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STRESZCZENIE:   Wprowadzenie: Współczesna nauka i medycyna wchodzą w nową epokę. Na obecnym poziomie rozwoju technologicznego 
istnieją tysiące „nowych” problemów i schorzeń. O ile uprzednio znane schorzenia posiadały cechy pewnej odrębności, 
w trzecim tysiącleciu stajemy przed problemem złożoności i synergicznego oddziaływania znanych chorób. Problemem 
trzeciego tysiąclecia jest otyłość, która – jak wiadomo – stanowi główny czynnik rozwoju szeregu schorzeń przewlekłych [1–3]. 
Przy nadwadze i otyłości dochodzi do przesycenia żółci cholesterolem, co skutkuje wzrostem wskaźnika litogenności, a co za 
tym idzie – wzrostem częstości kamicy żółciowej; ten ostatni sięga w tym przypadku 50–60% [4]. U 20% pacjentów kamica 
żółciowa współistnieje z otyłością [5]. Otyłość jest więc jednym z czynników odpowiedzialnych za rozwój kamicy żółciowej  
i zapalenia pęcherzyka żółciowego [6]. Wystąpienie ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego stwarza największy problem 
u pacjentów z kamicą żółciową, zaś otyłość zwiększa ryzyko powikłań śródoperacyjnych w związku ze zmienną homeostazą 
i obniżoną objętością zapasową [7]. Retrospektywne zbadanie tego problemu [8] doprowadziło do sformułowania pytań 
odnośnie do możliwości wpływania na: przebieg choroby w okresie przedoperacyjnym, poprawę i aspekty techniczne zabiegu 
chirurgicznego wykonywanego u pacjentów z ostrym zapaleniem pęcherzyka żółciowego i otyłością. Znalezienie odpowiedzi 
m.in. na pytania z tej listy stało się głównym zamierzeniem niniejszego badania.   

  Cel: Celem pracy było zbadanie i wybranie optymalnej metody chirurgicznej stosowanej u pacjentów z ostrym zapaleniem 
pęcherzyka żółciowego i otyłością.  

  Materiał i metody: W badaniu wykorzystano analizę prospektywną, której poddano 67 przypadków pacjentów  
z rozpoznaniem ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego leczonych w Regionalnym Szpitalu Klinicznym w Kijowie w okresie 
od września 2018 r. do 1 marca 2020 r. U osób z ostrym zapaleniem pęcherzyka żółciowego wykonywano „tradycyjną” lub 
zmodyfikowaną cholecystektomię laparoskopową. 

  Wyniki: Jak wykazała retrospektywna analiza, u pacjentów z ostrym zapaleniem pęcherzyka żółciowego i otyłością 
wykonywanie tradycyjnej cholecystektomii laparoskopowej jest technicznie trudne i kosztowne. Zaproponowano 
zmodyfikowaną procedurę cholecystektomii laparoskopowej, ułatwiającą i usprawniającą zabieg u pacjentów z ostrym 
zapaleniem pęcherzyka żółciowego i otyłością. Wykonywanie zmodyfikowanej cholecystektomii laparoskopowej zmniejszało 
czas trwania operacji o 9,01 ± 0,41 minut (p = 0,001; α = 0,05). 

  Wnioski: Wykonywanie zmodyfikowanej cholecystektomii laparoskopowej zmniejszało czas trwania operacji o 9,01 ± 0,41 
minut (p = 0,001; α = 0,05) i zapobiegało rozwojowi kwasicy metabolicznej (pH 7,39 ± 0,03 vs 7,30 ± 0,005, p = 0,001; α = 0,05, 
pCO2 5,05 ± 0,36 vs 6,03 ± 0,38, p = 0,02; α = 0.05), zmniejszając ryzyko nadkrzepliwości. Zmodyfikowana LHE jest skuteczna 
w przypadkach otyłości II i III stopnia (p = 0,001; α = 0,05).

