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PERCUTAENOUS BILIARY DRAINAGE IN MALIGNANT OBSTRUCTIVE JAUNDICE 
(Abstract): In patients with malignant obstructive jaundice for whom surgery is not indicated the 
treatment of choice is palliative biliary drainage either endoscopic or percutaneous. We present our 
experience with percutaneous drainage. Although percutaneous placement of an endoprosthesis is 
preferred, the patients are seldom candidates for such a procedure because of locally advanced disease, 
and even when successful survival is not significantly affected but merely the patients’ quality of life. For 
this patients internal-external catheter drainage or external biliary drainage might still be of help provided 
that a proper care and periodical catheter change is ensured. 
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INTRODUCERE 
Managementul modern al icterului obstructive neoplazic include tehnicile 

radiologice intervenţionale. Calea de acces în căile biliare poate fi atât percutană 
transhepatică cât şi endoscopică, transpapilară sau uneori pe ambele căi (tehnica rendez-
vous). Fiecare dintre ele permite executarea unor proceduri ghidate fluoroscopic: 
drenajul biliar extern (DBE); drenajul biliar extern-intern (DBEI); endoprotezarea 
biliară (percutană, endoscopică sau rendez-vous). 

Drenajul Biliar Percutan (DBP) reprezintă tehnica radiologică intervenţională 
care urmăreşte obţinerea decompresiei căilor biliare în scopul reducerii sindromului 
icteric, prin introducerea pe cale percutanată, transhepatică a unui cateter de drenaj în 
căile biliare dilatate. Primul drenaj extern a fost descris de Kaude et al la începutul 
anilor ’70 [1], rezultatele acestuia fiind confirmate şi de alte studii [2-5]. Hoevels et al 
[6] în Europa şi Nakayama [7] în Japonia au realizat ulterior primele drenaje interne. 
Alţi autori Ring [8] (1979), Ferrucci [9] (1980), Mueller [10] (1982) au confirmat 
ulterior utilitatea metodei pentru decompresia căilor biliare dezvoltând instrumentarul şi 
principiile tehnice ale metodei. 

În România, primele drenaje biliare percutane transhepatice s-au efectuat la 
Clinica Radiologică-Iasi, (Daniil C, Stanciu C), în anul 1982 [11,12]. 

Drenajul biliar extern-intern reprezintă plasarea unui cateter de drenaj 
transhepatic în duoden trecând prin zona de stenoză biliară, cu păstrarea accesului pe 
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cale percutană şi care, la nevoie poate fi convertit într-un drenaj extern sau într-un timp 
ulterior poate fi înlocuit cu o proteză. 

Endoprotezarea căilor biliare este procedura prin care se plasează o proteză din 
plastic sau metalică în interiorul căilor biliare. Acest lucru se poate realiza pe cale 
percutanată transhepatică, pe cale endoscopică sau prin tehnica rendez-vous (abord atât 
endoscopic cât şi percutan).  

Protezarea căilor biliare a fost realizată prima dată în 1978 de către Burchard şi 
Pereiras, care au utilizat proteze de plastic [13,14]. Protezele metalice au fost introduse 
de Carrasco şi Wallace [15] în 1985, când au efectuat primele teste pe animal utilizând 
proteze expandabile. Protezele metalice au intrat în practica clinică curentă din 1989. În 
România, primele endoprotezări percutane transhepatice a căilor biliare s-au efectuat în 
Clinica Radiologica Iaşi, în anul 1984 [11,12,16]. 

 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 
Studiul este retrospectiv şi s-a efectuat asupra unui lot de 35 de pacienţi cu icter 

obstructiv neoplazic, inoperabili, la care s-a efectuat în Clinica Radiologică Iaşi drenaj 
biliar percutan în perioada martie 2004 - martie 2008. Obiectivul studiului a fost de a 
evalua valoarea drenajului biliar percutan în managementul pacienţilor cu icter 
obstructiv neoplazic 

S-au analizat caracteristicile demografice, factorii de risc, tipurile de drenaj şi 
supravieţuirea pacienţilor. 

Selecţia pacienţilor s-a efectuat pe baza diagnosticului clinico-imagistic de icter 
obstructiv neoplazic, şi criteriilor de inoperabilitate confirmate prin laparoscopie 
diagnostică. Pacienţii provin de la Clinicile Chirurgicale ale Spitalului „Sf. Spiridon”. 
Procedurile intervenţionale s-au realizat pe un echipament de uz radiologic general cu 
posibilităţi de angiografie Philips Telediagnost. Din acest motiv abordul percutan a fost 
realizat mai ales transhepatic drept, abordul stâng fiind extrem de dificil datorită poziţiei 
de lucru în fasciculul de raze. 

