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Summary
Background:

The aim of the study was to assess the influence of cholecystectomy on the width of the common
bile duct (CBD) in a relatively large population (n = 1436) of patients with cholelithiasis or who had
undergone cholecystectomy. US examinations were performed in a general outpatient center.

Material/Methods:

Over a three-year period we examined 568 patients with cholelithiasis and 544 patients post-cholecystectomy. A subgroup of 99 of these patients who had cholelithiasis and then underwent cholecystectomy was
also formed from the above groups. The reference group (346 persons) consisted of a subgroup (n = 100)
of persons referred mostly for neck or breast sonography (without abdominal pain) and a second subgroup
(n = 246) of patients referred for abdominal US examination but without pain in the right upper quadrant.
An analysis of CBD width distribution was performed in age-dependent groups ranging from ≤ 20 to over
80 years old. The internal lumen of CBD in the widest distal part of the duct was measured.
The mean (x–±SD) diameter of the CBD in the reference group was calculated as 4.0 ± 0.9 mm, the

Results:
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normal range being 2.1 – 5.9 mm and the range between the 5th and 95th percentiles 2.7 – 6.0 mm.
The upper limit of the normal values was accepted as 6 mm. The CBD increased in size with age in
the reference group from 3.1 mm in those ≤ 20 years to 4.5 mm (mean value) in those 71 – 80 years of
age (p < 0.001). In the women (n = 234) of the reference group the mean CBD width (4.2 ± 1.1 mm)
was significantly higher than in men (n = 112), who had 3.9 ± 1.2 mm (p < 0.05). When patients with
cholelithiasis and those post-cholecystectomy were compared, statistically significant increases in CBD
caliber and in the frequency of duct dilatation in the latter group were demonstrated. However, when
we only compared the same patients (n = 99) examined before cholecystectomy and 5 – 9 months after
the operation, the changes in duct diameter were not observed. In the post-cholecystectomy group, the
CBD was significantly smaller and rarely dilated in patients after laparoscopic operation (n = 93) than
after open cholecystectomy (n = 165). Elevated body mass index is another factor, and it correlated
with the frequency of CBD widening in patients with cholelithiasis and those post-cholecystectomy.

1. The reported post-cholecystectomy CBD dilatation is already present before operation, when
cholelithiasis is recognized. 2. The diameter of the CBD depends on the age and sex of the patient.
3. There is positive correlation between elevated BMI and dilated CBD in cholelithiasis and postcholecystectomy patients.
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Wst´p
Ultrasonograficzna ocena p´cherzyka ˝ó∏ciowego i zewnàtrzwàtrobowych dróg ˝ó∏ciowych wnosi istotne informacje,
zarówno diagnostyczne, dotyczàce poszerzenia przewodów
˝ó∏ciowych i przyczyn tego poszerzenia, a tak˝e informacje
decydujàce o rodzaju i skutecznoÊci leczenia – jak w ostrym
˝ó∏ciowym zapaleniu trzustki [1,2], w ocenie przedoperacyjnej w przypadku kamicy ˝ó∏ciowej [2,3] lub po endoskopowej
sfinkterotomii zwieracza Oddiego [4]. Ju˝ w latach 1977–1980
szereg autorów wskazywa∏o na podstawowe znaczenie poszerzenia przewodu ˝ó∏ciowego wspólnego (P˚W) w rozpoznawaniu ˝ó∏taczki zaporowej [5–8]. Z drugiej strony, stwierdzono tak˝e, ˝e oprócz innych chorób dróg ˝ó∏ciowych i wàtroby,
na szerokoÊç P˚W wp∏ywajà takie czynniki zewn´trzne jak
faza oddechowa w czasie pomiaru [9] czy te˝ pora dnia [10];
poszerzenie zewnàtrzwàtrobowych dróg ˝ó∏ciowych, w tym
równie˝ P˚W, jest te˝ wyraênie cz´stsze w torbielowatoÊci
nerek u pacjentów doros∏ych [11] oraz u biorców po transplantacji wàtroby [12]. W piÊmiennictwie istnieje wiele
sprzecznych danych dotyczàcych szerokoÊci P˚W u zdrowych
osób lub pacjentów bez dolegliwoÊci z zakresu p´cherzyka
˝ó∏ciowego i dróg ˝ó∏ciowych oraz zmiany tej szerokoÊci wraz
z wiekiem badanego [13–16], a tak˝e wp∏ywu cholecystektomii na szerokoÊç P˚W [13,14,17–19 ].
Obserwacje w∏asne sugerowa∏y, ˝e poszerzenie P˚W, opisywane po cholecystektomii, mo˝e nast´powaç ju˝ na etapie
kamicy p´cherzyka ˝ó∏ciowego. Postanowiono sprawdziç
t´ hipotez´. Dodatkowymi celami pracy by∏o sprawdzenie
czy istnieje wyraêna zale˝noÊç pomi´dzy szerokoÊcià P˚W
a wiekiem, masà cia∏a i p∏cià pacjentów.
W odró˝nieniu od najcz´Êciej przeprowadzanych badaƒ na
wyselekcjonowanych grupach pacjentów klinicznych, nasza
analiza dotyczy∏a pacjentów ze szczebla podstawowej opieki zdrowotnej.