SŁOWA KLUCZOWE: cholecystektomia laparoskopowa, ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego, otyłość

SUMMARY:   Introduction: In today’s technological climate, science and medicine have entered a new era. At the level of technological 
progress, we have identified millennia of “new” problems and diseases. If earlier diseases had a certain individuality then, in 
the third millennium, we face compliance and synergistic influence of diseases. Obesity is a problem of the third millennium. 
It is known that obesity is the main factor in the development of various chronic diseases [1–3]. With excess weight and 
obesity, bile is oversaturated with cholesterol, resulting in an increase of its lipogenicity index. As a result, frequency of 
gallstone disease increases; findings from this study document an increase of disease frequency as high as 50% to 60% [4]. 
In 20% of patients, housing concerns are combined with obesity [5]. Thus, obesity is one of the factors in the development 
of cholelithiasis and cholecystitis [6]. The presence of acute cholecystitis represents the most difficult situation for patients 
with gallstones. When obesity is also present, the patient’s risk of surgical complications increases due to altered homeostasis 
and reduced reserve capacity [7]. A retrospective study of this issue [8] posed a number of questions about the possibility of 
influencing the course of disease in the preoperative period as well as the improvement and impact of surgical technicalities 
in patients with acute cholecystitis and obesity. Addressing these and additional questions is the main goal of this study.

  Aim: The aim of the study was to study and select the optimal method of surgery in patients with acute cholecystitis and 
obesity.  

  Materials and methods: In our study, a prospective analysis was used. We analyzed 67 cases with diagnosis of acute 
cholecystitis and obesity; all were treated at Kyiv Regional Clinical Hospital in the period from September 2018 to March 2020. 
Patients with acute cholecystitis and obesity received either traditional or modified laparoscopic cholecystectomy.
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z przewlekłym ZPŻ, zaostrzeniem przewlekłego zapalenia pęche-
rzyka żółciowego, pacjentów poniżej 18. roku życia, pacjentów 
bez pełnego panelu badań, pacjentów z żółtaczką mechaniczną,  
pacjentów z nowotworami i niewyrównanymi chorobami prze-
wlekłymi oraz pacjentów z BMI w zakresie 25,0–29,9 kg/m2. Roz-
poznanie ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego potwierdzano 
badaniem USG. U wszystkich osób wykonano pomiary antropo-
metryczne, w tym: wzrost (m), masę ciała (kg) i obwód brzucha 
(cm). Oprócz otyłości jako schorzenia współistniejącego pacjenci 
z ostrym ZPŻ podawali dane nt. obecności następujących chorób 
współistniejących: nadciśnienia tętniczego, cukrzycy i dyslipidemii. 
Po przyjęciu u wszystkich pacjentów wykonywano: ogólne badanie 
krwi z analizą parametrów biochemicznych i immunologicznych 
oraz pomiar ciśnienia krwi, badanie EKG i prześwietlenie płuc.  
U osób z ostrym ZPŻ wykonywano „tradycyjną” lub zmodyfikowa-
ną cholecystektomię laparoskopową. Głównymi elementami mo-
dyfikacji zabiegu były: umieszczenie dodatkowego, piątego trokara  
w lewym podżebrzu w linii rzutu punktu Mayo-Robsona, wykona-
nie 6 „kroków bezpieczeństwa” i redukcja ciśnienia śródbrzuszne-
go z 15–17 mm Hg do 0 mm Hg co 30 minut z trwającą 1 minutę  
hiperwentylacją. Założenie piątego portu w punkcie Mayo-Robsona 
jest wymagane w celu wprowadzenia retraktora laparoskopowego 
(ostrza lub „złotego palca”) przy jednoczesnej poprawie płaszczy-
zny operacji i wysokości, na jakiej dokonuje się manipulacji na-
rzędziami. Podobnie jak w badaniu retrospektywnym, pod uwagę 
wzięto wyniki leczenia chirurgicznego i powikłania pozabiegowe. 
Wszystkie usunięte pęcherzyki żółciowe poddano badaniu histo-
logicznemu w celu identyfikacji rodzaju zapalenia.

