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Cholecystectomy without Operative Cholangiography.  
  

AA..  ZZ..  SSuullee,,  AA..  OOppaalluuwwaa,,  EE..OO..  OOjjoo,,  BB..  IIssmmaaiillaa,,  OO..  DDaaddeess,,  AA..  AAllee,,  SS..  DD..  PPeetteerr..  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  SSuurrggeerryy,,  JJooss  UUnniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg  HHoossppiittaall,,  JJOOSS,,  NNIIGGEERRIIAA  
  
CCoorrrreessppoonnddeennccee  ttoo::  DDrr..  AA..ZZ..  SSuullee,,  EEmmaaiill::  aauuggssuullee@@yyaahhoooo..ccoomm  
  
BBaacckkggrroouunndd::  CChhoolleelliitthhiiaassiiss  iiss  aa  vveerryy  ccoommmmoonn  ccoonnddiittiioonn  wwhhiicchh  mmaayy  bbee    ccoommpplliiccaatteedd  bbyy  tthhee  

pprreesseennccee  sssseessssiinngg  tthhee  aabbiilliittyy  ooff  nnoonn--iinnvvaassiivvee  tteesstt  aass  uusseeffuull  pprreeddiiccttoorrss  ooff  CCoommmmoonn  BBiillee  DDuucctt  ooff  

ccoommmmoonn  bbiillee  dduucctt  ssttoonneess  ((CChhoolleeddoocchhoolliitthhiiaassiiss))..  TThhiiss  pprroossppeeccttiivvee  ddeessccrriippttiivvee  ssttuuddyy  wwaass  aaiimmeedd  aatt  

aasssseessssiinngg  tthhee  aabbiilliittyy  ooff  nnoonn--iinnvvaassiivvee  tteesstt  aass  uusseeffuull  pprreeddiiccttoorrss  ooff  CCoommmmoonn  BBiillee  DDuucctt  

SSttoonneess  ((CCBBDDSS))  iinn  aa  rreessoouurrccee  lliimmiitteedd  eennvviirroonnmmeenntt..  TThhee  SSeettttiinngg  wwaass  aa  hhoossppiittaall--bbaasseedd  ccoohhoorrtt  

oovveerr  aa  ssiixx  yyeeaarr  ppeerriioodd  iinn  JJooss  UUnniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg  HHoossppiittaall,,  JJooss,,  NNiiggeerriiaa..  
MMeetthhooddss::  AA  ttoottaall  ooff  4400  ccoonnsseeccuuttiivvee  ppaattiieennttss  ((1166  mmaalleess  aanndd  2244  ffeemmaalleess)),,  aaggeedd  bbeettwweeeenn  1122  aanndd  6677  

yyeeaarrss  wwiitthh  ggaallll  bbllaaddddeerr  ssttoonneess;;  77  ooff  wwhhoomm  hhaadd  cclliinniiccaall,,  mmoorrpphhoollooggiicc  aanndd  bbiioollooggiicc  iinnddiicceess  ooff  

CCBBDDSS  uunnddeerrwweenntt  ooppeenn  cchhoolleeccyysstteeccttoommyy  wwiitthhoouutt  ooppeerraattiivvee  cchhoollaannggiiooggrraapphhyy..  SSeelleeccttiioonn  ooff  

ppaattiieennttss  ffoorr  ccoommmmoonn  bbiillee  dduucctt  eexxpplloorraattiioonn  ccaann  bbee  aacchhiieevveedd  uussiinngg  tthhee  tthhrreeee  pprreeddiiccttiivvee  ccrriitteerriiaa  

((cclliinniiccaall,,  mmoorrpphhoollooggiicc  aanndd  bbiioollooggiicc))  wwhheerree  ffaacciilliittiieess  ffoorr  iinnttrraaooppeerraattiivvee  cchhoollaannggiiooggrraapphhyy  aarree  nnoott  

aavvaaiillaabbllee..    AA  sshhoorrtt  aanndd  ddiillaatteedd  ccyyssttiicc  dduucctt,,  aa  ddiillaatteedd  ccoommmmoonn  bbiillee  dduucctt  aanndd//oorr  ppaallppaabbllee  ccoommmmoonn  

bbiillee  dduucctt  ssttoonneess  ffoouunndd  aatt  ssuurrggeerryy  aarree  ccoommpplleemmeennttaarryy  pprreeddiiccttiivvee  iinnddiicceess..  

RReessuullttss::  TThhee  oovveerraallll  pprreevvaalleennccee  ooff  CCBBDDSS  wwaass  1177..55%%..    TThhee  pprreevvaalleennccee  wwaass  1155%%  iinn  ppaattiieennttss  oovveerr  

5500  yyeeaarrss  ooff  aaggee  aanndd  22..55%%  iinn  ppaattiieennttss  uunnddeerr  5500  yyeeaarrss  ooff  aaggee..    IInn  tthhoossee  oovveerr  6600  yyeeaarrss,,  iitt  wwaass  55%%..    

AAggee  aanndd  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  jjaauunnddiiccee,,  rreeccuurrrreenntt  llooww  ggrraaddee  ffeevveerr  aanndd  aabbddoommiinnaall  ppaaiinn  wweerree  ffoouunndd  ttoo  

bbee  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  CCBBDDSS..    SSeerruumm  bbiilliirruubbiinn,,  aassppaarrttaattee  aammiinnoottrraannssffeerraassee,,  aallaanniinnee  

aammiinnoottrraannssffeerraassee  aanndd  aallkkaalliinnee  pphhoosspphhaattaassee  wweerree  iinnccrreeaasseedd  77..88,,  11..66,,  22..9955  aanndd  33..8855  ttiimmeess  bbeeyyoonndd  

tthheeiirr  aavveerraaggee  nnoorrmmaall  rreeffeerreennccee  vvaalluueess..    TThhee  mmeeaann  CCBBDD  ddiiaammeetteerr  wwaass  11..7744ccmm..    AAllll  CCBBDDSS  wweerree  

ppaallppaatteedd  aatt  ooppeerraattiioonn..    SSeerruumm  aammyyllaassee  wwaass  nnoorrmmaall  iinn  aallll  oouurr  ppaattiieennttss  iinncclluuddiinngg  tthhoossee  wwiitthh  

