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ENDOSCOPIC TREATMENT OF PANCREATIC PSEUDOCYSTS (Abstract): Pancreatic 
pseudocysts may appear as sequellae of acute or chronic pancreatitis or pancreatic trauma. Endoscopic 
drainage of pancreatic pseudocysts was introduced in the nineteen eighties. Three different types of 
drainage can be performed: transpapillary, transmural, and rendezvous techniques. Classic transgastric or 
transduodenal drainage of pseudocysts can be performed only when a bulging lesion is seen on 
endoscopy. Endosonography (EUS) provides essential information prior to endoscopic drainage of 
pancreatic pseudocysts, leading to a change in therapy in one third of patients. With diagnostic EUS, 
interposed vessels, too large distance between pseudocyst and digestive lumen, and suspicion of neoplasic 
lesions can be identified, leading to a change in management. To increase the success rate of endoscopic 
drainage of pancreatic pseudocysts, interventional EUS seems to be very helpful. Interventional EUS 
offers the possibility to drain non-bulging pseudocysts and abscesses. Various methods to drain 
pancreatic pseudocysts by using EUS guidance have been reported in the literature. The first generation 
of interventional echo endoscopes provided only a 2 mm working channel and required reintroduction of 
a therapeutic duodenoscope over the guide wire to place the catheter. Today, several echo-endoscopes 
with working channels of at least 2.8 mm allow one step cyst drainage procedures with placement of 8.5 
and 10 French stents or nose-cystic catheters. Endoscopic ultrasound guided pseudocyst drainage can 
have complications such as bleeding, perforation, infection, and stent migration. Haemorrhage, which is 
the main complication of endoscopic drainage of pancreatic pseudocysts, occurs in 6-15% of cases. The 
use of colour Doppler ultrasonography and balloon dilation of the drainage site may minimize the risk of 
vascular perforation during puncture. Bleeding at the puncture site is usually mild and rarely requires 
surgical intervention. Perforation of the peritoneal cavity is uncommon and usually responds well to 
conservative treatment. The placement of multiple stents and routine use of prophylactic antibiotics 
minimize the risk of infection. Difficulty in obtaining a specimen of the cyst wall is a limitation of the 
endoscopic procedure. 
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INTRODUCERE 
Tratamentul pseudochistului de pancreas, la început chirurgical, a intrat treptat 

în aria de interes a tehnicilor intervenţionale miniinvazive: iniţial radiologia 
intervenţională, ulterior, odată cu dezvoltarea tehnologiei, endoscopia intervenţională. 
Principiile de realizare a intervenţiilor endoscopice sunt proprii sau  împrumutate din 
chirurgia clasică. Relansarea chirurgiei în competiţia cu tehnicile endoscopice şi de 
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radiologie intervenţională s-a produs, în fapt, odată cu introducerea laparoscopiei în 
terapia pseudochisturilor pancreatice. 

 
SCURT ISTORIC 
Progrese remarcabile în abordul endoscopic al pseudochisturilor de pancreas s-

au făcut după apariţia ecoendoscopiei. Ecoendoscopia (EUS) a fost iniţial un instrument 
folosit pentru explorarea mai bună a pancreasului. Cu ecoendoscopul radiar se putea 
realiza o stadializare mai bună a neoplasmelor digestive şi diagnosticul leziunilor 
submucoase. La începutul anilor 1990 a fost creat ecoendoscopul liniar pentru puncţia-
aspiraţie ghidată ecoendoscopic. Odată cu perfecţionarea metodelor neinvazive de 
explorare (CT, RMN) şi dispariţia interesului pentru mijloacele invazive de diagnostic, 
puncţia-aspiraţie ghidată EUS a fost motorul care a impulsionat dezvoltarea 
ecoendoscopiei, având aplicaţii atât în neoplaziile digestive cât şi în cele pulmonare şi 
mediastinale. Apariţia ecoendoscopiei intervenţionale a reprezentat următorul pas 
pentru dezvoltarea acestei ramuri a endoscopiei terapeutice [1]. 

Primele drenaje endoscopice au fost comunicate de Kozarek [2], Sahel şi 
colab.[3], Cremer şi colab. [4] la sfârşitul anilor 1980. Drenajul endoscopic reprezintă o 
alternativă minim invazivă a chirurgiei şi are la bază aceleaşi principii ca şi chirurgia 
clasică. Ecoendoscopia, chiar diagnostică, efectuată de rutină schimbă managementul în 
multe situaţii. La începutul anilor 1990, Pentax Corporation a dezvoltat un ecoendoscop 
cu imagine în lungul axului, cu un canal de lucru de 20 mm prin care se puteau realiza 
biopsii cu ac (fine needle biopsy - FNB) sub ghidaj EUS. Primul drenaj ghidat 
ecoendoscopic al pseudochistului de pancreas a fost realizat în 1992 [5]. Utilizarea 
acestui tip de endoscop pentru drenajul pseudochisturilor de pancreas necesita 
schimbarea ecoendoscopului cu un duodenoscop terapeutic pentru introducerea unui 
stent sau a unui dren nazo-chistic. Pentru a evita acest lucru, au apărut ecoendoscoapele 
terapeutice dezvoltate de Pentax (canale de lucru de 3,2 mm. – FG38X sau 3,8 mm. – 
EG38EUT prin care pot fi introduse stenturi de 8,5F respectiv 10F) sau Olympus 
(GFUC30P – 2,8 mm. sau GFUCT30 – 3,7 mm. pentru stenturi de 7F, respectiv 10F) 
[6]. Wiersema în 1996 a comunicat primul caz de pseudochist pancreatic drenat cu un 
ecoendoscop intervenţional [7], iar Vilmann în 1998 a comunicat primul drenaj efectuat 
într-o singură etapă. 

 
METODE 
Există trei metode de tratament endoscopic al pseudochisturilor de pancreas: 

transpapilar, transmural sau o metodă care combină cele două abordări. Alegerea 
metodei se bazează pe următoarele criterii: 

- relaţiile anatomice ale pseudochistului cu stomacul sau duodenul ; 
- mărimea colecţiei 
- comunicarea cu ductul pancreatic. 