Materia∏ i metoda
W okresie maj 2000 – czerwiec 2003 w Centrum Medycznym
„Bazarowa” w ¸odzi, w Pracowni Ultrasonografii Zak∏adu

Diagnostyki Obrazowej, dzia∏ajàcego na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, zbadano ∏àcznie 14 072 pacjentów,
spoÊród których USG jamy brzusznej wykonano u 8 079.
Kamic´ p´cherzyka ˝ó∏ciowego lub stan po cholecystektomii
stwierdzono u 1449 z nich.
W obecnej pracy analizie poddano 1 090 osób z rozpoznanà
kamicà p´cherzykowà lub stanem po cholecystektomii oraz
346 osób z grupy porównawczej, w sumie – 1 436 osób (338
m´˝czyzn i 1 098 kobiet) w wieku od 8 do 91 lat (tabela 1).
W badanej populacji 1 436 osób wyodr´bniono trzy grupy:
I – pacjenci, z rozpoznanà kamicà p´cherzykowà (n = 568)
II – pacjenci po cholecystektomii (n = 544)
III – grupa porównawcza (n = 346) – bez klinicznych i ultrasonograficznych objawów choroby p´cherzyka ˝ó∏ciowego
i dróg ˝ó∏ciowych. Na grup´ t´ sk∏ada∏a si´: podgrupa IIIa
(n = 100) – pacjenci skierowani na badanie USG nie dotyczàce
narzàdów jamy brzusznej oraz podgrupa IIIb (n = 246)
– pacjenci, skierowani na badanie USG jamy brzusznej bez
dolegliwoÊci z górnego prawego kwadrantu (RUQ).
Dodatkowo, z grup I i II wyodr´bniono podgrup´ osób (n = 99),
którà stanowili ci sami pacjenci z kamicà p´cherzykowà zbadani przed cholecystektomià i w okresie 5–9 miesi´cy po zabiegu.
Ponadto z grupy II, spoÊród 258 chorych, wyodr´bniono
podgrup´ pacjentów (n = 93), u których wykonano cholecystektomi´ metodà laparoskopowà oraz podgrup´ pacjentów (n = 165) po cholecystektomii tradycyjnej z otwarciem
jamy brzusznej.
U 416 chorych, z grup I i II, u których posiadane dane
pozwala∏y na obliczenie wskaênika masy cia∏a (BMI), przeprowadzono analiz´ szerokoÊci P˚W zale˝nie od wartoÊci
tego wskaênika.
Aby uzyskaç najwy˝szà mo˝liwà porównywalnoÊç i powtarzalnoÊç wyników zachowywano te same warunki badania
w stosunku do wszystkich przebadanych 1 436 osób:

Table 1. The distribution of the investigated patients according to sex and age.
Tabela 1. Rozkład płci i wieku w grupie porównawczej i w grupach badanych.

Grupy pacjentów

Razem

M´˝czyêni

Kobiety

Wiek

n

n

%

n

%

Êrednia

SD

Grupa porównawcza

346

234

67,6

112

32,4

45,9

16,4

Pacjenci z kamicà p´cherzykowà

568

431

75,9

137

24,1

60,7

15,2

Pacjenci po cholecystektomii (razem)

544

465

85,5

79

14,5

63,1

13,7

w tym po cholecystektomii laparoskopowej

93/258 (36%)

79/222 (35,6%)

84,9

14/36 (38,9%)

15,1

59,0

14,3

w tym po cholecystektomii tradycyjnej

165/258 (64%) 143/222 (64,4%)

86,7

22/36 (61,1%)

13,3

64,4

13,0

85

85,9

14

14,1

59,2

14,5

Ci sami pacjenci przed cholecystektomià i po zabiegu (razem)

99

w tym po laparoskopowej cholecystektomii

64/99 (64,6%)

53/85 (62,4%)

82,8

11/14 (78,6%)

17,2

57,7

14,3

w tym po tradycyjnej cholecystektomii

35/99 (35,4%)

32/85 (37,6%)

91,4

3/14 (21,4%)

8,6

62,0

14,7
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IIIa
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Grupy
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IIIb
III

5
0
0

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

Metody statystyczne. Porównania prób niezale˝nych
w przypadku rozk∏adów normalnych wykonano przy u˝yciu testu t-Studenta, a w przypadku niespe∏nienia za∏o˝eƒ
o normalnoÊci rozk∏adów stosowano test rangowanych
znaków U Manna-Whitney’a dla prób niezale˝nych. Porównania prób zale˝nych w przypadku rozk∏adów normalnych
wykonano przy u˝yciu testu parametrycznego – testem
t-Studenta dla prób zale˝nych. W pozosta∏ych przypadkach
stosowano test Wilcoxona dla prób zale˝nych. Porównania
cz´stoÊci wyst´powania danej cechy przeprowadzono
u˝ywajàc testu χ2; jeÊli warunki stosowania testu χ2 nie
by∏y spe∏nione, stosowano test dok∏adny Fishera.