CCBBDDSS..    AAllll  ppaattiieennttss  wwhhoo  hhaadd  ggaallll  bbllaaddddeerr  ssttoonneess  bbuutt  nnoo  CCBBDDSS  hhaadd  nnoorrmmaall  sseerruumm  bbiilliirruubbiinn,,  

aassppaarrttaattee  aammiinnoottrraannssaammiinnaassee,,  aallaanniinnee  aammiinnoottrraannssaammiinnaassee  aanndd  aallkkaalliinnee  pphhoosspphhaattaassee..    TThheeyy  aallssoo  

hhaadd  nnoo  jjaauunnddiiccee,,  ffeevveerr,,  aabbddoommiinnaall  ppaaiinn  oorr  aa  ddiillaatteedd  CCBBDD  aanndd//oorr  CCBBDDSS..  

CCoonncclluussiioonn::  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  ppaattiieennttss  aatt  rriisskk  ffoorr  cchhoolleeddoocchhoolliitthhiiaassiiss  ccaann  bbee  aacchhiieevveedd  wwiitthh  ssaaffeettyy  

uussiinngg  cclliinniiccaall,,  ssoonnooggrraapphhiicc  aanndd  bbiioollooggiicc  ppaarraammeetteerrss..    SSuucchh  ppaarraammeetteerrss  mmiigghhtt  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  

rreedduucciinngg  uunnnneecceessssaarryy  ccoossttllyy  oorr  iinnvvaassiivvee  iinnvveessttiiggaattiioonnss  aanndd  hheellpp  rraattiioonnaalliizzee  tthhee  ddiiaaggnnoossttiicc  

ssttrraatteeggyy  ffoorr  cchhoolleeddoocchhoolliitthhiiaassiiss  iinn  ccoouunnttrriieess  wwiitthh  lliimmiitteedd  rreessoouurrcceess..  
  
IInnttrroodduuccttiioonn  
  
GGaallllssttoonnee  ddiisseeaassee  iiss  aa  vveerryy  ccoommmmoonn  ccoonnddiittiioonn  iinnvvoollvviinngg  rroouugghhllyy  1155%%  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  iinn  EEuurrooppee  aanndd  
NNoorrtthh  AAmmeerriiccaa..11,,22  IInn  1100  ttoo  1155%%  ooff  ccaasseess,,  cchhoolleelliitthhiiaassiiss  iiss  ccoommpplliiccaatteedd  bbyy  tthhee  pprreesseennccee  ooff  ccoommmmoonn  bbiillee  
dduucctt  ssttoonneess  ((CCBBDDSS))..33  AAlltthhoouugghh  tthheerree  iiss  nnoo  ccoonnsseennssuuss  oonn  wwhhaatt  ttoo  ddoo  wwiitthh  ssttoonneess  iinn  tthhee  CCBBDD,,  mmaannyy  
iinnvveessttiiggaattoorrss  bbeelliieevveedd  tthhaatt  dduuccttaall  ssttoonneess  sshhoouulldd  aallwwaayyss  bbee  rreemmoovveedd  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  rriisskk  ooff  
ccoommpplliiccaattiioonnss  ssuucchh  aass  cchhoollaannggiittiiss  oorr  aaccuuttee  ppaannccrreeaattiittiiss..33,,44,,55  SSiinnccee  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  cchhoolleeccyysstteeccttoommyy  
bbyy  KKaarrll  LLaannggeennbbuucchh  iinn  11888822,,  tthhee  ddiiaaggnnoossiiss  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  ooff  CCBBDDSS  hhaass  bbeeeenn  aa  cchhaalllleennggee  ffoorr  ssuurrggeeoonnss,,  
rraaddiioollooggiisstt  aanndd  ggaassttrrooeenntteerroollooggiisstt..66,,77,,88    
  
IInn  11889900,,  CCoouurrvvooiissiieerr  ffiirrsstt  ppeerrffoorrmmeedd  ssuurrggeerryy  oonn  tthhee  ccoommmmoonn  bbiillee  dduucctt  ((CCBBDD))..99  AAtt  tthhaatt  ttiimmee  mmoosstt  
ssuurrggeeoonnss  ttrriieedd  ttoo  ppuusshh  CCBBDDSS  iinnttoo  tthhee  dduuooddeennuumm..88,,99,,1100  TThhee  rraattee  ooff  rreettaaiinneedd  ssttoonneess  tthheenn  ccoouulldd  bbee  aass  hhiigghh  
aass  2255%%  iinn  ppaattiieennttss  uunnddeerrggooiinngg  ccoommmmoonn  bbiillee  dduucctt  eexxpplloorraattiioonn  ((CCBBDDEE))..    RReettaaiinneedd  CCBBDDSS  ccaann  bbee  aa  
vveexxiinngg  pprroobblleemm  ddeessppiittee  tthhee  aaddvveenntt  ooff  eennddoossccooppiicc  eexxttrraaccttiioonn  mmeetthhooddss..    TToo  ssaaffeegguuaarrdd  aaggaaiinnsstt  mmiissssiinngg  
ccaallccuullii  iinn  tthhee  CCBBDD,,  rroouuttiinnee  iinnttrraaooppeerraattiivvee  cchhoollaannggiiooggrraapphhyy  ((IIOOCC))  wwaass  iinnttrroodduucceedd  iinn  11993311  bbyy  PPaabblloo  
MMiirriizzzzii..11,,66,,99,,1100  TThhiiss  ddrraassttiiccaallllyy  rreedduucceedd  tthhee  rraattee  ooff  rreettaaiinneedd  cchhoolleeddoocchhoolliitthhiiaassiiss  ttoo  1111%%..    FFuurrtthheerr  
rreedduuccttiioonn  ttoo  33%%  wweerree  nnootteedd  wwiitthh  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  rriiggiidd  cchhoolleeddoocchhoossccooppyy  bbyy  MMccIIvveerr  iinn  11997700..99,,1100  
IInnttrraaooppeerraattiivvee  cchhoollaannggiiooggrraapphhyy  iiss  aatt  pprreesseenntt  ggeenneerraallllyy  rreeggaarrddeedd  aass  tthhee  ggoolldd  ssttaannddaarrdd  ffoorr  tthhee  eevvaalluuaattiioonn  
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ooff  CCBBDD  dduurriinngg  cchhoolleeccyysstteeccttoommyy..1111  TTwwoo  ddeevveellooppmmeennttss  hhaavvee  qquueessttiioonneedd  tthhee  wwiissddoomm  ooff  rroouuttiinnee  
IIOOCC..1122,,1133  FFiirrsstt  iiss  tthhee  iinnttrriinnssiicc  pprroobblleemm  ooff  IIOOCC  iittsseellff  aanndd  sseeccoonndd  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ssoonnoollooggyy  wwiitthh  iittss  
pprreeooppeerraattiivvee  eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  bbiilliiaarryy  ttrreeee..    TThhiiss  ppaappeerr  rreeppoorrttss  oouurr  eexxppeerriieennccee  ooff  cchhoolleeccyysstteeccttoommyy  
uussiinngg  cclliinniiccaall  aanndd  nnoonn--iinnvvaassiivvee  mmoorrpphhoollooggiicc  aanndd  bbiioollooggiicc  tteessttss  iinn  ppllaaccee  ooff  IIOOCC  aass  pprreeddiiccttoorrss  ooff  
CCBBDDSS..  
  