Uzyskane dane przetwarzano statystycznie przy użyciu oprogra-
mowania MS Excel 2010 i Statistica 10 metodą opisową z wyko-
rzystaniem: wielkości względnych, bezwzględnych, odchyleń stan-
dardowych i błędów. Korelacje między zmiennymi zbadano przy 
użyciu testu Pearsona (χ2), a istotność różnic między dwiema nie-
zależnymi grupami przy użyciu testu t-Studenta.

WYNIKI

Jak wykazała retrospektywna analiza, u pacjentów z ostrym zapale-
niem pęcherzyka żółciowego i otyłością wykonywanie tradycyjnej 
cholecystektomii laparoskopowej jest technicznie trudne i kosztow-
ne. Zaproponowano zmodyfikowaną procedurę cholecystektomii 
laparoskopowej, ułatwiającą i usprawniającą zabieg u pacjentów  
z ostrym ZPŻ i otyłością. W celu odrzucenia lub potwierdzenia po-
stawionej hipotezy utworzono dwie grupy losowo wybranych pacjen-
tów z ostrym ZPŻ i otyłością. W pierwszej grupie, liczącej 35 osób, 
znalazły się osoby poddane zmodyfikowanej (eksperymentalnej) pro-
cedurze cholecystektomii laparoskopowej (LHE). W drugiej grupie 
(kontrolnej), złożonej z 32 pacjentów, wykonywano tradycyjną LHE.

WYKAZ SKRÓTÓW

EKG – elektrokaridografia 
LHE – cholecystektomia laparoskopowa 
USG – ultrasonografia 
XE – cholecystektomia otwarta 
ZPŻ – zapalenie pęcherzyka żółciowego

WPROWADZENIE

Współczesna nauka i medycyna wchodzą w nową epokę. Na obec-
nym poziomie rozwoju technologicznego istnieją tysiące „no-
wych” problemów i schorzeń. O ile uprzednio znane schorzenia 
posiadały cechy pewnej odrębności, w trzecim tysiącleciu staje-
my przed problemem złożoności i synergicznego oddziaływania 
znanych chorób. Problemem trzeciego tysiąclecia jest otyłość. 
Jak wiadomo, stanowi ona główny czynnik rozwoju szeregu scho-
rzeń przewlekłych [1–3]. Przy nadwadze i otyłości dochodzi do 
przesycenia żółci cholesterolem, co skutkuje wzrostem wskaźni-
ka litogenności, a co za tym idzie – wzrostem częstości kamicy 
żółciowej; ten ostatni sięga w tym przypadku 50–60% [4]. U 20% 
pacjentów kamica żółciowa współistnieje z otyłością [5]. Otyłość 
jest więc jednym z czynników odpowiedzialnych za rozwój kami-
cy żółciowej i zapalenia pęcherzyka żółciowego [6]. Wystąpienie 
ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego stwarza największy pro-
blem u pacjentów z kamicą żółciową, zaś otyłość zwiększa ryzyko 
powikłań śródoperacyjnych w związku ze zmienną homeostazą  
i obniżoną objętością zapasową [7].

Retrospektywne zbadanie tego problemu [8] doprowadziło do sfor-
mułowania pytań odnośnie do możliwości wpływania na: przebieg 
choroby w okresie przedoperacyjnym, poprawę i aspekty technicz-
ne zabiegu chirurgicznego wykonywanego u pacjentów z ostrym 
zapaleniem pęcherzyka żółciowego (ZPŻ) i otyłością. Znalezienie 
odpowiedzi m.in. na pytania z tej listy stało się głównym zamie-
rzeniem niniejszego badania.

Celem pracy było zbadanie i wybranie optymalnej metody chirur-
gicznej stosowanej u pacjentów z ostrym ZPŻ i otyłością.