Wyniki
Norma szerokoÊci P˚W. Prawid∏owà szerokoÊç P˚W ustalono w grupie porównawczej, odr´bnie w podgrupach: IIIa
– u pacjentów bez dolegliwoÊci brzusznych i IIIb – u pacjentów bez dolegliwoÊci z prawego górnego kwadrantu brzusznego (RUQ). Na rycinie 1. przedstawiono rozk∏ad iloÊciowy
pacjentów w wyodr´bnionych przedzia∏ach szerokoÊci P˚W.
Pomi´dzy podgrupami IIIa i IIIb nie stwierdzono ró˝nic
istotnych statystycznie w rozk∏adzie iloÊciowym pacjentów
dla poszczególnych szerokoÊci P˚W (p > 0,05) (rycina 1).
Ârednia szerokoÊç P˚W oraz odchylenie standardowe od
Êredniej dla tych podgrup wynios∏y odpowiednio 4,1 ± 1,0
mm oraz 3,9 ± 0,9 mm. Wobec braku ró˝nic istotnych statystycznie pomi´dzy wartoÊciami z obu podgrup, po∏àczono
je w jednà grup´ III; Êrednia szerokoÊç P˚W w tej grupie wynios∏a 4,0 ± 0,9 mm. Zakres przyj´tych przez nas
wartoÊci prawid∏owych na podstawie wartoÊci Êrednich

4,5
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95%
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Figure 2. Upper and lower limits of the 10th–90th and 5th–95th
percentile ranges and median values in the reference group.
Rycina 2. Dolna i górna granica przedzia∏ów percentylowych oraz
mediana szerokoÊci P˚W w grupie porównawczej.

(Êrednia ± 2SD) wyniós∏ dla ca∏ej grupy porównawczej:
2,1–5,9 mm. Stosujàc metod´ percentylowà obliczono, ˝e
zakres prawid∏owych szerokoÊci w obr´bie 10–90 percentyl
wyniós∏ 3,0–5,5 mm, natomiast w bardziej tolerancyjnym
przedziale: 5–95 percentyl zakres ten wynosi∏ 2,7–6,0 mm
(rycina 2). Bioràc pod uwag´ otrzymane wyniki, górnà granic´ normy przekroju P˚W, obliczonà dwiema metodami,
ustalono na 6,0 mm.
Wp∏yw wieku na szerokoÊç P˚W. Rozk∏ad liczby osób
w poszczególnych przedzia∏ach wiekowych (co 10 lat)
w podgrupie IIIa i IIIb nie wykazywa∏ ró˝nic istotnych statystycznie.
Analizie poddano oddzielnie wyniki szerokoÊci P˚W w podgrupach IIIa i IIIb oraz w po∏àczonej grupie III (rycina 3).
Nie znaleziono ró˝nic istotnych statystycznie w szerokoÊci
P˚W pomi´dzy odpowiednimi przedzia∏ami wiekowymi w obu podgrupach. W podgrupie IIIa w najm∏odszym
przedziale wiekowym (≤ 20 lat) Êrednia szerokoÊç P˚W by∏a
równa 3,3 mm, natomiast 3,1 mm w grupie IIIb.
W przedziale wiekowym 71–80 rok ˝ycia, wartoÊç Êrednia P˚W w grupie IIIa wynosi∏a 4,1 mm, a w grupie IIIb
– 4,5 mm. W grupie III, tzn. ca∏ej grupie porównawczej,
zakres zmieniajàcej si´ Êredniej szerokoÊci P˚W wraz
z wiekiem zawiera∏ si´ pomi´dzy 3,1 mm dla najm∏odszego
przedzia∏u wiekowego i 4,5 mm dla najstarszego przedzia∏u
wiekowego. W grupie tej, wzrost szerokoÊci P˚W, pomi´dzy
5
SzerokoÊç P˚W [mm]

1.) Wszystkie badania wykona∏ osobiÊcie autor pracy (D.K.)
przy u˝yciu aparatu GAIA digital 8800 Sonoace firmy
Medison-Kretz. 2.) Czas badania wynosi∏ od 15 do 30 min.
3.) Stosowano g∏owic´ konweksowà o cz´stotliwoÊci 5MHz.
4.) Pacjenta badano w pozycji na plecach oraz w pozycji
bocznej lewej i skoÊnej tylnej lewej. 5.) Przekrój P˚W by∏
mierzony w pozycji skoÊnej tylnej lewej, zawsze na szczycie wdechu, przyk∏adajàc kursory wewnàtrz Êwiat∏a P˚W.
U wszystkich badanych P˚W by∏ mierzony w dwóch miejscach przed tzw. kolankiem przewodu ˝ó∏ciowego wspólnego – trzykrotnie, a wynik badania stanowi∏a Êrednia
z powy˝szych szeÊciu pomiarów.

5,0

2,5

SzerokoÊç P˚W [mm]

Figure 1. Patient distribution of the reference group (III), with
subgroups (IIIa and IIIb), depending on common bile duct
diameters.
Rycina 1. Rozk∏ad procentowy pacjentów z grupy porównawczej
(III) wraz z podgrupami (IIIa i IIIb) w wyodr´bnionych
przedzia∏ach szerokoÊci P˚W.
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Figure 3. The relationship between the diameter of the common bile
duct and patient age for the reference group and subgroups.
Rycina 3. Zale˝noÊç szerokoÊci P˚W od wieku pacjentów w grupie
porównawczej wraz z podgrupami.
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najm∏odszym przedzia∏em wiekowym a kolejnym, by∏ istotny statystycznie (p < 0,05); podobnie istotna statystycznie
by∏a ró˝nica szerokoÊci P˚W pomi´dzy przedzia∏em 21–30
lat a 31–40 lat (p < 0,01). Ca∏kowita ró˝nica w szerokoÊci
P˚W pomi´dzy najm∏odszymi (≤ 20 lat) a najstarszymi
(71–80 lat) pacjentami z grupy porównawczej by∏a istotna statystycznie przy p < 0,001. Zatem przekrój P˚W rós∏
∏agodnie wraz z wiekiem, przy czym Êrednia górnej granicy szerokoÊci P˚W dla najstarszego przedzia∏u wiekowego
mieÊci∏a si´ nadal w zakresie ustalonej wczeÊniej normy
(rycina 3, tabela 2).