PPaattiieennttss  aanndd  MMeetthhooddss  
  
BBeettwweeeenn  JJaannuuaarryy,,  22000033  aanndd  FFeebbrruuaarryy  22000099,,  4400  ppaattiieennttss  uunnddeerrwweenntt  cchhoolleeccyysstteeccttoommyy  wwiitthhoouutt  
iinnttrraaooppeerraattiivvee  cchhoollaannggiiooggrraapphhyy  iinn  aa  GGeenneerraall  SSuurrggiiccaall  UUnniitt  ooff  aa  tteerrttiiaarryy  hheeaalltthh  iinnssttiittuuttiioonn  iinn  NNiiggeerriiaa..    
TThhee  oommiissssiioonn  ooff  IIOOCC  wwaass  pprroommpptteedd  bbyy  tthhee  llooggiissttiiccss  ooff  mmoobbiilliizziinngg  tthhee  mmoobbiillee  xx--rraayy  uunniitt  ffoorr  tthhee  
pprroocceedduurree  aanndd  tthhee  ffrreeqquueenntt  mmaallffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  eeqquuiippmmeenntt..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  eelleemmeennttss  wweerree  ssttuuddiieedd  aass  
ppootteennttiiaall  pprreeddiiccttiivvee  ffaaccttoorrss::  DDeemmooggrraapphhiicc  ((aaggee,,  sseexx));;  cclliinniiccaall  ((aabbddoommiinnaall  ppaaiinn,,  ffeevveerr,,  jjaauunnddiiccee));;  
bbiioollooggiicc  tteessttss  ((aassppaarrttaattee  aammiinnoottrraannssffeerraassee  [[AASSTT]],,  aallaanniinnee  aammiinnoottrraannssffeerraassee  [[AALLTT]],,  aallkkaalliinnee  
pphhoosspphhaattaassee,,  sseerruumm  bbiilliirruubbiinn,,  sseerruumm  aammyyllaassee))  aanndd  mmoorrpphhoollooggiicc  ddaattaa  ((ffrroomm  ttrraannssccuuttaanneeoouuss  
uullttrraassoouunndd))..    TThhee  bbiioollooggiicc  tteessttss  wweerree  eexxpprreesssseedd  aass  tthhee  uuppppeerr  lliimmiittss  ooff  nnoorrmmaall  rreeffeerreennccee  vvaalluueess..    
MMoorrpphhoollooggiicc  iinnffoorrmmaattiioonn  wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  tthhee  ggaallllbbllaaddddeerr  wweerree  tthhee  pprreesseennccee  ooff  aa  nnoorrmmaall  ggaallll  bbllaaddddeerr,,  aa  
ddiillaatteedd  ggaallll  bbllaaddddeerr,,  ggaallll  bbllaaddddeerr  ssttoonneess  oorr  cchhoolleeccyyssttiittiiss..    WWiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  ccoommmmoonn  bbiillee  dduucctt  ((CCBBDD))  
ffeeaattuurreess,,  wwee  ccoonnssiiddeerreedd  aa  nnoorrmmaall  bbiillee  dduucctt  ((bbeellooww  1100mmmm  oonn  ttrraannssccuuttaanneeoouuss  uullttrraassoonnooggrraapphhyy)),,  aa  
ddiillaatteedd  CCBBDD  ((aa  ddiiaammeetteerr  aabboovvee  tthhiiss  lliimmiitt))  oorr  aann  iinnttrraadduuccttaall  iimmaaggee  ssuuggggeessttiinngg  aa  ssttoonnee  oonn  
ttrraannssccuuttaanneeoouuss  uullttrraassoouunndd..  
  
