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Zgo rze li no we za pa le nie pę che rzy ka żół cio we go

U nie licz nych pa cjen tów ostre za pa le nie pę che rzy ka żół -
cio we go prze cho dzi w za pa le nie zgo rze li no we. W ścia -
nie pę che rzy ka roz wi ja ją się ob sza ry mar twi cy, w któ rych
mo że wy stą pić krwa wie nie oraz ma łe rop nie (ryc. 3.28).
Zgo rze li no we za pa le nie pę che rzy ka żół cio we go jest po -
waż nym po wi kła niem i wy ma ga na tych mia sto we go
wy ko na nia cho le cy stek to mii.

Ścia na pę che rzy ka jest kru cha i mo że pę kać. Wo kół
pę che rzy ka gro ma dzi się płyn i mo że roz wi nąć się za -
pa le nie otrzew nej. Na cie ki za pal ne w są sia du ją cej tkan -
ce wą tro by mo gą być wi docz ne ja ko sła bo od gra ni czo -
ne ob sza ry hi po echo ge nicz ne. Do ścia ny pę che rzy ka mo -
gą przy le gać pę tle je li ta z po wsta ją cy mi mię dzy ni mi

prze to ka mi. Stan ten jest rzad ki, za zwy czaj wy stę pu je
u pa cjen tów star szych, ze współ to wa rzy szą cą cu krzy cą
i cho ro ba mi ukła du ser co wo -krą że nio we go, po wo du jąc
wzrost za cho ro wal no ści i umie ral no ści [31].

Wi docz ne są asy me trycz ne po gru bie nia ścia ny oraz
ob sza ry po wsta wa nia rop nia. Na stę pu je złusz cze nie
we wnętrz nej bło ny ślu zo wej i wów czas w świe tle pę che -
rzy ka są wi docz ne jej frag men ty. Czę sto pę che rzyk żół -
cio wy za wie ra za ka żo ne strzę py tka nek. Scyn ty gra fia wą -
tro by i dróg żół cio wych z uży ciem HIDA mo że wy ka -
zać obec ność prze cie ku żół ci. Jest to ba da nie przy dat -
ne w roz po zna wa niu ob sza rów na gro ma dze nia się żół -
ci, któ re w ba da niu ul tra so no gra ficz nym mo gą być przy -
sło nię te przez ga zy w je li tach.
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Rycina 3.28 • Zgorzelinowe zapalenie pęcherzyka żółciowego. (A) Ściana pęcherzyka jest nieregularnie pogrubiała. W części
przedniej widoczny jest ropień śródścienny. (B) Perforowany pęcherzyk żółciowy oraz duży okołopęcherzykowy zbiornik żółci.
(C) Badanie TK przypadku (B) uwidoczniające perforację pęcherzyka żółciowego.
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