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Черният дроб е орган, свързан с множество 
функции, осигуряващи метаболизма на 

въглехидратите, протеините, мазнините и 
витамините, както и дезинтоксикиращи и  
протектиращи организма функции. Главно 

условие за нормалната дейност на 
хепатоцитите е свободното дрениране на 

жлъчката към чревния тракт и когато 
налягането и се повиши над 20 cmNaCl, то в 

съдовата система се  кумулират субстанции, 
много от които със системен токсичен ефект, 

нормално отделящи се чрез жлъчката. 
Затова днес се прилагат множество 

интервенционални методики за 
преодоляването на този проблем поради 
високия риск и ниска преживяемост от 

оперативните интервенции в тази област.



Причин за билиарна обструкция
налагащи провеждането на ендоскопски 

или перкутанен дренаж

▪ Холедохолитиаза

▪ Следоперативни усложнения

biliary surgery

liver transplant

▪ Доброкачествени стенози

chronic pancreatitis

inflamation

idiopatic fibrosis

▪ Тумори

Head of pancreas

Cholangiocarcinoma

Ampullary carcinoma

Metastases in the hepatic hilium



Също така Декомпресията на 
билиарния тракт се провежда

▪ Предоперативно

▪ Като единствено палиативно 
лечение при иноперабилните 
болни



РTC е една инвазивна техника за визуализирането на 

интра и екстра хепаталните жлъчни пътища. Проведена 

през ултратънките игли на Chiba (21-23G) тя е със 

чувствителност до ближаваща 100% при умерено 

дилатираните и до 75-80% при силно дилатираните 

жлъчни пътища.

Този метод ни дава информация за надлежащите жлъчни 

пътища при пълна обструкция дистално непреодоляна от

ERCP. 

В днешно време  обаче практически не се провеждат само 

диагностични РТС понежа са заменени от новите 

неинвазивни диагностични методики като ултразвук, 

скенер и MRI – магнитно резонансна 

холангиопанкреатография (MRCP).



При диагностичното РТС  невинаги се изобразява 

цялото билиарно дърво тъй като не можем 

инжектирайки контраст да повишаваме много 

налягането в жлъчните пътища за да ги 

изобразим целите, защото освен болката 

рискуваме и проникването на токсини и инфекция 

в кръвта.

Затова диагностичната РТС трябва  да е  първи 

етап на осигуряването на билиарен дренаж, 

защото в днешно време Перкутанен Билиарен 

Дренаж (PTD) е най бързия, ефикасен сигурен и 

евтин метод за дрениране на жлъчните пътища.



След преценка, мястото на достъп се 

почиство и обезболява

Пунктирането на черния дроб е по средна 

аксиларна линия в дясно или срединно 

отпред в ляво с иглата на Chiba ( от 18 до 

22G ) и след попадане в жлъчен път се 

инжектира контрастна материя





По този начин постигаме диагностичен 
резултат  

- през иглата на Сhiba са изобразени 
жлъчните пътища



Диагностично РТС – силно дилантирани 
жлъчни пътища интрахепатално



След преценка на находката, на 

втори етап, преминаваме към 

билиарен дренаж (РТСD).  

Пунктираме с широк стилет-

катетър докато то него 

започне да изтича жлъчка след 

което инжектираме 

контраст, преценяваме 

находката и навлизаме с водач 

– прав или J-водач с малка 

кривка на върха



Винаги се стремим да преодолеем с 

водача стенозата. Много полезен за 

преодоляването и е т.н. ВМС катетър 

- къс катетър с малка (около 3-5 мм) 

кривка на върха, позволяващ ни 

маневриране в жлъчните пътища. 

По ВМС катетъра напредваме с водач. 

Тук полезни за преодоляване на ригидни 

стенози са и т.н. Terumo или 

хиперглайд водачи  които са 

супергладки и лесно преминават през 

тесни и неравни стириктури.



Водачът е преодолял стенозата и е 
нагънат в тънките черва



По водача нанизваме дренажния 

катетър през областа на 

обструкцията за да осигурим 

освен декомпресия на 

надлежащите жлъчни пътища и 

физиологичното преминаване на 

жлъчка в гастроинтестиналния 

тракт. 

Това става с външно-вътрещшен 

дренажен катетър. 



Видове билиални дренажни 
катетри :

Външен дренажен катетър

тип “pigtail”

Външно-вътрешен

дренажен катетър



Външно-вътрешен дренаж



Външно-вътрешен дренаж преди и след 
дренирането



Когато не можем да преодолеем 

стенозата оставяме дренажен 

катетър в надлежащите пътища. 

Най често използваме дренажни 

катетри от 9 до 12F с “pigtail”

дистален край с множество отвори 

като по този начин осъществяме 

изтичане на жлъчката навън



Изразена стеноза, с постигнат се само 
външен дренаж



Вътрешни билиарни стентове

Когато преодолем стенозата и 

поставим външно-вътрешен дрен на 

втори етап в съображение влиза 

поставянето на само вътрешен такъв.

Негово предимство е по високото 

качество на живот на болни



Вътрешни билиарни стентове

За провеждането на само вътрешен 

дретнаж в днешно време се използват 

различни модели  метални билиарни 

стентове. Те са удобно мортирани 

върху интродюсерния катетър и 

биват два двида – selfexpandable и 

balonexpandable . 



Вътрешни билиарни стентове



Вътрешни билиарни стентове
Selfexpandable Wallstent



Моментът на освобождаването на 
класически саморазгъващ се стент



Имплантиран стент нативно



Контрастиране на стент в жлъчните 
пътища през подсигуряващия катетър 

след стентирането



Поставените метални саморазгъващи 

се стентове дават малко усложнения.

Те за разлика от пластмасовите 

ендопротези практически не мигрират.

Основно усложнение е обструкцията:

От сгъстаци в жлъчката и от чревно 

съдържимо

От прорастване на тумора

От надрастване на тумора