MATERIAŁ I METODY

W badaniu wykorzystano analizę prospektywną, której podda-
no 67 przypadków pacjentów z rozpoznaniem ostrego zapalenia  
pęcherzyka żółciowego leczonych w Regionalnym Szpitalu Klinicz-
nym w Kijowie w okresie od września 2018 r. do 1 marca 2020 r. Do 
badania włączono pacjentów przyjmowanych po raz pierwszy do 
szpitala. Kryteria wykluczenia z badania obejmowały: pacjentów  

  Results: Retrospective analysis indicates traditional laparoscopic cholecystectomy is technically difficult and costly in patients 
with acute cholecystitis and obesity. A modified laparoscopic cholecystectomy has been proposed to improve and enhance 
surgery in patients with acute cholecystitis and obesity. Surgical duration was shortened by 9.01 ± 0.41 minutes (p = 0.001;  
α = 0.05) when a modified laparoscopic cholecystectomy was performed. 

  Conclusions: Performing a modified laparoscopic cholecystectomy reduced the duration of surgery by 9.01 ± 0.41 minutes 
(p = 0.001; α α = 0.05), prevents development of metabolic acidosis pH 7.39 ± 0.03 vs 7.30 ± 0.005 = 0.001; α = 0.05, pCO25.05 
 ± 0.36 vs 6.03 ± 0.38 (p = 0.02; α = 0.05), reducing the risk of hypercoagulation. Modified laparoscopic cholecystectomy (LHE) 
is effective in II and III degrees of obesity (p = 0.001; α = 0.05).

KEYWORDS:   acute cholecystitis, laparoscopic cholecystectomy, obesity
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Zmodyfikowana LHE obejmuje kilka etapów. Pierwszy z nich 
polega na stworzeniu piątego portu w punkcie Mayo-Robsona. 
Zgodnie z Protokołem Tokijskim, następny etap to wykonanie  
6 „kroków bezpieczeństwa” zmniejszających prawdopodobieństwo 
uszkodzenia przewodu żółciowego wspólnego. Jeśli nie jest moż-
liwe przeprowadzenie co najmniej jednego z ww. kroków, dalszy 
zabieg wiąże się z zagrożeniem uszkodzenia przewodu żółciowego 
wspólnego; w takich przypadkach zalecana jest konwersja operacji.

Wykonywanie zmodyfikowanej LHE zmniejszało czas trwania  
operacji o 9,01 ± 0,41 minut (p = 0,001; α = 0,05) (Tab. I.).

W analizie zależności między wskaźnikiem masy ciała (ang. Body 
Mass Index; BMI) a czasem trwania operacji w dwóch porów-
nywanych grupach (Ryc. 1. i Ryc. 2.) stwierdzono silną kore-
lację między obiema zmiennymi (r1 = 0,68038, r2 = 0,80694;  
p = 0,001, α = 0,05). W oparciu o analizę korelacji i regresji dla 
zależności między obiema zmiennymi, po wzięciu pod uwagę  
korekt, wyznaczono współczynniki determinacji R21 = 0,4466,  
R22 = 0,6395, p = 0,001. Oznacza to, że zastosowanie zmodyfiko-
wanej LHE zmniejsza zmienność czasu trwania operacji w zależ-
ności od BMI o 19,29% (95% CI).

Częstość konwersji operacji w grupie zmodyfikowanej LHE uległa 
1,6-krotnemu zmniejszeniu w porównaniu z tradycyjną metodą 
operacji, jednak wskaźnik ten nie jest istotny statystycznie (p = 0,05).

Czas trwania operacji u pacjentów z ostrym ZPŻ i otyłością za-
leży od wielu czynników. W Tab. II. połączono dwa z tych czyn-
ników: metodę operacji i stopień otyłości w oparciu o BMI.  
U pacjentów z otyłością stopnia I nie stwierdzono istotnej staty-
stycznie różnicy w czasie trwania operacji (p = 0.078; α = 0.05) w za-
leżności od metody jej wykonania. Przy otyłości II stopnia zaobser-
wowano skrócenie czasu trwania operacji o 8,92 minut (p = 0,001;  
α = 0,05), natomiast u pacjentów z otyłością III stopnia czas trwa-
nia operacji ulegał skróceniu o 7,45 minut (p = 0,001; α = 0,05). 
Oznaczało to, że zastosowanie zmodyfikowanej LHE było sku-
teczne w przypadkach otyłości stopnia II i III.