1. Drenajul transpapilar 
Dacă există o comunicare a colecţiei cu ductul pancreatic iar aceasta se află la 

nivelul capului sau corpului pancreatic, drenajul transpapilar pare a fi soluţia optimă. 
Acesta constă în plasarea unei endoproteze însoţită sau nu de sfincterotomie. Capătul 
proximal al stentului poate fi plasat în interiorul colecţiei sau poate fi trecut dincolo de 
zona de ruptură a ductului pancreatic; există şi varianta în care stentul este plasat la 
nivelul zonei papilare scăzând presiunea intraductală dacă există un obstacol la acest 
nivel (fig.1).  
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Datele recente sugerează că plasarea stentului până dincolo de zona de ruptură 
este însoţită de cele mai bune rezultate [8,9]. 

Realizarea unei colangio-pancreatografii retrograde endoscopice (CPRE) 
permite endoscopistului să aprecieze posibilitatea realizării acestui tip de drenaj; 
indicaţia certă o constituie pseudochisturile care prezintă o comunicare certă cu ductul 
pancreatic. Aceasta comunicare apare în 60% - 70% din cazuri în pancreatita cronică 
[10,11]. 

Avantajul drenajului transpapilar este acela că nu este necesară existenţa unei 
apropieri între pseudochist şi un organ cavitar (stomac, duoden), grosimea peretelui 
pseudochistului nu are importanţă, iar riscul perforaţiilor digestive sau leziunilor 
vasculare este minim. Dezavantajul este reprezentat de faptul că nu poate fi plasat decât 
un stent de dimensiuni mici comparative cu drenajul transmural, astfel încât conţinutul 
trebuie să fie puţin vâscos şi nu trebuie să conţină detritusuri necrotice [12,13]. 

Se utilizează un fir ghid şi un cateter pentru fir ghid pentru a obţine o canulare 
selectivă. Cateterul are proprietăţi hidrofile, în sensul că este acoperit cu un polimer care 
îl face mai alunecos când este umed. Firul este umezit injectând apă prin teaca care îl 
conţine.  

 

 

Fig. 1 Reprezentare schematică a drenajului endoscopic transpapilar al unui pseudochist 
pancreatic cronic 

A. Formarea unui pseudochist pancreatic cronic la nivelul unei rupturi ductale situată în 
amonte faţă de o strictură a ductului pancreatic principal. B. Plasarea endoscopică a firului ghid 
dincolo de strictură. C. Dilatarea stricturii cu un cateter cu balonaş. D. Plasarea unui stent dincolo de 
ruptura ductului Wirsung contribuie la drenarea sucului pancreatic în duoden şi vindecarea 
pseudochistului.  
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Odată umezit, cateterul are un coeficient redus de frecare, pătrunzând cu 
uşurinţă prin ductul pancreatic. Se foloseşte un fir ghid de 0,8 mm. cu o lungime de 260 
cm. şi un vârf modelat în formă de “J” [8,14]. 

Drenajul transpapilar este deosebit de util în cazul pseudochisturilor multiple, 
ascitei şi pleureziei de origine pancreatică; uneori este utilă folosirea unui cateter nazo-
biliar prin care poate fi urmărită vindecarea ductului prin injectarea substanţei de 
contrast, desfundarea acestuia în cazul colmatării. Acesta este retras foarte simplu în 
cazul vindecării fără a fi nevoie de repetarea CPRE [15]. 

Uneori, când firul ghid nu poate fi trecut în canalul Wirsung dincolo de ruptură, 
stentul poate fi trecut în pseudochist. 

2. Drenajul transmural constă în plasarea unuia sau mai multor stenturi prin 
peretele gastric sau duodenal care să asigure o comunicare între pseudochist şi lumenul 
digestiv. Tehnica se bazează pe principiul aderenţei pseudochistului la peretele gastric 
sau duodenal. Pentru a crea o comunicare patentă trebuie introduse minimum două 
stenturi (drenajul de fapt se realizează printre cele două stenturi). Diferitele tehnici 
descrise sunt legate de folosirea ecoendoscopiei şi a diferitelor accesorii care să 
realizeze drenajul prin cât mai puţine treceri (instrumentarea repetată poate duce la 
pierderea accesului). 

Evaluarea EUS înainte de drenaj contribuie la evitarea complicaţiilor; EUS poate 
fi folosită atât pentru evaluarea şi marcajul înainte de drenaj al locului puncţiei (metoda 
EUS asistată), cât şi pentru ghidarea în timp real a procedurii folosind un ecoendoscop 
terapeutic (metoda EUS ghidată). Lipsa EUS nu contraindică drenajul transmural decât 
în următoarele situaţii: lipsa compresiunii pseudochistului asupra organului cavitar, 
existenţa hipertensiunii portale, raporturi dificile documentate CT. 

Tehnica drenajului fără EUS 
Explorările necesare înaintea intervenţiei sunt ecografia, CT şi endoscopia 

digestivă superioară şi au drept scop stabilirea localizării şi rapoartelor pseudochistului. 
ERCP este necesară pentru stabilirea comunicării pseudochistului cu ductul Wirsung şi 
identificarea posibilelor cauze de recidivă. Este utilă puncţia percutană înaintea 
intervenţiei cu extragerea de lichid pentru analiză biochimică, citologică, bacteriologică 
şi marcheri tumorali. 

Tehnica clasică de drenaj se efectuează sub sedare conştientă în fluoroscopie cu 
pacientul în decubit lateral stâng sau decubit ventral. Profilaxie cu antibiotice cu spectru 
larg înainte şi după intervenţie pentru a reduce riscul de suprainfecţie. Examinare 
ecografică transabdominală înainte de intervenţie pentru a stabili ultimele detalii 
anatomice. 

