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Специфика на ЕРХПГ 

• ЕРХПГ е терапевтична процедура, главно поради риска от развитие на усложнения

• Палиативен билиарен дренаж

• Индикации: подобряване на биохимичните показатели, последваща химиотерапия

• Предоперативен билиарен дренаж Cut off 200mmol/l

• Индикации: холангит, пруритус, планирана операция отложена повече от две седмици
или неоадювантна химиотерапия



ЕРХПГ и усложнения

• Четири са основните усложнения свързани с процедурата (6,9%/с0.33%)

• Ятрогенен панкреатит 1.6-15% (средно 3-5%)

• Рискови фактори: неопитност на ендоскописта, дисфункция на сфинктера на Оди,
трудна канюлация и диагностично ЕРХГ

• Кървене 1-2%/с0.05%

• Рисков фактор: папилосфинктеротомия

• Перфорация дели се на четири типа 0.6% /с0.06%: перфорация на кух коремен орган,
ретроперитонеална перипапиларна перфорация (най-честа), перфорация на
панкреатичния канал и четвърти тип само наличие на ретроперитонеален газ

• Холангит 1.4%/с0.1% асцендентен най-често срещан

Incidence rates of post-ERCP complications: a systematic survey of prospective studies. Andriulli A, Loperfido S, Napolitano G, Niro G, Valvano MR, Spirito F, Pilotto A, Forlano R Am J 
Gastroenterol. 2007;102(8):1781.



Стентиране 
при ПДАК

• Видове стентове

• Усложнения при
различните видове
стентове

• Метални срещу
пластични стентове
(Избор на стент)



Видове 
стентове

• Пластмасови

• Различни видове  
диаметри и размери

• Метални 
(саморазширяващи 
се)

• непокрити, 
полупокрити и изцяло 
покрити. 



Усложнения при 
различните видове 

стентове

• Усложнения типични и за двата вида:

• оклузия и миграция.

• по-редки - панкреатит, холангит,
холецистит, перфорация и кървене

• Пластмасови стентове

• Обструкция на стента е най-често
срещаното усложнение поради малкия
диаметър (126 дни)

• Метални саморазширяващи се стенотве
стентове

• миграция при изцяло покритите

• прорастване при непокритите



Усложнения при стентиране



Избор на стент

• Препоръчва се поставянето на 10мм метален саморазширяващ се
стент за предоперативен билиарен дренаж

• По-ниска честота на реинтервенции сравнено с пластмасовите
стентове 3.4% срещу 14.8%

• Забавянето за извършване на неоадювантна химиотерапия е по-
малко при сходна финансова рентабилност спрямо пластмасовите
стентове

• Саморазширяващите се стентове не повлияват R0 резекцията



Стентиране ЕРХГ



Специфика на перкутанния трансхепатален 
дренаж и индикации

• Манипулацията се извършва под краткотрайна венозна анестезия с диприван

• Навигиране на перкутанната игла е под ултразвуков контрол

• След попадане на иглата в жлъчен съд манипулацията продължава под
флуороскопски контрол

• Отстранява се мандрена на иглата и през лумена се прокарва водач, които попада в
жлъчните пътища

• Тунелизира се тракта с различни по калибър дилататори и се поставя дренажен
катетър за билиарна дезобструкция.



Специфика на перкутанния 
трансхепатален дренаж и 

индикации

• Индикации: 

• При неуспешно ЕРХПГ

• Холангит

• Променена анатомия- Билрот
II; хепатико-йеюно
анастомоза

• Контраиндикации:

• масивен асцит

• множествени метастатични
чернодробни лезии

• нарушения в хемостазата



ПТХД при неуспешно ЕРХГ



ПТХД и усложнения

• Усложнения (10%)

• Леки

• Болка на мястото на извършване на дренажа

• Тежки

• Кървенето е основното усложнение на процедурата и се докладва в диапазона 2-2.5%
(19-20 16-17) Най-често е резултат от засягане на портален клон или клонче на артерия
хепатика, те са най-податливите структури на увреда поради разположението им в
порталните тиради.