Porównano szerokoÊç P˚W pomi´dzy powy˝ej analizowanymi grupami w odpowiednich przedzia∏ach wiekowych.
W przedzia∏ach wiekowych do 40 roku ˝ycia nie stwierdzono ró˝nic istotnych statystycznie pomi´dzy wszystkimi porównywanymi mi´dzy sobà grupami. Natomiast
w grupach wiekowych od 50 do 80 roku ˝ycia ró˝nice
w szerokoÊci P˚W u pacjentów z kamicà p´cherzykowà
i po cholecystektomii w stosunku do grupy porównawczej systematycznie ros∏y z wiekiem i by∏y istotne statystycznie (tabela 2). Niemniej jednak ró˝nice w szerokoÊci
P˚W pomi´dzy pacjentami z kamicà p´cherzykowà i po
cholecystektomii utrzymywa∏y si´ na sta∏ym poziomie (do
1 mm) (rycina 5).

Wp∏yw p∏ci na szerokoÊç P˚W. Analizie poddano pomiary szerokoÊci P˚W w ca∏ej grupie porównawczej (III) u 234
kobiet i u 112 m´˝czyzn. U kobiet Êrednia szerokoÊç P˚W
wynosi∏a 4,2 mm ± 1.1 mm, a u m´˝czyzn odpowiednio
3,9 mm ± 1.2 mm. Ró˝nica pomi´dzy tymi wartoÊciami
by∏a istotna statystycznie (p<0,05). Podobne ró˝nice
przedstawia∏y tak˝e dwie podgrupy w grupie porównawczej. Ârednie wartoÊci szerokoÊci P˚W dla kobiet i m´˝czyzn
wynosi∏y odpowiednio w podgrupie IIIa 4,1 ± 1.0 mm i 3,8
± 0.9 mm (p<0.05), a w podgrupie IIIb – 4,2 ± 1,2 mm i 3,9
± 1,2 mm (p<0,01).

W celu wyeliminowania z powy˝ej przeprowadzonego
porównania wp∏ywu zmiennoÊci osobniczej oraz indywidualnego przebiegu choroby, z obu grup pacjentów (z kamicà
p´cherzykowà i po cholecystektomii) wy∏oniono 99 chorych, u których P˚W oceniano przed cholecystektomià i po
5–9 miesiàcach od zabiegu.
Stwierdzono, ˝e Êrednia szerokoÊç P˚W w grupie z kamicà
p´cherzykowà wynosi∏a 5,7 mm ± 1,8 mm oraz 5,7 mm
± 1,6 mm w grupie po cholecystektomii (rycina 6).
Porównujàc wyniki szerokoÊci P˚W w badaniu przed
cholecystektomià jak i po cholecystektomii z wynikami w grupie porównawczej stwierdzono ró˝nice statystycznie istotne w obu przypadkach zarówno testem
t-Studenta dla prób niezale˝nych jak i testem U Manna
Whitney’a (p<0,001).

Wp∏yw kamicy p´cherzykowej i cholecystektomii na szerokoÊç P˚W. Analiza szerokoÊci P˚W u pacjentów z kamicà
p´cherzykowà i po cholecystektomii w stosunku do grupy
porównawczej wykaza∏a, ˝e:
1/W grupie po cholecystektomii u 40,3% pacjentów szerokoÊç P˚W by∏a wi´ksza ni˝ przyj´ta przez nas norma
(6,0 mm), podczas gdy w grupie z kamicà p´cherzykowà
– poszerzone P˚W obserwowa∏o si´ u 24,3% pacjentów;
w grupie porównawczej tylko u 5% badanych szerokoÊç
P˚W przekracza∏a wartoÊç 95 percentyla. Ró˝nice zarówno pomi´dzy grupà porównawczà a grupami z kamicà
p´cherzykowà i po cholecystektomii oraz pomi´dzy obiema
grupami pacjentów (z kamicà p´cherzykowà i po cholecystektomii) by∏y istotne statystycznie (p<0,001) (rycina 4).

Natomiast w odpowiednich przedzia∏ach wiekowych, szerokoÊç P˚W u tych samych pacjentów przed cholecystektomià oraz 5–9 miesi´cy po zabiegu nie wykazywa∏a ró˝nic
istotnych statystycznie (rycina 7 i tabela 3).
SpoÊród 99 ocenianych pacjentów u 84 z nich szerokoÊç
P˚W po cholecystektomii nie ulega∏a zmianie, u 10 z nich
– wzrasta∏a, natomiast u 5 – zmniejsza∏a si´.