Puncţia şi drenajul transmural al pseudochistului se fac cu un duodenoscop 
terapeutic cu un canal de lucru de 4,2mm şi se bazează pe tehnica Seldinger. Vederea 
laterală favorizează abordul frontal al leziunii şi elevatorul favorizează plasarea 
stentului. Pentru drenajul fără ajutorul EUS este nevoie ca pseudochistul să bombeze 
evident în pseudochist şi să lipsească semnele imagistice sugestive pentru o tromboză 
segmentară de venă splenică cu circulaţie colaterală. Mucoasa din zona de bombare este 
lipsită de pliuri şi prezintă un aspect caracteristic. 

Puncţia se face cu un ac diatermic în locul de maximă compresiune; aplicarea 
curentului electric face ca acul să penetreze cu uşurinţă în pseudochist fapt perceput de 
endoscopist ca o bruscă pierdere a rezistenţei. Pătrunderea acului în chist este indicată 
de aspirarea lichidului caracteristic şi confirmată de injectarea substanţei de contrast în 
fluoroscopie. Este introdus un fir ghid de 0,9 mm. şi este retrasă teaca acului diatermic. 
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Dilatarea traiectului se poate face cu un cateter cu balonaş de 6 mm. sau cu ajutorul unui 
sfincterotom cu dublu lumen. Dilatarea cu ajutorul cateterului cu balonaş este cea mai 
sigură, lipsită de riscul sângerării sau perforaţiei; folosirea sfincterotomului este 
rezervată cazurilor cu perete extrem de dur. Stentul este introdus cu ajutorul unui 
împingător. 

Tehnica EUS asistată 
Folosirea EUS poate schimba conduita terapeutică în mai mult de o treime dintre 

cazuri. Într-o primă etapă este măsurată distanţa dintre pseudochist şi lumenul digestiv 
care trebuie să fie mai mică de 1 cm., iar prin folosirea Dopplerului sunt identificate 
vasele sangvine din perete, lucru deosebit de util la bolnavii cu hipertensiune portală. 
Locul ales pentru puncţie este marcat cu tuş de India sau printr-o biopsie. În acest 
moment ecoendoscopul este schimbat cu un duodenoscop terapeutic iar timpii ulteriori 
sunt identici cu drenajul fără folosirea EUS. 

Tehnica EUS ghidată (fig. 2) presupune folosirea unui ecoendoscop liniar 
terapeutic cu un canal de lucru de 3,7 mm. Locul puncţiei este ales cu grijă ţinând cont 
de zona de apoziţie maximă a pseudochistului la lumenul digestiv, vascularizaţie şi 
posibilitatea de a executa manevrele intervenţionale într-o poziţie confortabilă şi stabilă. 
Folosirea electrocauterului pentru crearea şi lărgirea pseudochisto-gastrostomiei este 
preferabil de efectuat în direcţia pătrunderii în pseudochist şi mai puţin prin secţiune 
liniară a peretelui. 

 

Fig.2 Reprezentare schematică a drenajului unui pseudochist de pancreas prin metoda EUS 
ghidată 

A. Puncţia pseudochistului cu acul de EUS-FNA de 19G; B. Introducerea firului ghid de 0,9 mm 
vizibil ecografic(EUS) sau fluoroscopic; C. Dilatarea traiectului cu un balon de 8-10 mm.; D. După 
introducerea stentului 10Fr un al doilea stent poate fi introdus recanulând orificiul de chisto-
enterostomie pe care se introduce un alt fir ghid şi se repetă etapele.  
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Se pătrunde în pseudochist cu un ac de puncţie de 19G. Se extrage o cantitate de 

lichid pentru analiză(biochimie, bacteriologie, markeri). Prin acest ac este introdus un 
fir ghid de 0,9 mm. vizualizabil EUS sau în fluoroscopie. Firul ghid este introdus astfel 
încât să formeze mai multe bucle în pseudochist. Toate aceste manevre se fac cu 
vizualizarea dispozitivelor în endosonografie. Ulterior este introdus un balon de dilatare 
de 8-10 mm. pentru a lărgi traiectul. Acesta poate fi vizualizat atât endosonografic, cât 
şi în fluoroscopie folosind substanţă de contrast pentru umflarea balonului. Atunci când 
peretele pseudochistului este foarte tare şi nu poate fi dilatat cu ajutorul balonului, pe 
firul ghid este introdus un sfincterotom (needle knife) pentru lărgirea iniţială a 
traiectului, folosind electrocauterul. Un stent dublu de 10F este introdus pe firul ghid. 
Acesta prezintă marcaje care arată începerea cudurii distale; stentul este trecut până 
când marcajul arată poziţionarea în interiorul pseudochistului şi este retras firul ghid. 
Poziţia finală poate fi confirmată endoscopic şi fluoroscopic.  

Importanţa folosirii EUS în drenajul pseudochisturilor pancreatice 
Există numeroase discuţii cu privire la importanţa folosirii EUS în drenajul 

colecţiilor pancreatice. Acestea sunt determinate de folosirea încă restrânsă a 
ecoendoscopiei terapeutice în lume şi de faptul că nu toţi ecoendoscopiştii sunt şi 
intervenţionişti.  

Superioritatea folosirii EUS în cazul drenajului endoscopic a fost demonstrată 
prin trei studii prospective [18-20]. Este demonstrată utilitatea drenajului ghidat EUS 
mai ales în cazul pseudochisturilor care nu bombează în lumenul digestiv.  

Rezultatele la distanţă sunt similare prin ambele tehnici dacă cateterizarea 
pseudochistului a fost realizată cu succes. 

Superioritatea EUS a fost demonstrată şi în cazul diagnosticului, existând cazuri 
în care examinarea ultrasonografică a evidenţiat tumori chistice pancreatice în cazuri la 
care explorările paraclinice premergătoare stabiliseră diagnosticul de pseudochist.  

O altă entitate identificată EUS, dar greu vizualizabilă CT este necroza 
pancreatică (walled-off pancreatic necrosis) [21]. 

Rata complicaţiilor este mai scăzută în cazul drenajului ghidat ecoendoscopic, în 
special în cazul complicaţiilor hemoragice majore; EUS este capabilă să identifice 
circulaţia colaterală şi să găsească o fereastră sigură pentru puncţia transmurală. 

