскопски навигирана холмиум – лазерна литотрипсия на голям 

инклавиран конкремент в главния панкреасен канал. Процедурата беше 

технически успешна, постигнахме  пълна фрагментация на конкремента. При 

нито един от пациентите, претърпяли ПОП, не регистрирахме усложнения. 
 

Клиничен случай №1 

ВГИ, 72 г., жена с оплаквания от отпадналост, консумация на тегло, 

диария, потъмняване на урината, поява на субиктер по кожа и склери, след 

операция за сарком на вулвата преди 2 г и след радикална хистеректомия за 

карцином на маточната шийка преди 30 години. От лабораторните изследвания: 

Общ билирубин 128 µmol/L, директен билирубин 96 µmol/L, ASAT 138 U/l, 

ALAT 276 U/l, GGT 824 U/l, алкална фосфатаза 424 U/l, останалите лабораторни 

параметри, вкл. CA 19-9 и CEA бяха в референтни граници. От амбулаторно 

проведен МРТ- кистична лезия в главата на панкреаса с размери 40/30 mm, 

дилатация на ОЖК и главния панкреатичен канал. ( Фигура 38) 
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Фигура 38. МРТ – кистична лезия в областта на главата на панкреаса с 

размери 4cm. 

 

УЗТ – хипоехогенна формация в главата на панкреаса с д. около 40 mm. 

Извършенихме перкутанна биопсия на главата на панкреаса, последвана от 

ЕРХПГ и стентиране на ОЖК с пластмасов стент. 

Поради неопределения хистологичен резултат, на втори етап проведохме 

ПОП – установихме гладки нодуларни структури в дисталния край на главния 

панкреасен канал (Фигура 39). Биопсирахме лезиите под директен визуален 

контрол.  
 

 
Фигура 39. Нодуларни структури в дистален дуктус панкреатикус 

 

Хистологично доказахме вретеновидноклетъчен тумор, 

имунохистохимично сходен с вулварния миксоиден сарком – метастаза или 

метахронен фокус в панкреатичния канал. На пациентката се предложи 

хирургично лечение след обсъждане на болнична онкологична комисия. 
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VI. ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

 Настоящото проучване потвърждава високата ефективност и безопасност 

на ХолПС с платформа SpyGlass DS (Boston Scientific Corp, Natick, MA, USA) и 

безспорните предимства на методиката основно при диагностика на 

неопределени билиарни стриктури и в ендоскопската терапия на “трудни” 

конкременти в жлъчните пътища. Високото качество на образа, маневреността, 

лесната настройка и използване на системата, позволяват, тя да се превърне в 

интегрална част от конвенционалната ЕРХПГ и към нея да се прибягва рано при 

определени клинични сценарии. 

 При нашата серия пациенти ХолС-навигираната биопсия бе в състояние 

да детерминира етиологията при неопределени билиарни стриктури с висока 

чувствителност (над 75%) и 100% специфичност. В случаите на трудни 

конкременти в жлъчните пътища, пълен клирънс постигнахме в над 90%, като 

при 81,81% за това бе необходима само една сесия на ХолС-ЛЛ.  

 Усложнения наблюдавахме при 9,1%, което е съизмеримо с 

докладваните компликации на ЕРХПГ без ХолПС. Това проучване доказва, че 

ХолПС със система SpyGlass DS е високоефективна и безопасна при пациенти с 

панкреато-билиарни заболявания. 

 Понастоящем лечението на трудни конкременти в жлъчните пътища е 

най-важната терапевтична индикация за ХолС. В нашето проучване пълен 

клирънс на билиарното дърво от конкременти бе постигнат при 90,9%. Частичен 

клирънс се постигна при трима (9,1%), като при двама от случаите се проведе 

втора ендоскопска процедура с постигане на пълен клирънс извън периода на 

проучването и един пациент бе загубен за проследяване. При нито един от 

серията пациенти с трудни конкременти не се наложи хирургична интервенция 

за тяхната екстракция. Пълен клирънс само с една сесия ХолС-ЛЛ постигнахме 

при 81,81%. 