Table 2. The width of the common bile duct depending on age in the reference (III), cholelithiasis (I), and post-cholecystectomy (II) groups.
Tabela 2. Zale˝noÊç szerokoÊci P˚W w przedziałach wiekowych u pacjentów z grupy porównawczej (III), z kamicà p´cherzykowà (I) oraz
po cholecystektomii (II).
Grupy

Porównawcza (III)

Po cholecystektomii (II)

Z kamicà p´cherzykowà (I)

III

III

II

n

Êrednia
(mm)

SD

n

Êrednia
(mm)

n

Êrednia
(mm)

SD

II

I

I

≤20

21

3,1

0,7

1

3,6

2

3,5

0,00

21-30

55

3,5

0,7

9

3,9

1,5

15

3,6

1,4

ns

ns

ns

31-40

47

4,0

0,8

18

4,5

1,6

29

4,2

1,2

ns

ns

ns

41-50

91

4,0

0,9

65

6,0

1,9

93

5,2

1,2

<0,001

<0,001

<0,05

51-60

64

4,2

0,9

98

5,7

1,6

108

5,1

1,3

<0,001

<0,001

<0,05

61-70

37

4,2

0,9

126

6,4

2,0

77

5,7

1,2

<0,001

<0,001

<0,05

71-80

21

4,4

1,2

133

7,0

2,5

132

6,0

1,1

<0,001

<0,05

<0,001

>80

1

4,5

38

6,4

1,6

37

7,1

1,0

razem
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4,0
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Figure 4. Histogram of patient distribution, depending on common
bile duct diameters, within or above the normal range,
for all patient groups.
Rycina 4. Procentowy rozk∏ad pacjentów z wartoÊciami szerokoÊci
P˚W: w zakresie normy i wartoÊciami powy˝ej normy,
w grupach: porównawczej (III), z kamicà p´cherzykowà (I)
i po cholecystektomii (II).

Figure 5. The relationship between common bile duct diameter
and patient age for the groups with cholelithiasis (I),
post-cholecystectomy (II), and reference (III).
Rycina 5. Zale˝noÊç szerokoÊci P˚W od wieku pacjentów: grupa
z kamicà p´cherzykowà (I), grupa po cholecystektomii (II)
i grupa porównawcza (III).
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Figure 6. Common bile duct diameters in 99 patients investigated
before cholecystectomy (Ia) and at 5 to 9 months after the
operation (IIa) compared with the reference group (III).
Rycina 6. SzerokoÊç P˚W w grupie 99 tych samych pacjentów,
zbadanych przed cholecystektomià (Ia) i 5 do 9 miesi´cy
po zabiegu (IIa) wobec grupy porównawczej (III).
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21-40
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61-80

81-100
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Figure 7. The changes of common bile duct diameter depending on
the subject age in the group of 99 patients investigated
before cholecystectomy (Ia) and 5 to 9 months after the
operation (IIa) compared with the reference group (III).
Rycina 7. Zmiana szerokoÊci P˚W w odpowiednich przedzia∏ach
wiekowych u tych samych pacjentów przed
cholecystektomià (Ia) i 5 do 9 miesi´cy po zabiegu (IIa)
wobec grupy porównawczej (III).

Table 3. Diameter of the common bile duct (mm) depending on age in the same 99 patients investigated before and 5–9 months after cholecystectomy.
Tabela 3. Zale˝noÊç szerokoÊci P˚W (mm) od wieku chorych u tych samych 99 pacjentów przed cholecystektomià i 5–9 miesi´cy po zabiegu.
Grupy pacjentów

Z kamicà p´cherzykowà
u 99 pacjentów (Ia)

Porównawcza (III)

III

IIa

Ia

Ia

SD

IIa

10

4,4

1,2

<0,05

<0,05

ns

1,7

45

5,5

1,2

<0,001

<0,001

ns

6,1

1,9

39

6,3

1,9

<0,001

<0,001

ns

5

5,9

1,4

5

5,5

1,8

99

5,7

1,8

99

5,7

1,6

<0,001

<0,001

ns

n

Êrednia (mm)

SD

n

≤20

21

3,1

0,7

0

21–40

102

3,8

0,8

10

4,3

0,8

41–60

155

4,1

0,9

45

5,5

61–80

88

4,3

1,0

39

>80

1

4,5

346

4,0

0,9

III

Êrednia (mm)

Przedziały wiekowe

Razem

Po cholecystektomii u tych
samych 99 pacjentów (IIa)

Êrednia (mm)

SD

n
0

SzerokoÊç P˚W po cholecystektomii laparoskopowej i wykonanej metodà tradycyjnà, z otwarciem jamy brzusznej.
W grupie pacjentów po cholecystektomii laparoskopowej
P˚W by∏ szerszy ni˝ norma u 29% badanych; natomiast
u pacjentów, u których wykonano zabieg metodà tradycyjnà,
P˚W by∏ szerszy ni˝ norma u 49,7% badanych. Ró˝nica ta,

tzn. w cz´stoÊci poszerzenia P˚W pomi´dzy obiema grupami pacjentów po cholecystektomii by∏a istotna statystycznie (p < 0,01). Równie˝ istotna statystycznie by∏a ró˝nica
w szerokoÊci P˚W pomi´dzy chorymi leczonymi metodà
otwartej cholecystektomii, a pacjentami po cholecystektomii
laparoskopowej (p < 0,001) (tabela 4).
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Wskaênik masy cia∏a a szerokoÊç P˚W u pacjentów z kamicà p´cherzykowà i po cholecystektomii. W grupach
pacjentów z kamicà p´cherzykowà oraz po cholecystektomii oceniono wartoÊç wskaznika masy cia∏a (BMI, wskaênik
Queteleta). Jest to iloraz masy cia∏a pacjenta (w kg) i kwadratu jego wzrostu (w metrach). Wskaênik ten by∏ równy
lub wi´kszy od 25,1 kg/m2 (co Êwiadczy∏o o nadwadze)
u 68,7 % pacjentów z kamicà p´cherzykowà oraz u 67,5 %
pacjentów po cholecystektomii (tabela 5).