3. Drenajul combinat (transparietal şi transductal) este utilizat atunci când este 
vorba de pacienţi cu pseudochist pancreatic şi pancreatită cronică cu modificări ale 
ductului pancreatic; după drenajul transparietal, se încearcă corectarea endoscopică a 
oricăror obstrucţii ductale care ar putea determina recidivă. 

Evaluarea predrenaj [22] are ca scop:  
- Diagnosticul diferenţial al altor formaţiuni chistice pancreatice şi 

peripancreatice. De o importanţă deosebită este diferenţierea de neoplasmele 
chistice pancreatice pe baza antecedentelor (lipsa episodului de pancreatită 
acută), CT, RMN şi ecoendoscopiei asociată cu FNA. 

- Identificarea în interiorul colecţiei a detritusurilor de mari dimensiuni; 
- Stabilirea rapoartelor colecţiei cu structurile vecine vasculare şi cavitare; 
- Identificarea unor cauze mai rare ca neoplasmul pancreatic, pancreatita 

autoimună, neoplasmele intraductale mucinoase pancreatice.   
Materiale necesare  
Ecoendoscopul liniar prezintă un transductor ecografic de mici dimensiuni 

convex situat la capătul unui endoscop standard. Acesta poate urmări acul de puncţie 
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încă de la ieşirea din canalul de biopsie şi ghidarea lui în interiorul pseudochistului. 
Puncţia se efectuează după examinarea ecoendoscopică Doppler pentru identificarea 
structurilor vasculare care se pot interpune şi măsurarea distanţei între lumenul digestiv 
şi pseudochist. Ecoendoscopul terapeutic este similar cu un duodenoscop terapeutic şi 
foloseşte aceleaşi accesorii utilizate în endoscopia biliară (fig. 3). 

 
 
Accesorii utilizate în drenajul endoscopic al pseudochisturilor de pancreas. 

- Acul diatermic pentru puncţia transmurală a pseudochistului. Acul constă 
dintr-un miez retractabil conţinut într-o teacă de teflon. Curentul este aplicat pe 
ac (1,5cm. lungime, 0,9 mm. grosime) printr-un fir diatermic care trece prin 
interiorul cateterului. Vârful tecii externe se îngustează de la 6 la 4 Fr, permiţând 
pasajul uşor în interiorul pseudochistului. Un fir ghid de 0,9 mm. poate fi trecut 
prin interiorul tecii [21]. 

- Sfincterotomul (needle–knife catheter) 
După puncţia pseudochistului cu un ac de 19G pentru FNA, pe firul ghid este 
introdus sfincterotomul şi traiectul este dilatat cu ajutorul electrocauterului. 
Acest lucru este avantajos în cazul pseudochistului datorită peretelui gros al 
acestuia, greu de dilatat cu mijloacele convenţionale [35]. Folosirea acestui 
dispozitiv este însoţită de o rată crescută a complicaţiilor deoarece este dificil 
uneori să păstrezi direcţia de tăiere, în special în localizările atipice (cardia, 
joncţiunea eso-gastrică). Acul are tendinţa de a urma o direcţie tangenţială, şi are 
o vizibilitate redusă în EUS. 
Unii folosesc un sfincterotom modificat (Fig.4C.) prin îndoirea vârfului pentru a 

minimaliza complicaţiile [23]. Folosirea acestui dispozitiv asigură o coagulare şi 
secţiune controlate la nivelul orificiului de drenaj. 

- Fire ghid hidrofilice 0,9 mm. 
- Firele ghid trebuie să aibă următoarele calităţi: acoperire hidrofilă pentru o 

cateterizare uşoară, vizibilitate în fluoroscopie, marcaje pentru a identifica corect 
poziţia, rezistenţă la îndoire. 

- Balonul de dilataţie are rolul de a lărgi accesul iniţial pentru a facilita 
introducerea stentului. Folosirea dilataţiei gradate fără a utiliza electrocauterul 
(canulă CPRE – balon de dilataţie) este însoţită de o rată redusă a complicaţiilor 
(sângerare, perforaţie) comparativ cu folosirea sfincterotomului [11]; peretele 
dur al pseudochistului nu poate fi însă penetrat întotdeauna de canula CPRE 
[21]. 

Fig.3 Puncţie ghidată cu ajutorul ecoendoscopului liniar cu vedere oblică 
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- Stenturi dublu J (pigtail) 10Fr : canalul de lucru al ecoendoscoapelor 
terapeutice permite introducerea unor stenturi cu dimensiuni maxime de 8,5 sau 
10Fr. Utilizarea unor stenturi mai subţiri se însoţeşte de colmatarea precoce a 
acestora şi eşecul procedurii. 

- Electrocauterul este folosit în unele tehnici pentru puncţia pseudochistului şi la 
o putere de coagulare de 25-30W şi tăiere de 80-100W [27]. Unii autori nu 
utilizează electrocauterul în drenajul pseudochisturilor de pancreas pentru a evita 
sângerarea sau perforaţia [23]. 

- Aparatul de fluoroscopie echipat cu braţ în formă de C: După puncţia 
pseudochistului se injectează substanţă de contrast pentru stabilirea topografiei 
(mărimea şi rapoartele) şi siguranţa procedurii [25]. De asemeni, poate fi 
vizualizată fluoroscopic comunicarea pseudochistului cu ductul pancreatic. 
Majoritatea dispozitivelor folosite în procedura de drenaj endoscopic sunt 
radioopace şi pot fi vizualizate fluoroscopic. A fost descris drenajul endoscopic 
al pseudochisturilor pancreatice cu ajutorul EUS în lipsa  fluoroscopiei, fără 
consecinţe asupra siguranţei intervenţiei [26]. 
 

 
Anestezia 
Procedurile de drenaj endoscopic se efectuează sub sedare moderată şi 

analgezie, procedeu cunoscut în practică sub numele de sedare conştientă (statusul 
vascular şi ventilator se menţin) prin administrarea unei benzodiazepine şi a unui 
narcotic. Uneori este necesară sedarea profundă (propofol), ce necesită asistenţă 
respiratorie. 