Pentru drenajul biliar extern şi extern-intern s-au utilizat catetere de uz general şi 
dedicat biliar de 8, 10 şi 12 F, fire ghid hidrofilice de 0,018” şi 0,035”, fire ghid 
SuperStiff Amplatz 0,035”, dilatatoare de diferite calibre până la un calibru de 12 F. 
Pentru endoprotezare percutană s-au folosit proteze Carey-Coons de 12 F, 15 cm şi 
dublu pigtail de 8 F. 

 

Fig. 1 Reprezentarea grafică a distribuţiei pacienţilor funcţie de vârstă. 
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 
În lotul de pacienţi palierul de vârstă a fost de 27-77 de ani cu o medie de 56 de 

ani (Fig. 1). S-a înregistrat o uşoară predominanţă a sexului masculin (54,3%), iar ca 
mediu de proveninţă raportul a fost aproape egal (51,4% urban vs 48,57% rural). 

În lotul nostru neoplaziile ce au determinat icterul obstructiv şi pentru care s-a 
solicitat drenaj biliar percutan au fost în majoritate, fie tumori ale căilor biliare 
extrahepatice (18 cazuri din care 13 tumoră Klatskin, 2 colangiocarcinom de coledoc şi 
3 cancer de veziculă biliară cu invazie în placa hilară) fie recidive tumorale ganglionare 
sau pe anastomoză după cancere gastrice (10 cazuri). În Tabelul I sunt prezentate tipul 
de neoplazii întâlnite şi frecvenţa lor în lotul studiat. 

 
Tabelul I 

Tipul neoplaziilor şi frecvenţa lor în lotul studiat 
 

 N % 
COLANGIOCARCINOM CBP 2 5,7 
TUMORĂ KLATSKIN 13 37,1 
MTS GANGLIONARA 2 5,7 
PANCREAS 4 11,4 
RECIDIVĂ TUMORALĂ 10 28,6 
TUMORĂ HEPATICĂ 1 2,9 
CANCER DE VEZICULĂ BILIARĂ 3 8,6 
Total 35 100,0 

 
În ceea ce priveşte tratamentul paliativ intervenţional aplicat, în majoritatea 

cazurilor s-a practicat drenaj biliar extern (25 de cazuri ca soluţie definitivă şi două 
cazuri ca soluţie temporară, preoperatorie), în două cazuri s-a efectuat drenaj biliar 
extern-intern şi în şase cazuri endoprotezare (patru cazuri pe cale percutană şi două pe 
cale endoscopică). 

 

 
Drenajele biliare temporare au fost solicitate în două cazuri cu cancer pancreatic 

cefalic, datorită valorilor mari ale bilirubinei pentru decompresie preoperatorie şi 

Fig. 2 A. CPT: cancer de pancreas (proces uncinat) cu compresiune minimă asupra coledocului 
la nivel terminal, dar cu metastaze ganglionare voluminoase cu invazie a canalului hepatic 

comun şi confluentului biliar inferior; B. proteza de plastic multiorificială la capete (dreapta). 
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reducerea colangitei. În ambele cazuri s-a practicat ulterior o anastomoză bilio-
digestivă, datorită stadiului local avansat al neoplaziei. Unul dintre pacienţi a decedat la 
o săptămână post-operator datorită unei embolii pulmonare masive. 

Endoprotezarea s-a efectuat percutan la patru pacienţi: pacient cu neoplasm de 
pancreas cu metastaze ganglionare în hilul hepatic (Fig. 2), bolnavă cu metastaze 
ganglionare hepato-mezenterice de la un cancer de sân (Fig. 3) şi două cazuri de 
recidivă tumorală una ganglionară după cancer gastric şi alta locală după ampulom. 

Fig. 3 Endoprotezare în doi timpi. A. B. Drenaj biliar extern iniţial. C. D. Control la 2 luni, 
pasaj al s.c. în duoden; se relizează dilatarea stenozei; E.F. se trece prin stenoză o proteză 

de 8 F, dublu „pigtail”. 

A B 

C D 

E F 
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În ceea ce priveşte cele două endoprotezări endoscopice ele s-au realizat într-un 
caz de colangiocarcinom de canal hepatic comun cu ascită în cantitate mică şi la care o 
tentativă de protezare percutană a eşuat (derapaj al protezei datorită prezenţei ascitei) şi 
într-un caz de tumoră de veziculă biliară cu invazie hepatică şi a căilor segmentare 
drepte la care nu s-a putut pune un drenaj pe cale percutană dreaptă. 

 

 
Drenajele biliare extern-intern (Fig. 4) au fost efectuate pentru tumoră Klatskin. 