PPaannccrreeaattiittiiss  wwaass  ddeeffiinneedd  aass  tthhee  aassssoocciiaattiioonn  ooff  uuppppeerr  aabbddoommiinnaall  ppaaiinn  wwiitthh  ppaannccrreeaattiicc  eennzzyymmeess  ((sseerruumm  
aammyyllaassee))  iinnccrreeaasseedd  aabboovvee  tthhee  uuppppeerr  lliimmiitt  ooff  tthhee  nnoorrmmaall..    AAllll  ppaattiieennttss  hhaadd  tthheeiirr  pprreeooppeerraattiivvee  wwoorrkk--uupp  
aanndd  wweerree  ssuubbsseeqquueennttllyy  aaddmmiitttteedd..    OOnn  tthhee  mmoorrnniinngg  ooff  ssuurrggeerryy  aallll  ppaattiieennttss  hhaadd  aa  rreeppeeaatt  ttrraannssccuuttaanneeoouuss  
uullttrraassoouunndd  eexxaammiinnaattiioonn  ttoo  rreevviieeww  tthheeiirr  pprreevviioouuss  ffiinnddiinnggss  aanndd  ttoo  eennssuurree  tthheerree  wwaass  nnoo  cchhaannggee  iinn  tthheeiirr  
pprreevviioouuss  ffiinnddiinnggss..    AAtt  cchhoolleeccyysstteeccttoommyy  cchhoolleeddoocchhoottoommyy  wwaass  uunnddeerrttaakkeenn  wwhheenn,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  ppoossiittiivvee  
nnoonn--iinnvvaassiivvee  tteesstt,,  tthheerree  wweerree::  

��  PPaallppaabbllee  dduucctt  ssttoonneess..  
��  DDiillaatteedd  ccoommmmoonn  bbiillee  dduucctt..  
  

PPaattiieennttss  wwhhoo  hhaadd  eexxpplloorraattiioonn  ooff  tthhee  ccoommmmoonn  bbiillee  dduucctt  aanndd  TT--ttuubbee  ddrraaiinnaaggee  wweerree  ddiisscchhaarrggeedd  oonn  tthhee  
1144tthh  ppoossttooppeerraattiivvee  ddaayy  aafftteerr  aa  ttuubbee  cchhoollaannggiiooggrraamm..    TThhoossee  wwiitthhoouutt  CCBBDD  eexxpplloorraattiioonn  wweerree  ddiisscchhaarrggeedd  
oonn  tthhee  77tthh  ppoossttooppeerraattiivvee  ddaayy..    AAllll  ppaattiieennttss  wweerree  rreevviieewweedd  iinn  22  wweeeekkss,,  66  wweeeekkss  llaatteerr  aanndd  ssuubbsseeqquueennttllyy  
aatt  33  mmoonntthhllyy  iinntteerrvvaallss..    AAtt  eeaacchh  vviissiitt,,  ppaattiieennttss  wweerree  qquueessttiioonneedd  ffoorr  ffeeaattuurreess  ooff  bbiilliiaarryy  ccoolliiccss,,  jjaauunnddiiccee,,  
cchhoollaannggiittiiss  aanndd  ppaannccrreeaattiittiiss..    TThhee  lliivveerr  ffuunnccttiioonn  tteessttss  wweerree  eessttiimmaatteedd  aanndd  ttrraannssccuuttaanneeoouuss  ssoonnooggrraapphhyy  
ddoonnee..  

RReessuullttss  

FFoorrttyy  ppaattiieennttss  ((1166  mmaalleess  aanndd  2244  ffeemmaalleess))  aaggee  rraannggee  1122  ttoo  6677  yyeeaarrss  ((TTaabbllee  II))  wweerree  iinncclluuddeedd..      
  
TTaabbllee  11..  DDeemmooggrraapphhiicc  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  ppaattiieennttss  aanndd  tthhee  iinncciiddeennccee  ooff  ssttoonnee  iinn  tthhee  ccoommmmoonn  bbiillee  dduucctt  

AAggee  SSeexx  TToottaall  

CCBBDDSS  
  

MM                      FF  MM  ::  FF  
1100--2200  
2211--3300  
3311--4400  
4411--5500  
5511--6600  
6611--7700  

33  
55  
33  
11  
33  
11  

00  
00  
99  
88  
33  
44  

33  
55  

1122  
99  
66  
55  

  
11  ::  00  
00  ::  00  
00  ::  00  
11  ::  33  
00  ::  22  

TToottaall  1166                  2244                                4400  22  ::  55  
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KKeeyy::  CCBBDDSS  --  CCoommmmoonn  BBiillee  DDuucctt  SSttoonneess  
  
TThheerree  wweerree  44  mmaallee  ssiicckklleerrss  aaggeedd  bbeettwweeeenn  1122--3355  yyeeaarrss  
  
TThhee  oovveerraallll  pprreevvaalleennccee  ooff  CCBBDDSS  wwaass  1177..55%%  ((77//4400))..    TThhee  pprreevvaalleennccee  wwaass  1155%%  ((66//4400))  iinn  ppaattiieennttss  oovveerr  
5500  yyeeaarrss  ooff  aaggee  aanndd  22..55%%  ((11//4400))  iinn  ppaattiieennttss  uunnddeerr  5500  yyeeaarrss  ooff  aaggee..    TThhee  pprreevvaalleennccee  wwaass  55%%  ((22//4400))  iinn  
tthhoossee  oovveerr  6600  yyeeaarrss..    SSeevveenn  ooff  ffoorrttyy  ppaattiieennttss  wwiitthh  CCBBDDSS  hhaadd  aabbddoommiinnaall  ppaaiinn,,  jjaauunnddiiccee  aanndd  rreeccuurrrreenntt  
llooww  ggrraaddee  ffeevveerr..    NNoonnee  ooff  tthhee  sseevveenn  hhaadd  ffeeaattuurreess  ooff  ppaannccrreeaattiittiiss..  SSeerruumm  bbiilliirruubbiinn,,  aassppaarrttaattee  
aammiinnoottrraannssffeerraassee,,  aallaanniinnee  aammiinnoottrraannssffeerraassee  aanndd  aallkkaalliinnee  pphhoosspphhaattaassee  wweerree  iinnccrreeaasseedd  77..88,,  11..66,,  22..9955  aanndd  
33..8855  ttiimmeess  bbeeyyoonndd  tthheeiirr  aavveerraaggee  nnoorrmmaall  rreeffeerreennccee  vvaalluueess  rreessppeeccttiivveellyy  iinn  tthhee  sseevveenn  ppaattiieennttss..    TThhee  mmeeaann  
ccoommmmoonn  bbiillee  dduucctt  ((CCBBDD))  ddiiaammeetteerr  iinn  tthheemm  wwaass  11..7744ccmm..    CCoommmmoonn  bbiillee  dduucctt  ssttoonneess  wweerree  ppaallppaatteedd  aatt  
ooppeerraattiioonn  iinn  aallll  sseevveenn  ppaattiieennttss  wwiitthh  ssttoonneess  aanndd  iinn  oonnee  oonnllyy  aafftteerr  mmoobbiilliizzaattiioonn  ooff  tthhee  dduuooddeennuumm..    TThhee  
ccyyssttiicc  dduucctt  wwaass  sshhoorrtt  aanndd  wwiiddee  ((>>55mmmm))  iinn  66//77  ppaattiieennttss  wwiitthh  CCBBDDSS;;  aanndd  lloonngg  aanndd  nnaarrrrooww  ((<<55mmmm))  iinn  aa  
2299  yyeeaarr  oolldd  ssiicckklleerr  wwiitthh  CCBBDDSS  aanndd  tthhee  rreemmaaiinniinngg  3344  ppaattiieennttss  wwiitthh  nnoo  CCBBDDSS..    TThhee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  
ppaattiieennttss  wwiitthh  ssttrriiccttllyy  nnoorrmmaall  cclliinniiccaall  mmoorrpphhoollooggiicc  aanndd  bbiioollooggiicc  ppaarraammeetteerrss  wwaass  8822..3366%%  ((3344//4400))..      