Procedura necesită prezenţa unui anestezist şi aparatura adecvată (oxigen, 
monitorizare EKG, pulsoximetru, asistenţă ventilatorie, etc.) [28]. Este necesară 
evaluarea pentru afecţiuni cardiace, pulmonare, ale căilor aeriene superioare şi alte 

Fig.4 Reprezentare schematică a unui sfincterotom tip «needle-knife» 
A. Reprezentare schematică a vârfului unui sfincterotom tip « needle-knife » ;B. Secţiune la nivelul 
sfincterotomului pentru a evidenţia structura acestuia; C. (Cartuş) Sfincterotom « modificat » prin 

îndoirea acului de tăiere pentru o secţiune controlată. 
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afecţiuni cronice şi încadrarea în scorul ASA. Sunt discuţii cu privire la utilizarea 
sedării profunde de către non-anestezişti în acord cu legislaţia din fiecare ţară şi ţinând 
cont de raportul cost-eficienţă.  

Oricum, personalul care administrează această medicaţie trebuie să fie instruit în 
tehnicile de resuscitare avansată, pacientul trebuie să fie monitorizat (linie venoasă, 
EKG continuă, pulsoximetrie, capnometru, oxigen, aparat de ventilaţie), iar prezenţa 
anestezistului este necesară ori de câte ori este anticipată o durată mare a procedurii, 
comorbidităţi severe, variante anatomice).  

După procedură, pacienţii trebuie urmăriţi în serviciul de endoscopie până la 
trezire. În ziua procedurii şi sedării pacientul nu are permisiunea de a conduce 
autovehicule. 

Complicaţiile cardiorespiratorii uzual atribuite sedării se întâlnesc cu o frecvenţă 
de 2-5/1000 proceduri, 10% dintre acestea determinând decesul pacientului.  

Complicaţiile respiratorii se datorează hipoventilaţiei, monitorizarea 
pulsoximetrică fiind esenţială pentru recunoaşterea rapidă a acestora şi resuscitarea 
pacientului. Reacţiile vaso-vagale reprezintă cea mai comună cauză de aritmie cardiacă 
în cursul endoscopiei; reducerea stimulilor dureroşi şi administrarea de atropină sunt 
manevre suficiente pentru corectarea bradicardiei (American Society of Gastrointestinal 
Endoscopy) [29]. 

Variante tehnice 
Variantele tehnice încearcă să soluţioneze principalele dificultăţi care pot apare 

în procesul de drenaj endoscopic:  
- Pierderea accesului în cavitatea pseudochistului datorită manevrelor multiple pe 

care le presupune tehnica Seldinger. Pentru a evita această complicaţie au apărut 
numeroase dispozitive capabile să execute drenajul pseudochistului într-o 
singură etapă : chistotomul, acul Giovannini; 

- Suprainfecţia cavităţii apare în cazul folosirii unui singur stent în prezenţa 
detritusurilor necrotice. Pentru a evita această complicaţie au fost folosite mai 
multe stenturi; drenajul cavităţii se face printre acestea în cazul colmatării lor. 
Au fost imaginate dispozitive pentru introducerea simultană a două fire ghid 
pentru a uşura introducerea celor două stenturi; 

- Folosirea ecoendoscopului liniar terapeutic cu vedere oblică este însoţită de 
apariţia unor dificultăţi legate de axul tangenţial al puncţiei care scade forţa de 
introducere a diferitelor dispozitive în pseudochist. Au apărut astfel 
ecoendoscoapele cu vedere frontală care încearcă să evite aceste neajunsuri; 

- Prezenţa detritusurilor necrotice în interiorul pseudochistului impune un abord 
agresiv. Acest lucru poate fi făcut prin introducerea unui endoscop pediatric în 
interiorul pseudochistului şi înlăturarea acestora la vedere cu ajutorul sondei 
Dormia; au fost descrise şi alte tehnici, printre care şi cea laparo-endoscopică cu 
triplu abord. 
A. Accesorii endoscopice dedicate pentru drenajul pseudochistului într-o 

singură etapă: 
Chistotomul este un dispozitiv destinat puncţiei şi drenajului transgastric sau 

transduodenal al pseudochisturilor care  bombează în lumenul digestiv. Este alcătuit 
dintr-o porţiune internă cu un dispozitiv de tip needle knife, un cateter intern de 5Fr şi 
un cateter extern de 10Fr echipat cu un inel diatermic la capătul distal. Capătul proximal 
al dispozitivului este echipat cu un mâner, conectori pentru electrocauter şi pentru 
injectarea substanţei de contrast [27]. 
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Incizie iniţială cu un ac de 1 mm. introdus într-un cateter de 5Fr. Incizia este 
lărgită folosind inelul diatermic şi este introdus cateterul extern de 10Fr.  

Dispozitivul este compatibil cu firul ghid de 0,9 mm. pentru menţinerea poziţiei 
şi introducerea unor stenturi sau altor chituri de drenaj. Acest dispozitiv care combină 
acul de puncţie cu inelul diatermic reduce necesitatea schimbării instrumentelor 
reducând timpul intervenţiei. 

Acul Giovannini este un dispozitiv dezvoltat de Wilson Cook pentru drenajul 
într-un singur pas al pseudochisturilor de pancreas. Dispozitivul este compus din trei 
părţi: un fir ghid pentru administrarea curentului de tăiere, un dilatator de 5,5Fr şi un 
stent de 8,5/10Fr cu împingător, toate asamblate într-un singur dispozitiv – „Needle-
Wire Oasis System”. 

Accesotomul cu balon transluminal (transluminal balloon accesotome) este 
format dintr-un sfincterotom de 7,5Fr cu un ac diatermic de 1 cm. la capăt şi un balon 
de 10 cm. lungime şi grosimi variabile (12-18mm.) situat la 2 cm. de vârf. După 
retragerea acului diatermic poate fi trecut un fir ghid de 0,9 mm. Dispozitivul poate fi 
trecut prin canalul de lucru de 3,7 mm. al unui ecoendoscop.  