 Получените резултати в настоящото проучване при пациенти с трудни 

конкременти в жлъчните пътища са сходни с публикуваните. В проучване от 

2011г. на Chen et al. с използване на първо поколение SpyGlass, авторите 

докладват постигане на пълен клирънс със една сесия при 77%.  

 В мета-анализ на Korrapati et al. oт 2016 г, анализиращ резултатите от 31 

проучвания докладваната честота на пълен клирънс е 88%. В многоцентрово 



П. Карагьозов, 2020г. 

69 

обсервационно проучване на Navaneethan et al. oт същата година с включени 36 

пациента с трудни конкременти, е докладван пълен дуктален клирънс със една 

сесия ХолС-ЛЛ при 86,1%.  

 Докладваните от нас по-добри резултати със SpyGlass DS в сравнение с 

тези при използване на по-стари платформи за ХолС доказват предимствата на 

тази платформа- по-лесна употреба, безпроблемно локализиране на 

конкрементите и значително подобрена стабилност на образа.  

 В най-голямото до момента многоцентрово проучване на Brewer 

Gutierrez et al. от 2018г., включващо 407 пациента от 22 центъра, пълен клирънс 

е постигнат при 97,3%, като само една сесия ХолС- ЛЛ или ЕХЛ е била 

достатъчна при 77,4%. Според авторите, променената дуоденална анатомия и 

трудната билиарна канюлация са единствените фактори, предсказващи 

технически неуспех. Предходна ЕРХПГ и неуспешен опит за екстракция, повече 

от една ЕРХПГ в миналото и голяма продължителност на индексната ХолС- 

литотрипсия са предиктори за необходимост от повече от една холангиоскопска 

сесия за постигане на пълен клирънс. 

 В проспективна серия с включени 156 пациента от 17 центъра (най-

голямата до момента) от 2019 г. Maydeo et al. оценяват ХолС- навигираната 

литотрипсия с използване на SpyGlass DS. Пълен клирънс с една сесия ХолС- 

литотрипсия се постига при 80%, при 6% са били необходими две процедури и 

при 1%- три, а невъзможност за фрагментиране и екстракция е наблюдавано при 

13%. В случаите с използване на ЛЛ пълен клирънс при първата сесия се 

постига при 82%, а с използване на ЕХЛ – при 74%. Авторите не констатират 

разлики в успеваемостта на методиката, сравнявайки първо и второ поколение 

SyGlass. По данни на същото проучване, по-малкият размер на конкремента 

(под 3 cm), малкият брой камъни и използването на ЛЛ вместо ЕХЛ са 

предиктори за успешна процедура. Анамнеза за предходна ЕРХПГ с неуспешен 

опит за екстракция е свързана с по-висок риск за провал според авторите.  

 В нашето проучване не доказахме статистически достоверна връзка 

между постигане на пълен клирънс и броя на конкрементите в жлъчните 

пътища, техните размери, локализация, наличието на стриктура дистално от 

камъните, перипапиларен дивертикул или хирургично променена анатомия 

(Резекция по Billroth 2), както и дали са провеждани или не една или повече 

ЕРХПГ – сесии преди холангиоскопската литотрипсия. Въпреки това, и при 
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тримата пациенти с неуспешна фрагментация и екстракция наблюдавахме 

множествени конкременти (над 1), размерът на най-големия надхвърляше 25 

mm. Времетраенето на индексната холангиоскопска процедура беше над 60 

мин. И тримата бяха преживяли ЕРХПГ с неуспешни опити за конвенционална 

екстракция, като при единия от тях процедурите бяха повече от 1. 

 В този смисъл можем да направим извода, че и по наши данни 

конкрементите с размер над 25 mm, анамнезата за предходни ЕРХПГ и 

времетраене на индексната холангиоскопска ЛЛ сесия над 60 мин. са рискови 

фактори за неуспех на методиката, както и за необходимост от повече от една 

интервенция. 

 Практически нерешен остава въпросът, има ли съществени предимства 

ХолС – литотрипсията пред конвенционалните методи (EPLBD и МЛ) в 

лечението на трудни конкременти в жлъчните пътища.  

