
PTC, PTDPTC, PTD
perkutperkutáánnnníí transhepaticktranshepatickáá cholangiografiecholangiografie

balonkovbalonkováá dilatace jdilatace jíícnových stencnových stenóóz, z, 
stentystenty



Význam PTD drenVýznam PTD drenáážže, indikacee, indikace
�� Obstrukce Obstrukce žžluluččových cest ových cest –– nnáárrůůst JT, st JT, 
ikterusikterus, dilatace, , dilatace, cholangoitidacholangoitida

�� KritickKritickáá hodnota kolem 600hodnota kolem 600-- jaternjaterníí selhselháánníí
�� ZajiZajiššttěěnníí dekomprese dekomprese žžluluččovodovodůů, pokles , pokles 
JT,bili, drenJT,bili, drenáážž žžlulučči do sti do střřevaeva-- stabilizace stabilizace 
vnitvnitřřnníí rovnovrovnovááhyhy

�� ŘŘeeššeneníí ppřřííččiny stavuiny stavu



ZobrazenZobrazeníí žžluluččových cestových cest
�� UZUZ
�� CT CT (CT (CT cholangiografiecholangiografie))
�� MRMR
�� ERCPERCP
�� PTCPTC

�� (peror(peroráálnlníí cholangiografiecholangiografie))





PPřřííprava na PTDprava na PTD
�� SnSníímkovmkováá dokumentacedokumentace
�� KoagulaKoagulaččnníí parametryparametry
�� Soubor jaternSoubor jaterníích testch testůů
�� ZajiZajiššttěěnnáá žžííla la –– analgosedaceanalgosedace
�� Souhlas s výkonemSouhlas s výkonem
�� Hospitalizace, laHospitalizace, laččný, alergickný, alergickáá anamnanamnéésasa



DrenDrenáážž žžluluččových cest ových cest -- metody volby, metody volby, 
kontraindikacekontraindikace

�� ERCP   X  PTCERCP   X  PTC--PTD PTD 
�� SnSníížženenéé momožžnosti nosti řřeeššeneníí cestou ERCP cestou ERCP -- jsou vjsou v ppřřevaze tumorevaze tumoróóznzníí

procesy procesy -- hlava pankreatu, hlava pankreatu, žžluluččnnííku, ku, žžluluččových cest (Klatskin), ových cest (Klatskin), 
VaterskVaterskéé papily papily -- duodena, infiltrace duodena, infiltrace -- úútlak ztlak z ppřřilehlých uzlin.ilehlých uzlin.

�� Po resekcPo resekcíích na GIT ch na GIT čči i choledochojejunoanastomoscholedochojejunoanastomosááchch jsou jsou 
momožžnosti ERCP taknosti ERCP takřřka nulovka nulovéé..

�� DDáále ole oššetetřřeneníí benignbenigníích procesch procesůů -- stenstenóózy, zy, úúnik nik žžlulučči mimo i mimo ductusductus
hepatocholedochushepatocholedochus -- ppřředevedevšíším pooperam pooperaččnněě vzniklvznikléé. Mo. Možžnost i nost i 
extrakce konkrementextrakce konkrementůů. . 

RelativnRelativníí kontraindikacekontraindikace
●● mnohomnohoččetnetnéé metastmetastáázy v jzy v jáátrechtrech
●● termintermináálnlníí stavstav
●● nedilatovannedilatovanéé žžluluččovody (ovody (hepathepatáálnlníí ikterusikterus))
●● ššpatnpatnéé laboratornlaboratorníí výsledky (krvvýsledky (krváácivost, srcivost, sráážžlivost)livost)



ProvedenProvedeníí, p, pééčče o pacienta Ie o pacienta I
�� LokLokáálnlníí analgosedaceanalgosedace
�� ChibaChiba jehla,jehla,kontrasnkontrasníí lláátka, tka, mikrovodimikrovodičč, , koaxikoaxiáálnlníí zavadzavaděčěč, , standartnstandartníí vodivodičče a e a ccéévky, biopsie, vky, biopsie, drenydreny, fixace, proplachy., fixace, proplachy.
�� Balonky, Balonky, stentystenty, ko, košíšíččky, ky, gusnekgusnek
�� Výkon Výkon –– malignita  x  benignita malignita  x  benignita –– IK IK ––trvaltrvaláá drendrenáážž –– paliacepaliace x x stentstent --brachyterapiebrachyterapie –– sledovsledováánníí







RozdRozděělenleníí drendrenáážže, dre, dréény a ny a stentstent
�� DrDréén n -- umuměělohmotnlohmotnáá, p, přříípadnpadněě kovem vyztukovem vyztužženenáá drendrenáážžka ska s otvory otvory 

ve stve stěěnněě, vym, vyměěnitelnnitelnáá..
�� ZevnZevníí drendrenáážž -- nepodanepodařříí se proniknout do duodena, drse proniknout do duodena, dréén zn zůůststáávváá ve ve 

žžluluččových cestových cestáách a derivuje ch a derivuje žžlulučč do napojendo napojenéého sho sááččku.         ku.         
�� ZevnZevněě--vnitvnitřřnníí drendrenáážž -- drdréén je koncem ston je koncem stoččený vený v duodenu a dalduodenu a dalšíšími mi 

otvory ve svotvory ve svéém prm průůbběěhu derivuje hu derivuje žžlulučč ze ze žžluluččovodovodůů do duodena, do duodena, 
nenneníí napojen na snapojen na sááčček. Drek. Dréény jsou fixovny jsou fixováány  ke kny  ke kůžůži vi věěttššinou nitinou nitíí, , ideideáálnlněě dvojmo.dvojmo.