După puncţia diatermică a pseudochistului, sfincterotomul este retras împreună 
cu mânerul şi este introdus firul ghid. După dilatarea traiectului cu ajutorul balonului, 
dispozitivul este retras şi pe firul ghid este introdus stentul [30]. 

Deşi nu există studii randomizate care să compare cele două tipuri de drenaj 
(dilatarea progresivă pe fir ghid/drenajul într-un singur pas), acestea par a avea rezultate 
similare în mâini specializate.  

B. Tehnica inserţiei simultane a două fire ghid 
Tehnica inserţiei secvenţiale a unor fire ghid multiple poate fi dificilă datorită 

axului tangenţial al puncţiei, colabarea cavităţii chistului sau vizibilităţii reduse cauzate 
de evacuarea lichidului din pseudochist [60]. Pentru a evita recanularea cavităţii 
pseudochistului după plasarea primului stent, a fost imaginat un chit de puncţie care să 
introducă două fire ghid odată cu puncţia iniţială.  

Kitul de puncţie conţine un cateter intern de 5Fr, un altul extern de 8,5Fr şi un ac 
de FNA de 22G situate în interiorul primului cateter. Pseudochistul este puncţionat cu 
acul utilizând electrocauterul, ulterior cele două catetere concentrice sunt introduce în 
cavitatea pseudochistului.  

După ce este confirmată pătrunderea în pseudochist şi aspirarea fluidului, acul 
de FNA şi cateterul de 5Fr sunt retrase şi prin interiorul cateterului de 8,5Fr sunt 
introduse două fire ghid de 0,9 mm. pe care ulterior sunt introduse două stenturi de 
8,5Fr sau un stent şi un dren nazo-chistic de 7Fr. Atunci când este folosită tehnica 
introducerii simultane a două fire ghid, prin canalul de lucru de 3,7 mm. al 
ecoendoscopului nu poate fi introdus decât un stent de 8,5Fr datorită spaţiului ocupat de 
celălalt fir ghid [31].  

Pentru introducerea unui stent de 10 mm. este necesară schimbarea 
ecoendoscopului cu un duodenoscop terapeutic cu canal de lucru de 4,2 mm. Alți autori 
au descris inserţia iniţială a unui chistotom sau a unui dilatator biliar de 10Fr Soehendra, 
ulterior fiind introduse două fire ghid prin interiorul acestuia [32].   

Tehnică: după puncţia cu acul de 19G sub ghidaj ecoendoscopic şi inserţia unui 
fir ghid, ecoendoscopul (canal de lucru de 3,7 mm.) este scos şi este introdus un 
duodenoscop terapeutic (canal de lucru de 4,2 mm.). Prin canalul de lucru al acestuia 
este introdus dilatatorul de 10Fr Soehendra şi, după dilatarea traiectului, sunt introduse 
două fire ghid de 0,9 mm. pe care sunt introduse două stenturi [33]. 
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C. Ecoendoscopul terapeutic cu vedere frontală 
Un alt tip de ecoendoscop utilizat în practică este cel cu vedere frontală şi canal 

larg terapeutic (dezvoltat de firma Olympus). Avantajul acestuia este reprezentat de 
unghiul sub care se execută manevrele terapeutice (forţa aplicată sub un unghi de 45˚ ca 
în cazul endoscopului precedent nu se exercită asupra vârfului instrumentului) (fig. 5).  

Ecoendoscopul cu vedere directă prezintă avantajul abordului facil al colecţiilor 
care sunt în raport cu peretele gastric, uneori dificil de abordat cu ecoendoscopul cu 
vedere laterală, dar nu şi pentru colecţiile din vecinătatea duodenului, datorită poziţiei 
relative fixe a endoscopului în interiorul acestuia [34,59]. 

 

 
D. Tehnici folosite pentru abordul colecţiilor ce conţin detritusuri necrotice 
Drenajul naso-chistic presupune introducerea unui cateter de 7Fr pentru lavajul 

continuu; cavitatea este spălată cu 1,5 litri de soluţie salină pe zi pentru a preveni 
acumularea de puroi şi detritusuri (fig. 6).  

Dacă pseudochistul este deja drenat, se introduce un fir ghid printr-un cateter de 
CPRE pe lângă stent în chist. Un cateter de 7Fr este trecut pe firul ghid şi încolăcit în 
interiorul pseudochistului. Se verifică funcţionalitatea prin injectarea de ser fiziologic 
prin cateterul nazo-chistic şi ieşirea lui prin stentul de 10Fr. Folosirea drenajului nazo-
chistic este însoţită de unele avantaje (lavajul şi controlul radiologic facil), dar se 
însoţeşte şi de inconveniente: disconfort, se dislocă uşor, imobilizează pacientul [25]. 

Tehnica combinată laparoendoscopică 
Pseudochisturile care conţin detritusuri necrotice beneficiază de o metodă de 

tratament miniinvaziv combinată care are drept scop crearea unei comunicări largi între 
cavitatea pseudochistului şi stomac comparabilă cu cea obţinută prin chirurgia clasică. 

Tehnica începe cu plasarea unui tub de gastrostomie (20Fr) pe cale endoscopică 
şi fixarea acestuia la peretele anterior abdominal pentru a evita trecerea aerului în 
cavitatea peritoneală. Prin gastrostomă este introdus un trocar special (Gastrokar-
Stortz). Puncţia chistului se face cu ajutorul unui ac de laparoscopie (3mm) prin 
gastrostomă [43]. 

Fig.5 Ecoendoscop cu vedere frontală; 
 reprezentare schematică a puncţiei cu ajutorul ecoendoscopului liniar cu vedere frontală. 
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Pseudochisturile care conţin detritusuri necrotice pot beneficia de un triplu 
abord: 

1. drenajul transparietal cu două stenturi sau un stent şi un tub nazo-chistic prin 
care este introdus lichidul de spălătură (1500 ml soluţie salină zilnic); 

2. dilatarea traiectului şi necrozectomia folosind un endoscop pediatric sau o sondă 
Dormia; 

3. închiderea comunicării între pseudochist şi ductul pancreatic cu cianacrilat 
(Histoacryl, BraunMelsungen,Germany) [37]. 
 