Zmodyfikowana LHE obejmuje kilka etapów. Zgodnie z Protokołem 
Tokijskim, jednym z nich jest wykonanie 6 „kroków bezpieczeństwa” 
zmniejszających prawdopodobieństwo uszkodzenia przewodu żół-
ciowego wspólnego (Ryc. 3.).
Krok 1.: Jeśli nadmiernie naprężony pęcherzyk żółciowy przeszkadza 
w odpowiedniej ocenie śródoperacyjnej, należy dokonać dekompresji 
techniką aspiracji cienkoigłowej (Ryc. 3A.);

Krok 2.: Skutecznie dokonana retrakcja pęcherzyka żółciowego uwi-
dacznia obszar w trójkącie Calota, konturując przy tym jego grani-
ce (Ryc. 3B.);

Krok 3.: Preparowanie rozpoczyna się od tylnej części pęcherzyka 
żółciowego, odsłaniając bruzdę Rouciera (Ryc. 3C.);

Krok 4.: Podczas operacji należy zachować płaszczyznę preparowa-
nia (Ryc. 3D.);

Krok 5.: Wypreparowanie dolnej części pęcherzyka żółciowego  
(co najmniej 1/3) pozwala na dokonanie krytycznej oceny bezpieczeń-
stwa (Ryc. 3D.);

Krok 6.: Wykonanie krytycznej oceny bezpieczeństwa (Ryc. 3E.).

Jeśli nie jest możliwe wykonanie co najmniej jednego z ww. kroków,  
dalszy zabieg wiąże się z zagrożeniem uszkodzenia przewodu 
żółciowego wspólnego. W takich przypadkach zalecana jest 
konwersja operacji.

Zwraca się uwagę, że w toku „tradycyjnej” cholecystektomii  
laparoskopowej ciśnienie śródbrzuszne pacjtów otyłych wynosiło  

PARAMETR ZMODYFIKOWANA LHE 
(N = 35)

„TRADYCYJNA” LHE  
(N = 32) P

Czas trwania operacji 
(min) 75.16 ± 5.72  84.17 ± 5.31 0.001

Odsetek konwersji (n, %) 2 (5.71%) 3 (9.38%) 0.05

Uszkodzenie przewodu 
żółciowego wspólnego 
(n, %)

0 (0%) 1 (3.13%) 0.05

Uwaga: p > 0.05 – brak istotności statystycznej

Tab. I.  Szczególne cechy zabiegów LHE u pacjentów z ostrym zapaleniem pęcherzyka 
żółciowego i otyłością.

Czas trwania zmody�kowanej LHE = 42,505 + ,87752 * BMI
r = 0,68038
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Ryc. 1.  Czas trwania zmodyfikowanej LHE w zależności od BMI.

Cz
as

 tr
w

an
ia

 „t
ra

dy
cy

jn
ej

” L
H

E,
 m

i

Czas trwania „tradycyjnej” LHE = 35,803 + 1,2289 * BMI
r = 0,80694

Ryc. 2.  Czas trwania „tradycyjnej” LHE w zależności od BMI.
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15–17 mm Hg. Biorąc pod uwagę czas trwania operacji, stałe  
utrzymywanie ciśnienia śródbrzusznego na poziomie 16–17 
mm Hg może doprowadzić do kwasicy metabolicznej i promo-
wać nadkrzepliwość zwiększającą ryzyko zakrzepicy (Tab. III.).  
W celu zapobieżenia ww. powikłaniom w toku zmodyfikowanej 
LHE ciśnienie śródbrzuszne co 30 minut redukowano do 0 mm Hg   
z następczą hiperwentylacją trwającą 1 minutę. W okresie przed-
operacyjnym pacjentowi należy wstrzyknąć heparynę niskoczą-
steczkową w dawce 4000 anty-Xa (0,4 ml); podawanie należy 
kontynuować po operacji.