po cz´Êci, z efektu powi´kszenia elementów anatomicznych na rentgenogramie – o oko∏o 30%, ˝ó∏ciop´dnego
dzia∏ania Êrodków cieniujàcych, podawania tych Êrodków
pod zwi´kszonym ciÊnieniem czy te˝ stosowania do premedykacji Êrodków dzia∏ajàcych rozkurczowo na mi´Ênie
g∏adkie [17]. W zwiàzku z najcz´Êciej owalnym kszta∏tem
przekroju P˚W, sugeruje si´ równie˝, ˝e pomiary USG zwykle przedstawiajà mniejszà jego szerokoÊç (wymiar ap),
podczas gdy pomiar na podstawie cholangiografii endoskopowej rejestruje wi´kszy, poprzeczny wymiar przekroju
[20]. Niemniej jednak, istnieje wyraêna zale˝noÊç liniowa
pomi´dzy pomiarami rentgenograficznymi i sonograficznymi, z wysokim wspó∏czynnikiem korelacji [1,6,17]. I tak,
za górnà granic´ prawid∏owej szerokoÊci P˚W przy pomiarze cholangiograficznym przyjmuje si´ zakres 7–11 mm,
z preferencjà tej górnej wartoÊci [6,12,19,20]. Ci sami autorzy, w równolegle wykonanych badaniach USG, jako górnà
granic´ normy podajà 8 mm [6, 20]. Sonograficznie mierzony zakres prawid∏owego przekroju P˚W jest jednak stosunkowo szeroki – poczynajàc od 3,6 ± 0,2 mm czy 3 ± 1 mm
[16,17] (a zatem górna granica normy, tzn. x– + 2 SD, by∏aby
tu odpowiednio 4 mm i 5 mm), poprzez wartoÊci Êrednicy
do 6 mm [3,13] czy nawet do 8 mm [2]. Oceniana przez
nas grupa porównawcza 346 osób by∏a jednà z wi´kszych
w piÊmiennictwie, a okreÊlona wartoÊç 6 mm jako górna
granica prawid∏owego zakresu wykazywa∏a zgodnoÊç
z wi´kszoÊcià danych literaturowych. Warta podkreÊlenia

Sprawdzono zale˝noÊç pomi´dzy podwy˝szonymi wartoÊciami BMI a poszerzeniem P˚W. U osób z prawid∏owà
wartoÊcià BMI (n = 133, 100%) poszerzenie P˚W obserwowa∏o si´ u 59 (44,4 %) pacjentów, podczas gdy w grupie osób z nadwagà (n = 283, 100 %) P˚W by∏ poszerzony
u 152 (53,7 %) pacjentów. Ró˝nica w cz´stoÊci poszerzenia P˚W pomi´dzy grupà z prawid∏owym BMI a grupà
z podwy˝szonym wskaênikiem by∏a istotna statystycznie
(p < 0,05) (tabela 6).

Dyskusja
Prawid∏owa szerokoÊç P˚W. Prawid∏owa szerokoÊç dróg
˝ó∏ciowych jest tematem budzàcym liczne kontrowersje.
SzerokoÊci P˚W, mierzone w czasie cholangiografii rentgenowskiej (Êród- i pooperacyjnej) czy ERCP, sà wy˝sze ni˝
pomiary ultrasonograficzne [1,6,17]. Wynikaç to mo˝e,

Table 4. Diameter of common bile duct in patients post-cholecystectomy, performed by the laparoscopic or the open methods.
Tabela 4. SzerokoÊç P˚W u pacjentów po cholecystektomii (n = 258), wykonanej metodà laparoskopowà (n = 93) i tradycyjnà (n = 165).
Metoda cholecystektomii

Laparoskopowa

Tradycyjna

n (%)

Êrednia (mm)

SD

n (%)

Êrednia (mm)

SD

p

SzerokoÊç P˚W w zakresie normy

66 (71%)

4,8

0,7

83 (50,3%)

5,0

0,8

ns

SzerokoÊç P˚W powy˝ej normy

27 (29%)

7,7

1,1

82 (49,7%)

8,7

1,8

<0,01

Razem

93 (100%)

5,7

1,6

165 (100%)

6,8

2,3

<0,001

Table 5. Distribution of BMI values in 416 patients with cholelithiasis and post-cholecystectomy.
Tabela 5. Rozkład procentowy wartoÊci BMI (kg/m2) u 416 pacjentów z kamicà pàcherzykowà i po cholecystektomii.
BMI (kg/m2)

25,1–30,0

≤25,0

30,1–35,0

35,1–40,0

>40

n (razem)

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Z kamicà p´cherzykowà

182

100

57

31,3

87

47,8

32

17,6

6

3,2

0

0

Po cholecystektomii

234

100

76

32,5

96

41,0

46

19,7

8

3,4

8

3,4

Pacjenci

Table 6. The relationship between BMI values and the diameters of the common bile duct in patients with cholelithiasis and post-cholecystectomy.
Tabela 6. Zale˝noÊç wartoÊci BMI (kg/m2) od szerokoÊci P˚W u pacjentów z kamicà p´cherzykowà i po cholecystektomii.
P˚W w obu badanych grupach (I + II)