 
Folosirea stenturilor autoexpandabile 
A fost descrisă folosirea unui stent metalic autoexpandabil pentru drenarea unui 

pseudochist pancreatic suprainfectat cu detritusuri necrotice care nu a fost rezolvat după 
plasarea unui stent de 10Fr şi a unui dren naso-cistic de 8Fr. Stentul autoexpandabil de 
40x10 mm. a fost plasat transduodenal şi a permis evacuarea detritusurilor necrotice. 
Rezoluţia pseudochistului a fost demonstrată imagistic după 10 zile, iar acesta a fost 
extras după 4 săptămâni. Procedura nu este recomandată de rutină din cauza costului 
ridicat al protezei, marginilor ascuţite care pot determina sângerări la nivelul pereţilor şi 
posibilităţilor de migrare cu închiderea traiectului şi capturarea stentului în interiorul  
cavităţii [38]. 

Fig.6 Irigarea unui pseudochist suprainfectat:  
Aspectul final al drenajului unui pseudochist suprainfectat cu un cateter nazo-chistic de 7Fr 

şi un stent dublu pigtail de 10Fr. La nivelul extremităţii cefalice este prezentat artificial prin care 
drenajul este trecut din gură în nas. 
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Drenajul endoscopic al pseudochistului de pancreas utilizând laser 
Nd:YAG  

Prima chisto-gastrostomie endoscopică cu Nd:YAG Laser a fost efectuată de 
Buchi şi colaboratorii în 1986. Coagularea profundă indusă de unda laser ajută la 
solidarizarea celor doi pereţi (pseudochist şi stomac), împiedicând apariţia fistulelor. De 
asemenea, scade riscul de sângerare şi este utilă în special în cazul pseudochisturilor cu 
perete gros, care este mai greu de incizat cu mijloacele clasice. Se folosesc endoscoape 
terapeutice cu canal de lucru capabil să permită trecerea fibrei optice care conduce unda 
laser. Pacientul în poziţie laterală stângă, conştient sau sedare cu midazolam. Au fost 
descrise mai multe tehnici de drenaj endoscopic utilizând laser Nd:YAG: 

1.Tehnica clasică care presupune crearea primei comunicări între stomac şi 
pseudochist utilizând unda laser; fibra laser se află într-un cateter de plastic; după 
crearea breşei dintre stomac şi pseudochist fibra este retrasă şi este introdus firul ghid, 
pe care este avansat stentul (10Fr) până în interiorul pseudochistului. După aceasta, firul 
ghid este retras lăsând pe loc stentul [41,42]. 

2.Se practică o gastro-chistostomie cu ajutorul undei laser în zona de bombare 
maximă a pseudochistului în stomac. Ulterior, alte 5-10 orificii sunt practicate într-o 
manieră asemănătoare pentru a forma un cerc cu diametrul de aproximativ 5 cm. Zona 
de necroză dintre acestea se elimină singură formându-se o chistogastrostomie largă ce 
poate fi confirmată endoscopic după 2-3 zile [42]. 

Urmărirea bolnavilor 
Durata de păstrare a drenajului este de aproximativ 6 săptămâni şi rămâne un 

subiect controversat. Prelungirea acestei durate este indicată la pacienţii cu rupturi ale 
ductului pancreatic principal. La aceşti pacienţi este indicat abordul combinat 
(transparietal şi transpapilar). La pacienţii cu pancreatită cronică poate fi considerată 
menţinerea stentului o durată nedefinită [39]. Există studii randomizate care arată că 
retragerea stenturilor în cazul pseudochisturilor de pancreas cu ruptură la nivelul 
ductului principal se însoţesc de refacerea pseudochistului, mult mai greu de manageriat 
endoscopic [82]. 

Alegerea procedeului 
Există multiple încercări de stabilire a unui algoritm de tratament endoscopic în 

pseudochistul de pancreas (Baillie – 2004, Vosoghi -2002 [74], Will – 2006, Barthet – 
2008 [43]) (fig. 7). 

Regulile drenajului endoscopic în pseudochistul de pancreas[44]. 
Ce să faci: 
1.Fii sigur că leziunea este un pseudochist; 
2.Colaborează cu colegii radiologi şi chirurgi; 
3.Informează pacientul asupra tuturor riscurilor; 
4.Foloseşte ecoendoscopia dacă o ai; 
5.Fă un orificiu mic de puncţie şi lărgeşte-l cu un balon; menţine accesul cu un 

fir ghid;foloseşte stenturi dublu pigtail largi; 
6.Spitalizează pacientul peste noapte pentru supraveghere; 
7.Repetă endoscopia pentru a scoate stenturile după dispariţia pseudochistului. 
Ce să nu faci: 
1.Nu efectua procedura dacă nu ai experienţă în ERCP şi proceduri 

intervenţionale; nu evacua chisturile ce conţin material necrotic; 
2.Nu efectua drenaj endoscopic pentru pseudochisturile multiple pentru că există 

un risc important de suprainfecţie; 
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3.Nu drena endoscopic pseudochisturile asimptomatice, la bolnavii bătrâni, 
fragili: ”Priveşte şi aşteaptă”; 

4.Nu fă un orificiu mare în stomac sau duoden cu un sfincterotom (needle-knife); 
fă un orificiu mic de puncţie şi dilată-l cu un balon pentru a scădea riscul de sângerare; 

5.Nu ezita să te opreşti dacă apar probleme în cursul procedurii. Nu fă puncţii 
oarbe; 

6.Cheamă pacienţii la control regulat; 
7.Nu uita că un pseudochist poate fi un neoplasm chistic. Fii sigur de diagnostic 

înainte de drenaj. 
 

 
Complicaţii 
Cele mai frecvente complicaţii ale drenajului endoscopic al pseudochisturilor de 

pancreas sunt: sângerarea (cea mai frecventă), infecţia, perforaţia retroperitoneală, 
ocluzia stentului şi migrarea acestuia. Au fost raportate şi complicaţii rare cum ar fi 
crearea unei fistule gastro-duodenale prin perforarea peretelui duodenal de către stent 
sau perforarea peretelui gastric de către un stent introdus transpapilar.  