OMÓWIENIE WYNIKÓW

Wyniki leczenia pacjentów z ZPŻ i otyłością stanowią waż-
ny problem w dziedzinie zdrowia publicznego. Coraz szer-
sze stosowanie minimalnie inwazyjnych (laparoskopowych,  
endoskopowych, punkcyjnych pod kontrolą USG) metod le-
czenia pacjentów z ZPŻ zmieniło taktykę leczenia. Aktu-
alnie „złotym standardem” w leczeniu pacjentów z obja-
wowym zapaleniem pęcherzyka żółciowego jest LHE [9].  
Za zalety interwencji laparoskopowych uznaje się: małą inwazyjność  

BMI DLA 
PORÓWNYWANYCH 

GRUP  

WARTOŚĆ 
ŚREDNIA – 
PODGRUPA 1

WARTOŚĆ 
ŚREDNIA – 
PODGRUPA 2

T P N 
PODGRUPA 1

N 
PODGRUPA 2

SD
PODGRUPA 1

SD
PODGRUPA 2 F

I dg11 vs I dg2 71.63692 75.60636 -1.84866 0.077993 13 11 4.896687 5.626952 1.320510

I dg11 vs II dg2 71.63692 83.16091 -6.73386 0.000001 13 11 4.896687 3.101211 2.493113

I dg11 vs III dg2 71.63692 88.58500 -8.71380 0.000000 13 10 4.896687 4.233250 1.338002

II dg11 vs I dg2 74.23800 75.60636 -0.61068 0.548649 10 11 4.510121 5.626952 1.556574

II dg11 vs II dg2 74.23800 83.16091 -5.32693 0.000039 10 11 4.510121 3.101211 2.115017

II dg11 vs III dg2 74.23800 88.58500 -7.33465 0.000001 10 10 4.510121 4.233250 1.135086

III dg11 vs I dg2 81.13200 75.60636 2.37653 0.028144 10 11 4.959870 5.626952 1.287081

III dg11 vs II dg2 81.13200 83.16091 -1.13580 0.270166 10 11 4.959870 3.101211 2.557867

III dg11 vs III dg2 81.13200 88.58500 -3.61436 0.001983 10 10 4.959870 4.233250 1.372754

Tab. II.  Porównanie czasu trwania operacji w zależności od metody operacyjnej i stopnia otyłości pacjentów z ostrym zapaleniem pęcherzyka żółciowego.

Ryc. 3.  Kroki bezpieczeństwa w cholecystektomii laparoskopowej.

A C

E FD

B

Uwaga: podgrupa 1. – zmodyfikowana LHE, podgrupa 2. – „tradycyjna” LHE
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Otyłość u pacjentów z ZPŻ wpływa na niektóre aspekty leczenia 
chirurgicznego. Uprzednio otyłość uznawano za przeciwwskaza-
nie dla LHE, jednak obecnie zabieg ten uznaje się za główną me-
todę leczenia pacjentów z ZPŻ i otyłością [20]. U osób otyłych 
czas wykonywania zabiegu XE jest dłuższy. Na czas trwania ope-
racji wpływa wiele czynników: BMI, grubość ściany pęcherzy-
ka żółciowego, obecność ropni okołopęcherzykowych i całkowi-
ty brak wizualizacji przewodu żółciowego wspólnego, wiążący się  
z ryzykiem powstania uszkodzeń jatrogennych. Dla LHE wskaź-
nik ten waha się w granicach od 0,2 do 1,1% [21–23]. Przepro-
wadzono wiele meta-analiz i krytycznych przeglądów danych nt. 
bezpieczeństwa zabiegów i środków mających zapobiegać temu 
powikłaniu. W Konsensusie Delfickim opracowanym w 2017 r. 
wskazano następujące zalecenia dla bezpiecznego zabiegu la-
paroskopowego: 1 – skuteczną refrakcję pęcherzyka żółciowego,  
2 – każdorazowe wykonanie krytycznej oceny bezpieczeństwa,  
3 – unikanie nadmiernego stosowania elektrokoagulacji/zacisków, 
4 – wykorzystanie trójkąta Calota jako głównego punktu orien-
tacyjnego; oraz wymóg zmiany taktyki operacyjnej w przypadku  
5 – obecności kamieni w drogach żółciowych (w tym zespołu Miriz-
ziego) oraz 6 – ciężkiego zwłóknienia w trójkącie Calota [24]. W 2018 
r. w Tokio, w oparciu o Konsensus Delficki, uzgodniono protokół chi-
rurgicznego leczenia ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego [25].