TThhiirrttyy  ppaattiieennttss  ((7755%%))  wweerree  ffoolllloowweedd--uupp  ffoorr  44  yyeeaarrss  aanndd  77  ((1177..55%%))  ffoorr  22  yyeeaarrss  22  mmoonntthhss..    TThhee  
rreemmaaiinniinngg  ttwwoo  wweerree  lloosstt  ttoo  ffoollllooww--uupp  aafftteerr  tthhee  iinniittiiaall  ffeeww  oouuttppaattiieenntt  vviissiittss..    OOnnee  ppaattiieenntt  wwiitthh  aann  
iimmppaacctteedd  ssttoonnee  aatt  tthhee  AAmmppuullaa  ooff  VVaatteerr  wwhhoo  hhaadd  dduuooddeennoottoommyy  ssttoonnee  eexxttrraaccttiioonn  aanndd  sspphhiinntteerrooppllaassttyy  
ddiieedd  ffrroomm  iinnttrraappeerriittoonneeaall  hhaaeemmoorrrrhhaaggee  sseeccoonnddaarryy  ttoo  cclloottttiinngg  ddiissoorrddeerr  oonn  tthhee  tthhiirrdd  ppoossttooppeerraattiivvee  ddaayy..  

DDiissccuussssiioonn  
  
CChhoolleelliitthhiiaassiiss  iiss  aa  vveerryy  ccoommmmoonn  ssuurrggiiccaall  pprroobblleemm  iinn  EEuurrooppee  aanndd  NNoorrtthh  AAmmeerriiccaa  wwiitthh  cchhoolleeccyysstteeccttoommyy  
bbeeiinngg  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  ffrreeqquueennttllyy  ppeerrffoorrmmeedd  aabbddoommiinnaall  ooppeerraattiioonnss..1144  IInn  1100  ttoo  1155%%  ooff  ccaasseess  
cchhoolleelliitthhiiaassiiss  iiss  ccoommpplliiccaatteedd  bbyy  tthhee  pprreesseennccee  ooff  CCBBDDSS..33  CChhoolleeddoocchhoolliitthhiiaassiiss  ccaann  bbee  ddiiaaggnnoosseedd  iinn  mmoosstt  
ccaasseess  pprreeooppeerraattiivveellyy  bbuutt  uunnssuussppeecctteedd  ccaallccuullii  ooccccuurr  iinn  uupp  ttoo  aabboouutt  55%%  ooff  ppaattiieennttss..1155  MMoosstt  ooff  tthheessee  
ccaallccuullii  aarree  eexxppeelllleedd  ssppoonnttaanneeoouussllyy,,  aass  oonnllyy  11%%  ooff  tthhee  ppaattiieennttss  wwhhoo  uunnddeerrggoo  cchhoolleeccyysstteeccttoommyy  wwiitthhoouutt  
eevvaalluuaattiioonn  ooff  CCBBDD  wwiitthh  IIOOCC  wwiillll  llaatteerr  hhaavvee  pprroobblleemm  ffrroomm  rreettaaiinneedd  ssttoonneess..1166,,1177  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  
ccoommmmoonn  bbiillee  dduucctt  dduurriinngg  cchhoolleeccyysstteeccttoommyy  iiss  uunnddeerrttaakkeenn  ffoorr  ttwwoo  rreeaassoonnss..    TThhee  ffiirrsstt  iiss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  
pprreesseennccee  oorr  aabbsseennccee  ooff  bbiillee  dduucctt  ssttoonneess..    SSeeccoonnddllyy,,  iitt  iiss  iinnccrreeaassiinnggllyy  iimmppoorrttaanntt  ttoo  ddeemmoonnssttrraattee  tthhee  
bbiilliiaarryy  aannaattoommyy  aatt  ooppeerraattiioonn  ttoo  hheellpp  aavvooiidd  oorr  rreeccooggnniizzee  bbiillee  dduucctt  iinnjjuurryy..    TThhoouugghh  rraappiiddllyy  ddeevveellooppiinngg  
mmeeddiiccaall  tteecchhnnoollooggiieess  hhaavvee  pprroommpptteedd  nneeww  aanndd  ccoossttllyy  ddiiaaggnnoossttiicc  ssttrraatteeggiieess,,  IIOOCC  iiss  aatt  pprreesseenntt  ggeenneerraallllyy  
rreeggaarrddeedd  aass  tthhee  ‘‘ggoolldd  ssttaannddaarrdd’’  ffoorr  tthhee  ddiiaaggnnoossiiss  ooff  CCBBDDSS  aanndd  aabbnnoorrmmaall  bbiilliiaarryy  aannaattoommyy..1111  RRoouuttiinnee  
IIOOCC  iimmpprroovvee  ssuurrggiiccaall  sskkiillllss,,  eessppeecciiaallllyy  dduurriinngg  llaappaarroossccooppiicc  cchhoolleeccyysstteeccttoommyy..1188    
  