Hemoragia 
Hemoragia poate fi minoră când este autolimitată, nu necesită transfuzie de 

sânge şi se rezolvă spontan fără a necesita manevre endoscopice sau chirurgicale. 
Sângerarea este majoră atunci când necesită tratament endoscopic (hemoclipuri, 
injectări perilezionale) sau chirurgical şi susţinere volemică. 

Există două cauze majore de sângerare: una dintre ele este determinată de 
sângerarea din perete la locul de pătrundere şi poate fi prevenită prin folosirea EUS iar 
cealaltă este determinată de vasele din interiorul pseudochistului care sunt tamponate 
temporar prin presiunea crescută din interiorul acestuia; folosirea EUS nu permite 
vizualizarea acestora [45]. 

Fig.7 Algoritm de tratament endoscopic în pseudochistul de pancreas: Barthet-2008 [43] 
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Perforaţia 
Au fost descrise perforaţii şi în cazurile ghidate ecoendoscopic atunci când a fost 

folosită tehnica „needle–knife”. Este uneori dificil de controlat direcţia de tăiere a 
cateterului de acest tip în special în cazul localizărilor atipice (cardiale), acesta luând o 
direcţie tangenţială. Chiar şi vizualizarea cateterelor de acest tip este dificilă în EUS. 

Diagnosticul se stabileşte prin prezenţa pneumoperitoneului 
(pneumomediastinului) şi a semnelor de iritaţie peritoneală. 

Pentru a minimaliza complicaţiile hemoragice unii autori recomandă dilatarea 
treptată a traiectului de drenaj folosind canula ERCP şi baloanele de dilataţie [24] după 
aşa numita intrare „rece”(fără utilizarea electrocauterului) şi utilizarea restrânsă a 
secţionării cu ajutorul sfincterotomului; utilizarea ecoendoscopiei cu vizualizarea 
vascularizaţiei a redus mult incidenţa acestor complicaţii. Perforaţia gastrică poate apare 
în cazul pseudochisturilor care nu aderă la peretele gastric şi poate fi tratată conservator 
dacă este diagnosticată în timp util. Rezolvarea acelor complicaţii care nu pot fi tratate 
conservator este chirurgicală. 

Ocluzia stentului  şi infecţia pot apare în cazul folosirii unor catetere 
neadaptate conţinutului pseudochistului(puroi, detritusuri).Introducerea a două sau mai 
multe stenturi favorizează drenajul chiar în condiţiile ocluzionării acestora. 

Ocluzia stentului este mai frecventă pentru stenturile dublu J decât pentru 
stenturile drepte [46]. 

Pancreatita acută poate fi determinată de drenajul transpapilar. Mecanismul de 
producere pare a fi ocluzia ramurilor secundare de către stentul plasat în interiorul 
ductului[47].Nu au fost comunicate cazuri de pancreatită acută severă secundare 
drenajului pseudochistului. 

Migrarea stentului poate fi prevenită prin monitorizare adecvată şi extragerea 
stentului odată cu dispariţia pseudochistului [50-52]. Ea este mai des întâlnită în cazul 
stenturilor drepte [46]. Tratamentul este endoscopic [48] şi constă în dilatarea orificiului 
şi pătrunderea în interiorul pseudochistului cu un gastrofibroscop cu ajutorul căruia 
stentul este reperat şi „agăţat” cu unul dintre accesoriile folosite în endoscopie (pense, 
coşuleţe). 

Drenajul transpapilar, deşi evită unele complicaţii (hemoragia, perforaţia) se 
poate însoţi de ocluzia stentului, migraţia acestuia sau modificări ale ductului 
pancreatic. Modificările apar după 3 luni (36-83%) şi nu sunt reversibile după 
extragerea stentului.  

Modificările care apar pot fi explicate prin două mecanisme: orificiile laterale 
ale stentului nu oferă drenaj corespunzător canalelor pancreatice secundare, iar 
compresiunea exercitată de stent asupra ductului principal induce modificări fibrotice la 
nivelul acestuia. De aceea nu este recomandată folosirea drenajului transpapilar în cazul 
pseudochisturilor cu duct principal integru, fără modificări de pancreatită cronică [49]. 

Rezultate 
A fost descrisă utilizarea drenajului ghidat ecoendoscopic la patul pacientului,în 

unităţi de terapie intensivă, în cazuri grave, care nu permiteau transportul pacientului în 
sala de endoscopie (EUS 2) [53]; această ecoendoscopie intervenţională „la pat” este 
extrem de importantă la bolnavii cu pseudochisturi suprainfectate, în stare gravă. 

A fost descrisă cu succes atât utilizarea drenajului transpapilar cât şi a celui 
endoscopic transmural în drenajul pseudochisturilor multiple [54]. 
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Există multipli factori care influenţează succesul drenajului endoscopic fără 
ghidaj EUS. Unul dintre cei mai importanţi este reprezentat de localizarea 
pseudochistului. 

 

 
Rata de succes a drenajului endoscopic variază după diferiţi autori şi este între 

75 şi 100%; complicaţiile sunt cuprinse între 5 şi 10% iar rata de recurenţă între 5-20%. 
Mortalitatea asociată procedurii este de 0-2% [56]. Recurenţa pseudochistului după 
tratamentul endoscopic poate fi tratată printr-o nouă procedură endoscopică; evaluarea 
comunicării acestuia cu ductul poate fi salutară [57]. 

 Există autori care consideră că drenajul endoscopic repetat în cazul unor 
pseudochisturi recidivante pe fondul unei pancreatite cronice este nerezonabil, în 
condiţiile în care se poate opta pentru o intervenţie chirurgicală cu caracter definitiv 
[61,62]. 

Există un studiu care arată faptul că tratamentul chirurgical al pseudochisturilor 
de pancreas la pacienţii la care endoscopia intervenţională a eşuat este însoţit de 
complicaţii şi mortalitate mai mari decât la pacienţii la care s-a optat de la început 
pentru tratament chirurgical [55]. 
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