Temat ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego rodzi wiele pytań 
wśród badaczy. Na pierwszy plan wysuwa się bezpieczeństwo interwen-
cji chirurgicznych, co ma szczególne znaczenie u pacjentów otyłych.

WNIOSKI

Wykonywanie zmodyfikowanej LHE zmniejszało czas trwa-
nia operacji o 9,01 ± 0,41 minut (p = 0,001; α = 0,05) i zapobie-
gało rozwojowi kwasicy metabolicznej (pH 7,39 ± 0,03 vs 7,30 
± 0,005, p = 0,001; α = 0,05, pCO2 5,05 ± 0,36 vs 6,03 ± 0,38,  
p = 0,02; α = 0.05), zmniejszając ryzyko nadkrzepliwości. Zmodyfi-
kowana LHE jest skuteczna w przypadkach otyłości II i III stopnia 
(p = 0,001; α = 0,05).

prowadzącą do dobrych efektów kosmetycznych, zmniejszenie 
występowania znacznego bólu w okresie pooperacyjnym, krót-
ki czas hospitalizacji, szybką rehabilitację pacjenta i niski od-
setek powikłań [10–12]. Niemniej jednak, u 5–10% pacjentów,  
u których operacje rozpoczyna zabiegami laparoskopowymi, ist-
nieje potrzeba przejścia (konwersji) do operacji otwartej [13, 14]. 
Konwersję wykonuje się w związku z: problemami związanymi  
z powstawaniem odmy otrzewnowej, obecnością zrostów 
w jamie brzusznej, złożoną anatomią obszaru trójkąta Ca-
lota, brakiem możliwości wykonania odpowiedniej trak-
cji dna pęcherzyka żółciowego w związku z powiększeniem 
i stłuszczeniem wątroby [15]. Jeśli konwersja do cholecy-
stektomii otwartej (XE) wynika z obecności anatomicznych 
i zapalnych zmian w rzucie pęcherzyka żółciowego i prze-
strzeni podwątrobowej, laparoskopię uznaje się za proce-
durę diagnostyczną, zaś konwersję za kolejny etap leczenia.  
W wielu publikacjach odnotowywano, że wzrost BMI u pacjentów 
z ZPŻ nie ma wpływu na wyniki LHE, w tym na wyniki dotyczące 
konwersji do leczenia otwartego [16, 17]. Z kolei niektórzy badacze  
u pacjentów z ZPŻ i otyłością częściej dokonują konwersji do 
operacji otwartej, tłumacząc to obecnością powikłań [12, 18, 19].

Tab. III.  Profil krzepliwości i gazometria krwi pacjentów z ostrym zapaleniem 
pęcherzyka żółciowego we wczesnym okresie pooperacyjnym.

PARAMETR ZMODYFIKOWANA 
LHE (N = 35)

„TRADYCYJNA” LHE 
(N = 32) P

Fibrynogen (g/l) 3.16 ± 0.63 3.64 ± 0.72 0.004

Wskaźnik 
protrombinowy  (%) 91.02 ± 3.57 91.74 ± 3.52 0.4

pH 7.39 ± 0.03 7.30 ± 0.005 0.001

pCO2 (kPa) 5.05 ± 0.36 6.03 ± 0.38 0.02

HCO3- (mmol/l) 21.43 ± 0.90 20.17 ± 1.19 0.001

Uwaga: p > 0.05  –  brak istotności statystycznej 
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