Drenajele externe au fost au fost realizate în restul cazurilor, majoritatea pentru tumorile 
Klatskin. Pacienţii s-au prezentat fie după tentative de protezare chirurgicală (Fig. 5) sau 
la care nu se putea realiza nici un procedeu chirurgical (curativ sau paliativ).  

 
 

Fig. 4 Drenaj biliar percutan extern-intern, drept şi stâng 

Fig. 5 Drenaj biliar extern într-un caz de colangiocarcinom de convergenţă protezat 
pe cale chirugicală; se evidenţiază proteza nefuncţională şi cateterul de drenaj extern 

plasat cu bucla autoretentivă la convergenţa căilor biliare. 
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Răspunsul clinic şi metabolic după decompresie este predictibil şi destul de 
rapid. Nivelul bilirubinei scade cu 2-3 mg/dL în primele 24 de ore. Scăderea bilirubinei 
cu până la 20 mg/dL se obţine în general în decurs de 1-2 săptămâni, coborând până la 
valori normale, deşi uneori poate rămâne peste valorile normale, funcţie de volumul de 
ficat decomprimat ca şi de prezenţa unui sindrom de citoliză. 

Complicaţii acute importante apar în 5-10% din pacienţi şi este în principal 
reprezentată de hemoragie intra-abdominală, sepsis şi infecţii sau procese inflamatorii 
localizate (abcese, peritonită, colecistită, pancreatită) [17]. 

Ghidurile curente de practică ale Societăţii de Radiologie Intervenţională şi 
Cardiovasculară (SCVIR) situează totalul acestor complicaţii la 10% [18].  

Complicaţiile intra-procedurale întâlnite au fost minime; în majoritatea cazurilor 
a fost vorba de durere în timpul procedurii (de la uşoară în 10 cazuri, medie 5 cazuri, 
severă 1 caz) la sit-ul de intrare, fie în procedurile laborioase fie ca urmare a refluxului 
de bilă ajunsă în peritoneu, descrisă de pacienţi ca suportabilă; într-un singur caz, a fost 
solicitată intervenţia unui medic anestezist pentru sedare şi analgezie, durerea fiind 
extrem de importantă (un pacient la care pasajul instrumentarului s-a făcut cu dificultate 
acesta având în antecedente un traumatism hepatic operat). 

Biliragia este raportată în literatură cu o frecvenţă de 3-10% [19]; pe lotul 
studiat, am constatat o biliragie uşoară la 3 pacienţi (8,5%) şi care s-a remis imediat 
post-procedural. 

Hemoragia intraperitoenală a fost notată într-un singur caz (2,8%), ca de altfel şi 
pancreatită acută (2,8%). 

Complicaţiile tardive apar datorită disfuncţiilor cateterului (derapaj sau ocluzie) 
şi se întâlnesc la 40-50% din pacienţi; acestea scad cu calibrul crescut al cateterului 
(preferabil 12 F), materiale mai moi şi nu rigide, şi dacă au mijloace de contenţie (buclă 
autoretentivă) [17].  

Cel mai frecvent se constată derapajul cateterului sau ocluzia acestuia. 
Manifestările clinice ale blocajului cateterului sunt: scurgerea de bilă pe lângă cateter, 
creşterea bilirubinemiei şi colangita. În aceste condiţii se realizează înlocuirea 
cateterului, lucru care se poate efectua în condiţii de spitalizare de zi, cu exceţia 
cazurilor de colangită severă. 

Astfel, cateterele plasate pentru drenaj biliar extern sau extern-intern necesită 
control periodic, repoziţionări relativ frecvente ale cateterului (mai ales în situaţiile în 
care datorită carcinomatozei peritoneale apare ascita) sau înlocuirea (periodic, la 3-6 
luni). 

Mortalitatea directă imediată post-procedură a fost nulă. După SCVIR acestea 
pot exista într-un procent de 3% din pacienţi [18]. În schimb, mortalitatea la 30 de zile a 
fost de 8% (N=3), la pacienţi vârstnici, în stadii avansate şi care s-au prezentat după o 
perioadă lungă de la instalarea icterului, astfel încât în ciuda remisiunii icterului 
insuficienţa hepato-renală instalată nu a mai putut fi controlată; datele din literatură 
raportează o rată a mortalităţii la 30 zile la pacienţii taraţi, cu sindrom hepato-renal de 
până la 30%! [17]. 

În ceea ce priveşte intervalul în care cateterul sau protezele au fost permeabile 
intervalul a fost între 3 şi 6 luni pentru drenajele biliare externe şi 3-9 luni pentru 
proteze; într-un caz de protezare pacienta a decedat la 6 luni (cu leziuni secundare 
pulmonare, prin insuficienţă respiratorie acută) fără ca proteza să fie colmatată; într-un 
alt caz pacienta a decedat prin fenomene iterative de colangită cu abcese hepatice şi un 
altul la 3 luni cu carcinomatoză peritoneală şi recurenţa icterului; într-un alt caz 
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recurenţa icterului a intervenit după 3 luni şi apoi s-a instalat un drenaj extern; în alte 
două cazuri s-a constatat recurenţa icterului la 9 luni. 