BMI prawidłowy (≤25)

BMI podwy˝szony (>25)

n

%

n

%

SzerokoÊç P˚W w zakresie normy

74

55,6

131

46,3

SzerokoÊç P˚W powy˝ej normy

59

44,4

152

53,7

Razem

133

100,0

283

100,0
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p < 0,05
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tu jest celowoÊç stworzenia w∏asnej grupy porównawczej,
która zwi´ksza wiarygodnoÊç pomiarów dokonywanych
u pacjentów z zasadniczych grup badanych, zg∏aszajàcych
si´ spoÊród tej samej populacji, a ponadto ocena USG grupy
porównawczej i grup badanych przeprowadzana jest w tych
samych warunkach i przez tego samego badajàcego.
Wp∏yw wieku na szerokoÊç P˚W. U dzieci P˚W jest
istotnie w´˝szy w porównaniu z prawid∏owà szerokoÊcià
przewodu u doros∏ych. U niemowlàt szerokoÊç ta nie przekracza 1,6 mm i wzrasta powoli z wiekiem do 2,5–3,0
mm we wczesnym okresie dojrzewania, a stopieƒ tego
powi´kszania si´ jest zbli˝ony do wzrostu Êrednicy t´tnicy
wàtrobowej [21]. W populacji doros∏ych, zmiany szerokoÊci
P˚W zwiàzane z wiekiem, przedstawiane sà bàdê jako
nieistotne statystycznie [14,17] albo pokazywane jest
powolne, ale znamienne statystycznie, poszerzanie si´
przewodu [15,16,22]. W tej pierwszej grupie prac wnioski wyprowadzane by∏y na podstawie zbyt ma∏ej liczby
pacjentów, bàdê te˝ przedstawiana analiza by∏a niepe∏na
i dotyczy∏a wy∏àcznie pacjentów z dolegliwoÊciami z zakresu wàtroby i dróg ˝ó∏ciowych. C.C.Wu i wsp., badajàc
sonograficznie 265 osób bez schorzeƒ w zakresie wàtroby
i dróg ˝ó∏ciowych, wykazali wzrost szerokoÊci P˚W z wiekiem; przy czym w najstarszej grupie – powy˝ej 60 roku
˝ycia – spoÊród 29 badanych, najwy˝szà wartoÊç (10 mm)
stwierdzono tylko u jednej osoby [21]. Kaim i wsp., z kolei,
u 45 pacjentów w wieku powy˝ej 75 roku ˝ycia i bez
nieprawid∏owoÊci klinicznych, laboratoryjnych i sonograficznych w zakresie wàtroby i dróg ˝ó∏ciowych, stwierdzili
wyraênie zwi´kszonà szerokoÊç przewodu w takiej populacji (x– ± SD to 6,5 ± 2,5, a 95 percentyl czyli górna granica normy to 10 mm), w porównaniu z przedstawionymi
w piÊmiennictwie wartoÊciami prawid∏owymi dla doros∏ych
pacjentów [15]. Perret i wsp. ocenili szerokoÊç P˚W u 1018
pacjentów w wieku 60–96 lat, uzyskujàc powolny, istotny
statystycznie, wzrost z wiekiem; niemniej jednak, u 98%
badanych powy˝ej 60 roku ˝ycia, szerokoÊç P˚W by∏a
nadal mniejsza ni˝ 6 mm. Nasze obecne badania, pokazujàc
równie˝ znamienny statystycznie wzrost Êrednicy P˚W
z wiekiem, potwierdzi∏y wyniki tych ostatnich autorów,
ale oceniane przez nas zjawisko zosta∏o ponadto przedstawione w szerokim przedziale wiekowym pacjentów (od ok.
20 roku ˝ycia do ponad 80 roku ˝ycia) z uwidocznieniem
ciàg∏ego charakteru tego procesu.
Wp∏yw p∏ci na szerokoÊç P˚W. Uzyskane przez nas
wyniki pokaza∏y nieco wi´kszà Êrednic´ P˚W u kobiet,
bez dolegliwoÊci z zakresu wàtroby i dróg ˝ó∏ciowych,
w porównaniu z pomiarami wykonanymi w podobnej
grupie m´˝czyzn; ró˝nice te by∏y istotne statystycznie.
Przedstawione spostrze˝enie jest zgodne z wczeÊniejszymi
doniesieniami Neoptolemosa i wsp. [23] oraz Poralli i wsp.
[24]. Ta druga grupa badaczy, stosujàc manometri´ w czasie
badaƒ ERCP, wykaza∏a ponadto wyraênie wy˝sze ciÊnienie
wyst´pujàce w drogach ˝ó∏ciowych u kobiet. Z kolei, cz´Êç
autorów wskazywa∏a na brak zale˝noÊci pomi´dzy p∏cià
a szerokoÊcià P˚W [14,22]; wydaje si´, ˝e równie˝ takà
niezgodnoÊç mo˝na objaÊniç zbyt ma∏à liczbà analizowanych pacjentów w tych ostatnich pracach.
SzerokoÊç P˚W u pacjentów z kamicà ˝ó∏ciowà i po
cholecystektomii. U naszych pacjentów z kamicà p´che-
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rzykowà, Êrednica P˚W by∏a znamiennie wy˝sza w porównaniu z grupà odniesienia (tabele 2 i 3, ryciny 5–7). Ró˝nica
ta – pomi´dzy powy˝szymi grupami – pojawia∏a si´ u badanych po 40 roku ˝ycia i powi´ksza∏a si´ z wiekiem.
Wskazuje to najprawdopodobniej na liniowà zale˝noÊç