HHoowweevveerr,,  tthhee  nneeeedd  ffoorr  rroouuttiinnee  IIOOCC  hhaass  bbeeeenn  ddeebbaatteedd  eevveerr  ssiinnccee  iittss  iinnttrroodduuccttiioonn  iinn  11993311..22,,1100,,1122,,1133  IIttss  
ffaallssee  ppoossiittiivvee  rraattee  iiss  11..88%%  ttoo  77..00%%..1122,,1133  TThhee  ccoonnsseeqquueenntt  nneeggaattiivvee  CCBBDDEE  iinnccrreeaasseess  mmoorrbbiiddiittyy  aanndd  
mmoorrttaalliittyy  ooff  cchhoolleeccyysstteeccttoommyy  bbyy  22..44  ttiimmeess;;  pprroolloonnggeedd  hhoossppiittaall  ssttaayy  aanndd  iinnccrreeaasseess  ccoosstt..1199  GGoooodd  qquuaalliittyy  
ffiillmmss  aarree  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  oobbttaaiinn  aanndd  IIOOCC  rreeqquuiirreess  eexxppoossuurree  ooff  tthhee  ppaattiieennttss,,  ooppeerraattoorr  aanndd  tthheeaattrree  ppeerrssoonnnneell  
ttoo  rraaddiiaattiioonn..2200  OOppeerraattiivvee  cchhoollaannggiiooggrraamm  aarree  bbeetttteerr  eevvaalluuaatteedd  wwhheenn  rreeppoorrtteedd  bbyy  rraaddiioollooggiisstt  rraatthheerr  tthhaann  
bbyy  tthhee  ooppeerraattiinngg  ssuurrggeeoonn..2211  AAllmmoosstt  aallwwaayyss,,  iitt  iiss  tthhee  ssuurrggeeoonn  wwhhoo  rreeaaddss  tthhee  IIOOCC,,  tthhuuss  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  
iinncciiddeennccee  ooff  ffaallssee  ppoossiittiivvee  aanndd  nneeggaattiivvee  CCBBDD  eexxpplloorraattiioonnss..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  mmaanniippuullaattiioonnss  aanndd  
cchhoolleeddoocchhoottoommyy  oonn  aann  uunnddiillaatteedd  CCBBDD  iiss  oofftteenn  ddiiffffiiccuulltt  aanndd  ffrraauugghhtt  wwiitthh  ccoommpplliiccaattiioonnss..    FFiinnaallllyy,,  
iiaaoottrrooggeenniicc  ooppeerraattiivvee  bbiilliiaarryy  ssttrriiccttuurree  ooccccuurrrreedd  mmoorree  ffrreeqquueennttllyy  iinn  ppaattiieennttss  wwhhoo  uunnddeerrggoo  rroouuttiinnee  IIOOCC  
tthhaann  iinn  tthhoossee  wwhhoo  ddiidd  nnoott,,  rreeffuuttiinngg  ccllaaiimmss  tthhaatt  rroouuttiinnee  IIOOCC  pprreevveennttss  iinnaaddvveerrtteenntt  bbiillee  dduucctt  iinnjjuurriieess..1111,,2222  
  
IInn  tthhee  lliigghhtt  ooff  ssttrroonngg  eevviiddeennccee  aaggaaiinnsstt  rroouuttiinnee  uussee  ooff  IIOOCC,,  ccrriitteerriiaa  ffoorr  sseelleeccttiivvee  IIOOCC  hhaavvee  bbeeeenn  
ssuuggggeesstteedd  bbyy  vvaarriioouuss  wwoorrkkeerrss..1155,,1177,,1199,,2211,,2233  MMuullttiivvaarriiaattee  aannaallyyssiiss  bbyy  ttwwoo  ssttuuddiieess  1155,,2233  hhaass  iiddeennttiiffiieedd  aaggee  
ggrreeaatteerr  tthhaann  6600  yyeeaarrss,,  sseerruumm  bbiilliirruubbiinn  ggrreeaatteerr  tthhaann  2255mmmmooll//LL,,  ssiizzee  ooff  CCBBDD  ggrreeaatteerr  tthhaann  1100mmmm,,  aa  
ddeemmoonnssttrraabbllee  bbiillee  dduucctt  ssttoonnee,,  ggaallllssttoonnee  ggrreeaatteerr  tthhaann  1100mmmm  aanndd  aa  ccyyssttiicc  dduucctt  ddiiaammeetteerr  ggrreeaatteerr  tthhaann  
55mmmm  ttoo  bbee  tthhee  mmoosstt  rreelliiaabbllee  iinnddiiccaattoorrss  ffoorr  ooppeerraattiivvee  cchhoollaannggiiooggrraapphhyy  oorr  eexxpplloorraattiioonn  ooff  tthhee  CCBBDD..    AA  
ccyyssttiicc  dduucctt  ddiiaammeetteerr  ooff  lleessss  tthhaann  33mmmm  vviirrttuuaallllyy  eexxcclluuddeess  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  CCBBDDSS..1122,,1155,,2244  EEiitthheerr  tthhee  
ggaallllssttoonnee  wwiillll  bbee  ttoooo  llaarrggee  ttoo  ppaassss  tthhrroouugghh  tthhee  ccyyssttiicc  dduucctt  oorr  oonnee  tthhaatt  ggeettss  tthhrroouugghh  ccoouulldd  eeaassiillyy  ppaassss  