Buxbaum et al. (2018) в рандомизирано проучване сравняват ХолС-ЛЛ с 

конвенционална ендоскопска терапия. Дуктален клирънс в групата с ХолС-ЛЛ е 

постигнат в 93%, срещу само 67% от пациентите, при които са провеждани 

EPLBD и МЛ, като не се отчита разлика в лъчевата експозиция, необходимия 

брой интервенции и усложненията при двете групи. Времетраенето на 

холангиоскопските процедури е сигнификатно по-дълго. 

В друго рандомизирано проучване oт 2018 г. Franzini et al. сравняват 

ХолС-ЕХЛ с EPLBD, разделяйки пациентите в две групи. Дукталният клирънс 

след една сесия е сходен (77,1% vs 72%) и в двете групи и достига 90% след 

втора терапевтична сесия (без разлика в групите). Според авторите, липсва 

разлика в двата метода по отношение на технически успех, лъчева експозиция и 

усложнения. Времетраенето на холангиоскопските сесии е сигнификатно по-

дълго. 

По данни на Navaneethan et al. oт рандомизирано проучване от 2019, 

ХолС – литотрипсия е най-подходяща при пациенти с дистални билиарни 

стриктури или когато размерът на конкремента надхвърля този на дисталния 

ОЖК.  

При нашата серия, дистална стриктура на ОЖК е наблюдавана при почти 

половината пациенти (45,5%). Освен в случаите на интрахепатална литиаза или 

на конкременти в дуктус цистикус след холецистектомия, методиката 

демонстрира сериозни предимства пред конвенционалните техники в 
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ситуациите с дистална стриктура, която е контраиндикация за извършване на 

EPLBD. В предложения от нас алгоритъм на поведение при трудни 

конкременти, в случай на интрахепатална литиаза или на дистална стриктура 

(контраиндикация за EPLBD поради риск от перфорация на ОЖК) 

препоръчваме ранно приложение на ХолС-ЛТ – по възможност още при първата 

ендоскопска интервенция. Във всички останали случай ХолС - ЛТ е втора линия 

след неуспех на конвенционалните ендoскопски техники (вкл. EPLBD и МЛ). 

(Фигура 40) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фигура 40 Алгоритъм на поведение при трудни конкременти 

 
 

Според повечето автори, ХолС-ЛТ е безопасна процедура. Докладваните 

усложнения в различните проучвания са между 2,4% и 35%, като болшинството 

от тях са леки. В нашата серия, усложнения наблюдавахме при четирима от 33 

пациенти (12,12%), като всички бяха овладяни консервативно без или с 

минимално удължаване на болничния престой.  

Уточняването на неопределени билиарни стриктури е най-важната 

диагностична индикация за ХолС.  

Една билиарна стриктура се дефинира като неопределена, когато 

етиологична диагноза не може да се постави с конвенционалните образни и 

ендоскопски методи. По-голямата част са с малигнена генеза и ранната и точна 

диагностика е от изключително значение за постигане на добри резултати от 

хирургичното лечение. От друга страна е необходимо избягване на неоправдана 

агресивна хирургия в случай на бенигнени билиарни заболявания. 

Трудни конкременти 

− интрахепални 
− в дуктус цистикус 
− стриктура на ОЖК 

EPLBD, МЛ 

ХолС – ЛТ 
неуспех 
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Въпреки значителния напредък на образните методи, техниките за 

биопсия, използването на молекулярни методи при изследването на 

материалите, диагностичните възможности в тези ситуации остават ограничени. 