Pentru drenajele biliare externe a fost necesară schimbarea cateterului la 3-6 
luni; supravieţuirea maximă a fost de 30 de luni, cu o medie de 6 luni. 

Înafara colmatării alte complicaţii constate au fost fractura cateterului (în cazul 
celor din materiale mai dure) cu înlocuirea acestuia (un caz, Fig. 6) şi derapajul 
cateterului care a necesitat repoziţionare (6 cazuri). 

 

 
Trebuie precizat că prezenţa drenajului extern a reprezentat pentru pacienţii 

purtători un disconfort major, atât pentru că era necesară o îngrijire permanentă a 
cateterului cât şi din punct de vedere al economiei organismului datorită pierderilor 
hidro-electrolitice necesar a fi compensate. Prezenţa cateterului şi a pungii colectoare 
precum şi limitările în ceea ce priveşte viaţa de zi cu zi (nu pot face baie) au un efect 
psihologic negativ, cu puţine excepţii; dacă se îngrijeşte corect cateterul – spălare 
periodică, schimbare la intervale regulate, şi se compensează pierderile hidro-
electrolitice iar pacientul reuşeşte să depăşească obstacolul psihologic al prezenţei 
permanente a cateterului, se pot obţine supravieţuiri spectaculoase (în lotul nostru am 
avut un caz cu o supravieţuire de 30 de luni, şi alte două de 12 luni). 

Fig. 6 A. Fractura cateterului. B. Extragere pe cateter-balon.  
C. înlocuirea cateterului; D. Control colangiografic. 

A B 

C D 
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Pentru evitarea dezechilibrelor hidro-electrolitice un drenaj extern-intern este de 
preferat. De asemenea, un astfel de drenaj permite şi accesul mai facil pentru 
schimbarea drenajului intern decât în cazul endoprotezelor. Deşi elimină necesitatea 
unei pungi de drenaj crescând confortul pacientului se păstrează unele limitări.  

În ceea ce priveşte drenajele interne prin endoproteze acestea sunt cele mai 
bune, atât pentru confortul pacientului cât şi pentru homeostazia organismului. În 
general se preferă calibre cât mai mari, ca şi în cazul cateterelor pentru drenaje 
percutane, deşi există studii care arată că nu se remarcă îmbunătăţiri majore în ceea ce 
priveşte durata de permeabiliate a stentului la calibre peste 10F [20]. Există un consens 
general că stent-urile de plastic trebuie să aibă orificii laterale numai la capete [20]. 

Evaluarea eficienţei stent-urilor în obstrucţiile biliare maligne este dificilă 
deoarece de multe ori pacienţii decedează datorită bolii de bază înaintea expirării 
perioadei de permeabilitate a stent-ului; după mai multe studii intervalul mediu de 
supravieţuire este de 7-10 luni indiferent de tipul de stent utilizat [21-25]. 

Nu s-au putut face corelaţii privind supravieţuirea în funcţie de tipul de drenaj 
datorită lotului mic stadiului avansat al bolii pacienţilor. Totuşi, se pare că 
supravieţuirea este mai slabă la pacienţii consumatori de alcool, probabil datorită 
afectării hepatice pre-existente (supravieţuire medie 4,5 luni la consumatori faţă de 6,5 
luni la ceilalţi). 

În rest, supravieţuirea pare să depindă de stadiul afecţiunii şi statusul de 
performanţă la momentul prezentării. Nu am sesizat din acest motiv diferenţe notabile 
funcţie de tipul de drenaj, ci doar în ceea ce priveşte calitatea vieţii. 

 
CONCLUZII 
În condiţiile în care supravieţuirea pacienţilor în aceste neoplazii depăşite 

chirurgical rămâne dezamăgitoare, scopul principal al drenajului biliar este reducerea 
simptomelor – icter şi prurit şi îmbunătăţirea performanţei hepatice prin reducerea sau 
remiterea colestazei; în acelaşi timp trebuie avută în vedere calitatea vieţii, astfel încât 
este preferabil să se folosească endoprotezarea, pe cale fie percutană, fie endoscopică, şi 
drenajul biliar extern-intern. Totuşi, dacă niciuna din aceste două metode nu este 
realizabilă se poate apela la drenajul biliar extern, ca soluţie temporară sau definitivă, 
remisiunea putându-se obţine şi prin această metodă dar cu o calitate a vieţii redusă. 
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