• Несвързани с кървене- пневмоторакс, плеврална ефузия/емпием, теч на жл. сок в
коремната кухина и панкреатит.



Перкутанен достъп Рандеву методика



Перкутанен достъп антеградно протезиране



Предимства на ехо-ендоскопския билиарен 
дренаж

• Логистично- провеждане в същата сесия при неуспешна ЕРХПГ

• Физиологично- осигуряване на вътрешен билиарен дренаж (без 
отлагане или необходимост от външни дренове)

• Анатомично- дренажната техника се адаптира към конкретната 
анатомия (на база прецизните холангиограми, получени с EUS)



Индикации и контраиндикации на ехо-ендоскопския 
билиарен дренаж

• Контраиндикации
• Асцит?
• Коагулопатия
• Твърде авансирал малигнен процес
• Бременност
• Проблемна анатомия- предлежащ 

тумор, съдове

Индикации
Неуспешна ЕРХПГ (в опитни 
ръце)
Хирургично променена 
анатомия
Недостъпна папила 
/дуоденална обструкция
Конверсия на PTBD  в EUS-BD



Техники при Ехо-
ендоскопския билиарен 

дренаж

Подпомагане на ЕРХГ
• EUS- Rendez Vous 
• EUS- холангиография
• Възможно при 

малигнени и бенигнени 
заболявания

• CERES

Заместване на ЕРХГ
• EUS- антеградно стентиране
• Създаване на перманентна 

фистула между ГИТ- лумен и 
билиарен тракт (CDS, HGS, HDS)

• При малигнени заболявания 
(обикновено)



Ехо-ендоскопски навигирана Rendez Vous техника

• Трансдуоденален достъп през общия жлъчен канал или
трансгастрален през леви ИХЖП

• Антеградно въвеждане на водач, транспапиларен 
пасаж

• Ретроградна канюлация по или покрай водача

• Успеваемост над 80%

• Усложнения 10% (bile leak, перитонит)



Ехо-ендоскопски навигирана Rendez Vous техника



Ехо-ендоскопски навигирана хепатико-гастростомия

• Създаване на перманентна фистула 
между стомаха и левия хепатален 
канал (клона за III сегмент)

• Възможност за конверсия на PTBD

• Технически успех >85%

• Усложнения 20%- кървене (4%), 
миграция на стента (3%), bile leak (2%), 
пневмоперитонеум (2%)



Ехо-ендоскопски навигирана хепатико-гастростомия



Ехо-ендоскопски навигирана хепатико-гастростомия

• 9 проучвания /483 
пациенти

• По-добър клиничен успех

• По-малко усложнения

• По-къс болничен престой

• Нисък процент ре-
интервенции



ЕБД опита на МБАЛ Аджибадем Сити Клиник Болница 
Токуда

• 35 ЕUS-BD (08.2019-08.2020)

• Технически успех при 32/35 (91,4%)

• ХДС при 7; ХГС при 14; антеградно стентиране при 5; “rendezvous” при 6 

• Конверсия към PTBD при 3 (контрастиране на портални клонове при 1, 
транстуморна пункция и неуспешна rendezvouz при 1, създаване на 
фалшив трансгастрален тракт при 1)

• Усложнения (11,43%)- кардиак-арест при 1, инфекция при 1, лек ОП при 1, 
късно кървене (45-ти ден) при 1.



Изводи

• Ендоскопската ретроградна холангиография е терапевтична, а не диагностична
манипулация.

• Поради сериозните усложения, които могат да настъпят, процедурата задължително се
извършва в специализирана гастроентерологична клиника при строги индикации и
подбор на пациентите

• При операбилни пациенти или пациенти насочени за неоадювантна химиотерапия
задължително се поставя саморазширяващ се стент, освен в случите с билирубин под
200ммол/л, при които може да се извърши незабавна оперативна интервенция

• ПТХД е алтернатива на ЕРХПГ само в случаите на техническа невъзможност за
извършване на ендоскопската манипулация

• ЕБД е предпочитан пред ПТХД в подготвените центрове за извършване на
манипулацията поради по-ниския процент усложнения



Благодарим за вниманието!