Най – голямото предимство на ХолС е възможността за директна 

визуализация и вземане на таргетни биопсии. Тази комбинация довежда до 

подобряване на диагностичната точност. В мета-анализ от 2015 

чувствителността и специфичността на холангиоскопския образ (първо 

поколение SpyGlass) при диагностициране на малигнен процес са съответно 

84,5% и 82,6%. В нашето проучване с използване на второ поколение SpyGlass,  

чувствителността на холангиоскопският образ е 95%, а специфичността – 

87,1%. Подобреното качество на изобразяване с използване на CMOS- чип – 

технология и по-широкото зрително поле, свързани с подобрената детекция на 

туморни съдове и възможност за детайлен анализ на структурата на нодуларни 

лезии, полипоидни структури и лигавичната повърхност, обясняват по-добрите 

резултати, постигани с новата платформа. Въпреки подобрените визуални 

възможности, златен стандарт продължава да бъде хистологията, която е 

задължителна за планиране на лечение. Традиционните ЕРХПГ – базирани 

техники за диагностика на неопределени билиарни стриктури и неясни дефекти 

в изпълването са четковата цитология и транспапиларната биопсия с 

педиатричен форцепс под флуороскопски контрол. И двата метода, макар 

високоспецифични, демонстрират незадоволителна чувствителност. Според 

мета-анализ от 2015, чувствителността на четковата цитология е 45%, а на 

транспапиларната биопсия- незначително по-висока – 48,1%. Комбинацията от 

двете техники не води до значимо повишаване на чувствителността (59,4%).  

По данни на цитирания вече мета – анализ от 2015, чувствителността и 

специфичността на холангиоскопски – навигираната биопсия с първо поколение 

SpyGlass са съответно 60,1% и 98%. Потенциалните ограничения в това 

проучване са лошата стабилност на мини – ендоскопа, незадоволителното 

качество на фиброоптичния образ, вариабилността в позицията на оперативния 

канал – фактори, определящи технически трудности при биопсиране. Взетият 

материал е бил годен за хистологична оценка в 88% от случаите. В насокоро 

публикувано обсервационно проучване, анализиращо възможностите на новата 

платформа, чувствителността и специфичността на холангиоскопските биопсии 

са съответно 85% и 100%. По-добрите резултати в сравнение с докладваните 
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при предходното поколение технология за ХолС са свързани освен с 

техническото усъвършенстване на новата платформа, и с присъствието на 

цитолог в залата по време на процедурите.  

В многоцентрово ретроспективно проучване от 2018 чувствителността и 

специфичността на холангиоскопски – навигираните биопсии са съответно 

57,7% и 100%.  

В обсервационно кохортно проучване от 2019 с включени 105 пациента с 

неопределени билиарни стриктури, чувствителноста и специфичността на 

холангиоскопската диагноза са съответно 89,5% и 90%, а на хистологичната – 

83,2% и 97,9%. Авторите установяват, че опитът на ендоскопския екип и 

степента на хипербилирубинемията са фактори, които повлияват 

диагностичната точност на ХолС.  

В нашата серия, чувствителността на холангиоскопските биопсии е 

79,41%, при 100% специфичност, което потвърждава безспорните предимства 

на методиката пред ЕРХПГ – базираните техники за хистологична диагноза. По 

наши данни предходните ЕРХПГ и поставянето на стентове не влияят негативно 

върху диагностичните възможности на ХолС и качеството на биопсиите. 

Високите стойности на Ca 19.9 корелират с “малигнен” холангиоскопски образ 

и “малигнена” хистология. 

При необходимост и потенциална клинична полза от диагностично 

изясняване, препоръчваме следния алгоритъм на поведение при неопределени 

билиарни стриктури: при дистална локализация – ендоскопска ехография с 

тънкоиглена аспирация/биопсия (EUS-FNA/B) по възможност в една сесия с 

ЕРХПГ и билиарен дренаж. При негативен резултат от ЕUS-FNA препоръчваме 

провеждане на ХолС (втора линия). При проксимални/хилусни стенози 

препоръчваме провеждане на ХолС рано в диагнотичния алгоритъм- по 

възможност още при инициалната ЕРХПГ във връзка с докладваната ниска 

чувствителност на четковата цитология и транспапиларната биопсия и 

значително по-добрите резултати от ХолС (Фигура 41). 

Друго предимство на ХолС е възможността за детекция на резидуални, 

“пропуснати” конкременти в жлъчните пътища след провеждане на 

конвенционално ендоскоспко лечение. Известно е, че в определени ситуации 

конвенционалната холангиограма е в състояние да “пропусне” конкременти – 

например, когато са с малък размер или при дилатирани жлъчни пътища и 
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“припокриване” от контрастната материя. Пропуснатите конкременти могат да 

бъдат причина за рецидивиращи билиарни симптоми, холангит или панкреатит 

и да бъдат свързани с необходимост от повтаряне на образни изследвания и 

ендоскопски процедури, удължаване на болничния престой.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фигура 41. Диагностичен алгоритъм при неопределени билиарни стриктури 

 

В проучване на Yang et al (2019) холангиоскопия е проведена при 79 

пациенти след негативна оклузивна холангиограма, при които са екстрахирани 

множество конкременти, извършена е механична литотрипсия или е настъпило 

фрагментиране на конкремент по време на конвенционална екстракция. 