pomi´dzy szerokoÊcià P˚W a czasem trwania choroby.
U chorych po cholecystektomii, P˚W by∏ szerszy w porównaniu z pacjentami z kamicà (tabela 2 i rycina 5); niemniej
jednak porównanie tych samych 99 pacjentów z kamicà
p´cherzykowà (przed cholecystektomià) i po zabiegu nie
wykaza∏o ˝adnych ró˝nic w szerokoÊci P˚W (tabela 3 i rycina 7); ten ostatni wynik, ze wzgl´du na porównywanie tych
samych pacjentów, bardziej wiarygodnie przedstawia badane zjawisko.
Dotychczasowe piÊmiennictwo oceniajàc wp∏yw kamicy p´cherzykowej i cholecystektomii na szerokoÊç P˚W,
przedstawia wiele sprzecznych ze sobà danych. Najbardziej
prawdopodobnà przyczynà tych niezgodnoÊci mo˝e byç
ró˝ny dobór grup porównawczych, czy te˝ brak oceny
zmian w odpowiednich przedzia∏ach wiekowych. I tak,
Kaim i wsp., mierzàc szerokoÊç P˚W u pacjentów powy˝ej
75-ego roku ˝ycia, nie stwierdzili ró˝nic istotnych statystycznie pomi´dzy pacjentami z kamicà p´cherzykowà
a pacjentami bez cech kamicy; natomiast u pacjentów po
cholecystektomii (n = 17) – P˚W by∏ znamiennie szerszy
w porównaniu z obiema poprzednimi grupami [15]. Z drugiej strony, Reinus i wsp., porównujàc stosunkowo liczne grupy (razem 383 chorych), stwierdzili poszerzenie
P˚W u pacjentów z kamicà w porównaniu z chorymi bez
obecnoÊci z∏ogów w p´cherzyku ˝ó∏ciowym [14]. Autorzy
ci równie˝ pokazywali poszerzenie przewodu po cholecystektomii: tu grupa liczy∏a tylko 31 chorych i nie byli to ci
sami pacjenci zbadani przed i po cholecystektomii. Na brak
wyraênego i sta∏ego poszerzenia P˚W po cholecystektomii
wskazywa∏o jednoznacznie szereg badaczy, którzy przeprowadzali ocen´ szerokoÊci przewodu u tych samych pacjentów – przed i po zabiegu bàdê dokonywali analizy znacznej
liczby pacjentów [13,17,18, 25,26].
Porównanie pomiarów P˚W u naszych chorych po cholecystektomii laparoskopowej i wykonanej metodà otwartà,
wykaza∏o wi´kszà szerokoÊç przewodu u pacjentów poddanych operacji tradycyjnej w porównaniu z chorymi po
zabiegu laparoskopowym. Wynika∏o to najprawdopodobniej z selekcji pacjentów do metody laparoskopowej, z przesuni´ciem do operacji metodà otwartà chorych, u których
przewidywano trudnoÊci techniczne w czasie laparoskopii
lub powik∏ania po tym zabiegu [3].
SzerokoÊç P˚W a wskaênik masy cia∏a u pacjentów
z kamicà p´cherzykowà i po cholecystektomii. Szereg badaƒ przedstawiajàc czynniki ryzyka kamicy
p´cherzykowej takie jak: p∏eç ˝eƒska, czynniki dziedziczne, kolejne cià˝e, hiperlipoproteinemia, przyjmowanie doustnych Êrodków antykoncepcyjnych czy wiek
pacjentki, wskazujà tak˝e na nadwag´ [27–31]. Równie˝
u naszych pacjentów z podwy˝szonà masà cia∏a (BMI
> 25 kg/m2) cz´stoÊç kamicy p´cherzykowej by∏a istotnie wi´ksza w porównaniu z takà cz´stoÊcià u pacjentów
z prawid∏owym BMI (tabela 5). U tych samych pacjentów z kamicà p´cherzykowà lub po cholecystektomii
nadwaga by∏a cz´Êciej zwiàzana z poszerzeniem P˚W
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w porównaniu z pacjentami z kamicà ˝ó∏ciowà lub po
cholecystektomii ale z prawid∏owà masà cia∏a (tabela
6). Podobne dane uzyskali równie˝ Niderau i wsp. [32];
natomiast Reinus i wsp. [14] nie stwierdzili zale˝noÊci
pomi´dzy szerokoÊcià P˚W a masà cia∏a – ale u pacjentów bez kamicy p´cherzykowej. WyjaÊnienie przyczyny
poszerzenia P˚W u pacjentów równoczeÊnie z nadwagà
i z kamicà p´cherzykowà oraz zwiàzku tego poszerzenia
z p∏cià wymaga dalszych badaƒ z odpowiednimi grupami
porównawczymi.
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Wnioski
1. Obserwowane u pacjentów po cholecystektomii poszerzenie P˚W wyst´puje ju˝ przed zabiegiem, na etapie
kamicy p´cherzykowej.
2. SzerokoÊç P˚W jest zale˝na od wieku i p∏ci pacjentów.
3. U chorych z kamicà p´cherzykowà i po cholecystektomii wyst´puje korelacja pomi´dzy nadwagà a poszerzeniem P˚W.
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