East Cent. Afr. j. surg. (Online)                                                             ISSN 2073East Cent. Afr. j. surg. (Online)                                                             ISSN 2073East Cent. Afr. j. surg. (Online)                                                             ISSN 2073East Cent. Afr. j. surg. (Online)                                                             ISSN 2073����9990                                                                                      9990                                                                                      9990                                                                                      9990                                                                                      

 

East and Central African Journal of Surgery East and Central African Journal of Surgery East and Central African Journal of Surgery East and Central African Journal of Surgery ����    VoVoVoVolume 16 Number 1 lume 16 Number 1 lume 16 Number 1 lume 16 Number 1 ––––    March/April 2011March/April 2011March/April 2011March/April 2011

 [Type text] [Type text] 

oouutt  vviiaa  tthhee  sspphhiinncctteerr  ooff  OOddddii..    IInn  aa  wwoorrlldd  ooff  rraappiiddllyy  ddeevveellooppiinngg  mmeeddiiccaall  tteecchhnnoollooggiieess,,  nneeww  aanndd  oofftteenn  
ccoossttllyy  ddiiaaggnnoossttiicc  ooppttiioonnss  ccooeexxiisstt  wwiitthh  aann  iinnccrreeaassiinngg  ssccaarrccee  ffiinnaanncciiaall  rreessoouurrccee..    TThhee  ooppttiimmaall  aallllooccaattiioonn  
ooff  tthheessee  ssccaarrccee  rreessoouurrcceess  mmeeaannss  tthhaatt  ccoossttllyy  tteecchhnnoollooggiieess  sshhoouulldd  bbee  uusseedd  rraattiioonnaallllyy  wwhheenn  tthheeyy  aarree  
lliikkeellyy  ttoo  iimmpprroovvee  ppaattiieenntt  ccaarree  rraatthheerr  tthhaann  iinnddiissccrriimmiinnaatteellyy..    TThhiiss  pphheennoommeennoonn  ssttrreennggtthheennss  iinntteerreesstt  iinn  
llooww--ccoosstt  nnoonn--iinnvvaassiivvee  ddiiaaggnnoossttiicc  tteesstt  ffoorr  ssuucchh  ddiisseeaasseess  aass  cchhoolleeddoocchhoolliitthhiiaassiiss..    SSuurrggeeoonnss  iinn  rreessoouurrccee  
lliimmiitteedd  eennvviirroonnmmeenntt  ssuucchh  aass  oouurrss  hhaavvee  lloonngg  bbeeeenn  ffaammiilliiaarr  wwiitthh  cclliinniiccaall,,  mmoorrpphhoollooggiicc  aanndd  bbiioocchheemmiiccaall  
ccrriitteerriiaa  ttoo  pprreeddiicctt  ttoo  aa  lleesssseerr  oorr  ggrreeaatteerr  ddeeggrreeee,,  tthhee  pprreesseennccee  ooff  CCBBDDSS..    WWee  ggeenneerraallllyy  aanndd  wwiisseellyy  uusseedd  
tthheessee  nnoonn--iinnvvaassiivvee  ppaarraammeetteerrss  aanndd  ccoommbbiinniinngg  iitt  wwiitthh  ooppeerraattiivvee  iinnddiiccaattoorrss  ooff  CCBBDDSS  hhaavvee  ffoouunndd  aallll  ttoo  
bbee  ooff  ccoommppaarraabbllee  ssuucccceessss  iinn  iiddeennttiiffyyiinngg  aanndd  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  pprreesseennccee  ooff  CCBBDDSS..  
  
RReessiidduuaall  ssttoonneess  mmaayy  rreemmaaiinn  ssyymmppttoomm  ffrreeee  ffoorr  mmoorree  tthhaann  aa  yyeeaarr..1155  TThhoossee  ddeetteecctteedd  mmoorree  tthhaann  ttwwoo  ((22))  
yyeeaarrss  aafftteerr  cchhoolleeccyysstteeccttoommyy  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  rreeccuurrrreenntt  rraatthheerr  tthhaann  rreessiidduuaall  ffoorr  ppaattiieennttss  iinn  wwhhoomm  IIOOCC  
hhaadd  bbeeeenn  oommiitttteedd..2255  TThhee  lloonngg  mmeeaann  ffoollllooww--uupp  ppeerriioodd  ooff  3377  mmoonntthhss  aalllloowweedd  ffoorr  tthhee  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  
ppaattiieennttss  wwiitthh  mmiisssseedd  ssttoonneess..    NNoonnee  ooff  oouurr  ppaattiieennttss  hhaadd  rreessiidduuaall  ssttoonneess..  
  
IInn  aann  aarreeaass  wwhheerree  cchhoolleelliitthhiiaassiiss  iiss  rriiffee  aanndd  wwhheerree  ffaacciilliittiieess  ffoorr  IIOOCC  aarree  nnoott  rreeaaddiillyy  aavvaaiillaabbllee,,  aa  ssiimmppllee  
eevvaalluuaattiioonn  ooff  ppaattiieennttss  aatt  rriisskk  ffoorr  cchhoolleeddoocchhoolliitthhiiaassiiss  ccaann  bbee  aacchhiieevveedd  wwiitthh  cclliinniiccaall,,  bbiioollooggiicc  aanndd  
mmoorrpphhoollooggiicc  pprreeddiiccttiivvee  ccrriitteerriiaa..    SSuucchh  tteessttss  mmiigghhtt  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  rreedduucciinngg  uunnnneecceessssaarryy,,  ccoossttllyy  oorr  
iinnvvaassiivvee  iinnvveessttiiggaattiioonnss,,  aanndd  hheellpp  rraattiioonnaalliizzee  tthhee  ddiiaaggnnoossttiicc  ssttrraatteeggyy  ffoorr  cchhoolleeddoocchhoolliitthhiiaassiiss..    EEvveenn  iiff  
ffaacciilliittiieess  ssuucchh  aass  IIOOCC,,  eennddoossccooppiicc  uullttrraassoonnooggrraapphhyy  ((EEUUSS)),,  llaappaarroossccooppiicc  uullttrraassoonnooggrraapphhyy,,  eettcc..  wweerree  
aavvaaiillaabbllee,,  iittss  rroouuttiinnee  uussee  iiss  uunnnneecceessssaarryy  wwhheenn  sseelleeccttiivvee  ccrriitteerriiaa  aarree  uuttiilliizzeedd,,  aass  iiss  ddeemmoonnssttrraatteedd  bbyy  tthhiiss  
ssmmaallll  ssttuuddyy..  