Резидуални конкременти са установени при 25,3%. В проспективно тандемно 

проучване от същата година, Sejpal et al. установяват пропуснати конкременти в 

34% от случаите след механична литотрипсия и при дилатация на общия 

жлъчен канал над 12 mm и негативна оклузивна холангиограма.  

В рамките на нашето проучване проведохме ХолС с цел детекция на 

пропуснати конкременти при 38 пациенти след конвенционална ЕРХПГ. 

Индикациите бяха негативна оклузивна холангиограма след механична 

литотрипсия на голям конкремент или екстракция на множество (над 3) 

конкремента. Пропуснати/резидуални камъни установихме в 26,3% от случаите.  

Билиарна стриктура 

Проксимална 

ХолС + биопсия 
ЕUS-FNA/B + ЕРХПГ в една 
сесия 
 

Дистална 
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Нашите резултати потвърждават, че ХолС е високоефективна при установяване 

на резидуални конкремементи в жлъчните пътища, пропускани при 

холангиография. 

Пероралната холангио – панкреатоскопия демонстрира обещаващи 

резултати и при редица нетрадиционни или редки индикации според нашето 

проучване- екстракция на проксимално мигрирали стентове, селективна 

канюлация на комплексни стриктури, при оценка на кисти на интра – и 

екстрахепаталните жлъчни пътища, при диагностика на неясна хемобилия, при 

ятрогенни лезии на жлъчните пътища и при билиарни компликации след 

ортотопна чернодробна трансплантация, както за транспапиларен дренаж на 

жлъчния мехур при остър холецистит и контраиндикации за хирургия. Въпреки 

тесните индикации, ПОП също се доказва като високоефективна процедура за 

уточняване на неясни стриктури на общия панкреасен канал, диагностика и 

предоперативна оценка на md-IPMN, литотрипсия на панкреасни конкременти. 

Малкият брой случаи в отделните подгрупи в нашата серия не позволи 

статистическа обработка. 

Нашето проучване доказва безопасността на ХолПС. Усложнения бяха 

наблюдавани в 9,1%, като по своята честота и вид те не се различаваха значимо 

от тези при конвенционална ЕРХПГ. Регистрираната честота на ПЕП беше 

3,8%, остър холангит – 1,1%, остър холецистит – 1,1%, остро кървене от П. 

Фатери, наложило ендоскопска хемостаза – 0,5%, хемобилия – 1,1%, 

перфорация на общия жлъчен канал – 0,5%, билиарен “лиик” 0,5%, Синдром на 

Mallory Weiss – 0,5%. При нито един от случаите не се наложи превеждане в 

звено за интензивно лечение или спешна хирургична интервенция. Не бе 

регистрирана смъртност във връзка с интервенцията.  

Докладваната средна честота на усложненията при ХолПС в 

литературата е 10,5% (между 4% и 22%). Приема се, че процедурата е 

сравнително безопасна и честотата на нежеланите събития при нея не 

надвишава значимо тази при ЕРХПГ. Според наскоро публикуван обзор върху 

проспективни ЕРХПГ – проучвания, докладваната честота на усложнения е 

6,85%, на тежките – 1,67%. В голям многоцентров анализ, включващ 282 

пациента, при които е проведена ХолПС със съвременна платформа SpyGlass 

DS, докладваните нежелани събития са идентични с тези в нашата серия – ПЕП 

3,9%, холангит 1,4%, кървене 1,4%, перфорация 0,7%.  
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Нашето проучване демонстрира няколко слаби моменти и ограничения, 

един от които е ретроспективният му дизайн. Всички интервенции се 

извършваха само от един ендоскопски екип, който не беше заслепяван по 

отношение на допълнителната клинична информация в случаите на 

неопределени билиарни стриктури и дефекти в изпълването, което повлияваше 

интерпретацията на холангиоскопският образ. Липсваше стандартизиран 

протокол относно броя взети биопсии и обработката на материала. Не 

разполагахме с цитолог за оценка на материала в ендоскопската зала. Липсваше 

контролна група, както и директно сравнение на холангиоскопските методи на 

лечение с конвенционалните в случаите на трудни конкременти в жлъчните 

пътища. Освен това, преценените от нас камъни като “трудни”, е възможно да 

бъдат “лесни” за друг ендоскопски екип. Разходите и възможната икономическа 

ефективност на методиката, също не бяха оценени. 

Въпреки слабостите и ограниченията, проучването има своите силни 

страни и клинични приложения. То е първото по рода си в страната, 

анализиращо диагностичните и терапевтични възможности на нова в световен 

мащаб платформа за холангиопанкреатоскопия – SpyGlass DS (Boston Scientific, 

Natick MA, USA) и утвърждаващо нейното място в диагностично – 

терапевтичния алгоритъм при панкреато – билиарните заболявание. То доказва, 

че ХолПС може да бъде успешно и безопасно добавена към стандартната 

ЕРХПГ и значително да подобри резултатите в случай на трудни билиарни и 

панкреасни конременти и да подобри диагностичната точност при неопределени 

билиарни стенози. Лесната употреба, подобрената визуализация и 

функционалност в комбинация с публикуваните добри резултати и профил на 

безопасност могат да доведат до по-широкото клинично приложение на 

методиката. 

В бъдеще подобряването на качеството на образа се очаква да доведе до 

повишаване на детекцията на премалигнени лезии или билиарни карциноми в 

ранен стадии, което значително да подобри резултатите и прогнозата на 

хирургичното лечение. Това би било от голямо значение, особено в случаите на 

PSC, където може да се проведе навременна трансплантация. Холангиоскопията 

е претърпяла значителен прогрес през последните години, превръщайки се от 

сложна и рискова процедура, изискваща двама оператори, в интервенция, 

надграждаща конвенционалната ЕРХПГ и осъществяваща се лесно и бързо от 
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един ендоскопист. Очаква се, използването на висока резолюция и техники, 

подобни на NBI, да подобри диагностичните възможности и да доведе до 

рутинно приложение на методиката, особено при високорискови популации. 

Очаква се също и увеличаване на възможностите за терапевтични интервенции 

посредством създаване на нови консумативи, използващи се през 

инструменталния канал. Вече са налични мини-кошници, примки, електроди за 

високочестотна аблация и други. Възлагат се надежди за редукция на лъчевата 

експозиция, възможности за извършване на безрентгенови интервенции дори 

извън рентгеновата зала. Улесняването на процедурата заедно с редуцирането 

на разходите биха довели до широкото приложение на ХолПС и свързана с това 

промяна в поведението при редица заболявания на жлъчната система и 

панкреаса. 
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VII. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 
 

1. Въпреки своята специфика, ХолПС може да бъде лесно усвоена със 

сравнително кратка крива на обучение в център с достатъчно голям опит в 

конвенционална ЕРХПГ. 

2. ХолПС е безопасна процедура, която не е свързана с допълнителни рискове 

от усложнения в сравнение с ЕРХПГ, независимо дали се провежда 

диагностична или терапевтична процедура. 

3. Напредналата възраст, наличието на едно или повече съпътстващи 

заболявания, хипербилирубинемията, както и завишените маркери на 

възпаление не крият допълнителни рискове за настъпване на усложнения и 

не трябва да се приемат като контраиндикации за ХолПС. 

4. ХолПС е свързана с нулев морталитет. 

5. ХолС-ЛТ е високоефективен метод за нехирургично лечение на трудни 

конкременти в жлъчните пътища, свързан с постигане на пълен дуктален 

клирънс в над 90% от случаите. 