AAcckknnoowwlleeddggeemmeenntt  

WWee  aarree  mmoosstt  ggrraatteeffuull  ttoo  cclliinniiccaall  ssttaaffff  ooff  SSuurrggeerryy,,  JJooss  UUnniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg  HHoossppiittaall  ((JJUUTTHH)),,  JJooss,,  
NNiiggeerriiaa  ffoorr  tthheeiirr  ccoonnttrriibbuuttiioonnss..    OOuurr  aapppprreecciiaattiioonn  aallssoo  ggooeess  ttoo  tthhee  CCoonnssuullttaanntt  aanndd  RReessiiddeenntt  
AAnnaaeesstthheettiissttss;;  aanndd  PPeerriiooppeerraattiivvee  NNuurrsseess  ffoorr  tthheeiirr  ccooooppeerraattiioonn..    OOuurr  iinnddeebbtteeddnneessss  iiss  ttoo  MMrr..  SSyyllvvaannuuss  
CChhiimmee  wwhhoo  hhaass  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  sseeccrreettaarriiaall  wwoorrkk  ffoorr  oouurr  aarrttiicclleess  iinncclluuddiinngg  tthhiiss..  

RReeffeerreenncceess  

11..  BBaarrbbaarraa  LL,,  SSaammaa  CC,,  MMoorrsseellllii  LLaabbaattee  AAMM  eett  aall..    AA  ppooppuullaattiioonn  ssttuuddyy  oonn  tthhee  pprreevvaalleennccee  ooff  
ggaallllssttoonnee  ddiisseeaassee::  TThhee  SSiirrmmiioonnee  SSttuuddyy..  HHeeppaattoollooggyy  11998877;;  77::991133--991177..  

22..  SShhiivveellyy  EETT,,  WWeeiimmaann  TTJJ,,  AAddaamm  AALL,,  RRoommiinneess  RRBB,,  GGaarrrriissoonn  RRLL..    OOppeerraattiivvee  cchhoollaannggiiooggrraapphhyy..  
AAmm  JJ  SSuurrgg  11999900;;  115599::338800--338844..  

33..  RRoossllyynn  JJJJ..    CCaallccoouulloouuss  bbiilliiaarryy..  IInn::  SSuurrggeerryy..    SScciieennttiiffiicc  pprriinncciipplleess  aanndd  pprraaccttiiccee,,  LLJJ  GGrreeeennffiieelldd,,  
eeddiittoorr..    PPhhiillaaddeellpphhiiaa,,  LLiippppiinnccootttt  11999933;;  993366--995533..  

44..  DDeevviiddssoonn  BBRR,,  NNeeooppttoolleemmooss  JJPP,,  CCaarrrr--hhoocckkee  DDLL..    EEnnddoossccooppiicc  sspphhiinncctteerroottoommyy  ffoorr  ccoommmmoonn  
bbiillee  ccaallccuullii  iinn  ppaattiieennttss  wwiitthh  ggaallll  bbllaaddddeerr  iinn  ssiittuu  ccoonnssiiddeerreedd  uunnffiitt  ffoorr  ssuurrggeerryy..    GGuutt  11998888;;  
2299::111144--112200..  

55..  LLaaii  EECCSS,,  MMookk  FFPPTT,,  TTaann  EESSYY  eett  aall..    EEnnddoossccooppiicc  bbiilliiaarryy  ddrraaiinnaaggee  ffoorr  sseevveerree  aaccuuttee  cchhoollaannggiittiiss..    
NN  EEnnggll  JJ  MMeedd  11999922;;  332266::11558822--11558866..  

66..  PPaauull  JJRR,,  RRiiccaarrddoo  LLRR,,  RRoonnaalldd  FFMM..    OOppttiioonnss  aanndd  ssttrraatteeggiieess  ffoorr  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  
cchhoolleeddoocchhoolliitthhiiaassiiss..    WWoorrlldd  JJ  SSuurrgg  11999988;;  2222::11112255--11113322..  

77..  LLaannggeennbbuucchh  KK..    EEiinn  ffaallll  vvoonn  eexxttiirrppaattiioonn  ddeerr  ggaalllleennbbllaassssee  wweeggeenn  cchhrroonniisscchheerr  cchhoolleelliitthhiiaassiiss..    
KKlliinn  WWoocchheennsscchhrr  11888822;;  1199::772255..  

88..  MMccMMaannuuss  JJEE..    TThhee  eeaarrllyy  hhiissttoorryy  ooff  ssuurrggeerryy  ffoorr  ccoommmmoonn  dduucctt  ssttoonneess..    NN  EEnnggll  JJ  MMeedd  11995566;;  
11::1177..  

99..  HHaallsstteedd  WWSS..    CCoonnttrriibbuuttiioonnss  ttoo  tthhee  ssuurrggeerryy  ooff  tthhee  bbiillee  ppaassssaaggeess,,  eessppeecciiaallllyy  ffoorr  tthhee  ccoommmmoonn  bbiillee  
dduucctt..    BBoossttoonn  MMeedd  SSuurrgg  JJ..,,  11998899;;  114411::664455..  

1100..  MMiirriizzzzii  PPII..    LLaa  ccoollaannggiiooggrraaffiiaa  dduurraannttee  llaass  ooppeerraattiioonnss  ddee  llaass  vviiaass  bbiilliiaarreess..    BBooll  TTrraabb  SSoocc  CCiirruujj,,  
BBuueennooss  AAiirreess  11993322;;  3300::11441133..  
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