6. При трудни конкременти се препоръчва EPLBD и МЛ като първа линия 

ендоскопско лечение и при неуспех- преминаване към ХолС-ЛТ. При 

трудни конкременти, асоциирани с дистална билиарна стриктура (размер на 

конкремента, надхвърлящ диаметъра на дисталния ОЖК) се препоръчва 

обсъждане на ХолС-ЛТ като първа линия на ендоскопско лечение. 

7. При неопределени билиарни стиктури и неясни дефекти в изпълването 

ХолС с таргетни биопсиии има значително по-добри диагностични 

възможности в сравнение с конвенционалните ЕРХПГ – базирани техники 

на вземане на биопсия. 

8. Повторна или проследяваща холангиоскопия е разумна алтернатива и влиза 

в съображение при определени клинични сценарии. 

9. При неопределени билиарни стриктури и необходимост от изясняване, се 

препоръчва следния алгоритъм: 

− при дистална локализация – по възможност EUS-FNA/B в същата 

сесия, заедно с ЕРХПГ и билиарен дренаж. При негативен резултат от 

EUS-FNA/B – провеждане на ХолС като втора линия диагностичен 

метод. 
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− при проксимална локализация да се обсъди провеждане на ХолС със 

таргетни биопсии рано, по възможност още при индексната ЕРХПГ. 

10. Поставените стентове в жлъчните пътища при предходни ЕРХПГ не 

повлияват качеството на холангиоскопския образ и това на хистологичния 

материал, взет под визуален контрол. 

11. Повишените нива на СА 19-9 корелират с по-висока вероятност за малигнен 

холангиоскопски образ и съответно малигнена хистология. 

12. ХолС е високоефективен метод за детекция на резидуални конкременти в 

жлъчните пътища, пропуснати при оклузивна холангиограма. 

13. ХолС е високоефективна и безопасна при пациенти с билиарни усложнения 

след чернодробна трансплантация – дава възможност за отдиференциране 

на анастомотични от не-анастомотични стриктури, селективна канюлация 

при комплексни стриктури, диагностициране на редки и атипични причини 

за билиарна обструкция. 

14. ХолС е високоефективна и безопасна за екстракция на проксимално 

мигрирали билиарни стентове, за селективна канюлация на комплексни 

стриктури и менажиране на ятрогенни лезии на жлъчните пътища след 

неуспех на конвенционалните флуороскопски техники. 

15. ХолС влиза в съображение при хемобилия, при оценка на вродени кисти 

или неясни дилатации на жлъчните пътища, за транспапиларен дренаж на 

жлъчния мехур при остър холецистит и контраиндикации за хирургия. 

16. ХолС предоставя възможност за извършване на безрентгенови интервенции 

върху жлъчните пътища. 

17. Понастоящем индикациите за ПОП са тесни, но се очаква нарастване на 

нейното приложение в бъдеще. Процедурата е с обещаваща роля при 

диагностиката и предоперативната оценка на md-IPMN и предлага 

алтернатива за неоперативно лечение на панкреасна литиаза.  
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VIII. ПРИНОСИ (според автора) 
 

1. Представена е нова за страната методика (ендоскопска 

холангиопанкреатоскопия от един оператор). 

2. Проучването е първо по рода си в страната върху собствена серия 

пациенти, оценяващо диагностичните и терапевтични възможности на 

нова в световен мащаб платформа за холангиопанкреатоскопия. 

Анализирани са и възможните фактори, увеличаващи риска за 

възникване на усложнения. Получените резултати са съпоставими с тези 

на водещи европейски и американски центрове. 

3. За първи път е предложен алгоритъм на интервенционално поведение в 

случаи на трудни конкременти в жлъчните пътища. 

4. За първи път е предложен диагностичен алгоритъм при неопределени 

билиарни стриктури. 

5. За първи път в България е представена ендоскопската панкреатоскопия и 

е споделен собствен опит с нейното диагностично и терапевтично 

приложение. 

6. За първи път в България се прилага ендоскопска холангиоскопия при 

пациенти с билиарни компликации след чернодробна трансплантация. 

7. Анализирани са и е споделен собствен опит с индикации, които са все 

още неутвърдени в световен мащаб – ятрогенни лезии на жлъчните 

пътища, мигрирали стентове, пропуснати конкременти, някои 

панкреасни заболявания и др. 
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