�� StentStent -- zz kovových drkovových drááttůů spletenspletenáá čči jinak vyrobeni jinak vyrobenáá protprotééza, jejza, jejííodstranodstraněěnníí je obtje obtíížžnnéé čči nemoi nemožžnnéé..
�� VnitVnitřřnníí drendrenáážž -- odpovodpovííddáá zavedenzavedenéému mu stentustentu vv pacientovi, pacientovi, 

podobnpodobněě jak drjak dréén zavedený cestou ERCP.n zavedený cestou ERCP.



Dren x   stent
Dren -umělohmotná, případně kovem vyztužená drenážka s otvory

ve stěně, vyměnitelná, odvádění tekutinových kolekcí

Stent- z kovových drátů spletená či jinak vyrobená protéza, její
odstranění je obtížné – roztahuje stenotické úseky = zprůchodnění

J typ, zevnJ typ, zevníí



Dreny - zevní (pigtail)  F = french size

- zevně-vnitřní (pigtail)

-jiné - dvojcestné -van Sonnenberk
- T dren, Mallecot dren



PTC-PTD 
r.dorsalis
dilatace

- zavedení drenu -drenáž

zevní zevně-
vnitřní



ProvedenProvedeníí, p, pééčče o pacienta IIe o pacienta II
�� LokLokáálnlníí analgosedaceanalgosedace
�� ChibaChiba jehla,jehla,kontrasnkontrasníí lláátka, tka, mikrovodimikrovodičč, , koaxikoaxiáálnlníí zavadzavaděčěč, , standartnstandartníí vodivodičče a e a ccéévky, biopsie, vky, biopsie, drenydreny, fixace, proplachy., fixace, proplachy.
�� Balonky, Balonky, stentystenty, ko, košíšíččky, ky, gusnekgusnek
�� Výkon Výkon –– malignita  x  benignita malignita  x  benignita –– IK IK ––trvaltrvaláá drendrenáážž –– paliacepaliace x x stentstent --brachyterapiebrachyterapie –– zajizajiššťť.c.céévka vka -- sledovsledováánníí





Komplikace PTC Komplikace PTC -- PTDPTD
�� Bolestivost, Bolestivost, singultussingultus, zimnice (, zimnice (cholangoitidacholangoitida), ), nauseanausea
�� V souvislosti s V souvislosti s invazivitouinvazivitou výkonu se v výkonu se v ččasnasnéé ffáázi mzi můžůže objevit e objevit 

krvkrváácenceníí zz jaternjaterníí čči porti portáálnlníí žžííly, výjimely, výjimeččnněě zz jaternjaterníí čči interkosti interkostáálnlníí
tepny, tepny, pneumothoraxpneumothorax. Opo. Opožždděěnněěji se lze setkat s ji se lze setkat s fluidothoraxemfluidothoraxem čči i 
basbasáálnlníí pleuropneumonipleuropneumoniíí, projevy perforace GIT, abscesem. , projevy perforace GIT, abscesem. 

�� PozdPozděějjšíší –– souvissouvisíí ppřředevedevšíším se zmm se změěnou polohy nou polohy drenudrenu čči jeho i jeho 
ucpucpáánníím, dochm, docháázzíí k obtk obtéékkáánníí žžlulučči okolo i okolo drenudrenu a va věěttšíší
pravdpravděěpodobnosti zanesenpodobnosti zaneseníí infekce do infekce do žžluluččových cest. ových cest. 

�� PozdPozděějjšíší hemobiliehemobilie, p, přříípadnpadněě s s melenoumelenou mmůžůže souviset s  e souviset s  
poruporuššeneníím jaternm jaterníí tepnytepny-- pseudoaneurysmapseudoaneurysma, , eventevent. . portobiliportobiliáárnrníí
ppíšíšttěěllíí..

�� OpakovanOpakovanéé intervence po zavedenintervence po zavedeníí stentstentůů –– hyperplasie, progrese hyperplasie, progrese 
tumoru, ucptumoru, ucpáánníí potravou + drtpotravou + drtíí + + lithiasoulithiasou



úúnik nik žžlulučči pooperai pooperaččnněě –– CHCECHCE

Defekty kontrastnDefekty kontrastníí nnááplnplněě x  x  aerobilieaerobilie
hemobiliehemobilie lithiasalithiasa



obtobtéékkáánníí žžlulučči                                  vytai                                  vytažžený ený drendren ze ze žžluluččovodovodůů

zevnzevněě -- vnitvnitřřnníí drendren, proplachy                           zevn, proplachy                           zevníí drendren, s, sááččekek



DrenovDrenováánníí jiných kolekcjiných kolekcíí pod pod skiaskia kontroloukontrolou
�� VesmVesměěs se jedns se jednáá o jio jižž drenovandrenovanéé kolekce pod CT kolekce pod CT čči UZ, i UZ, 
kdy je potkdy je potřřeba vymeba vyměěnit ucpaný nit ucpaný drendren nebo dnebo dáát t šširiršíší čči se i se 
pokusit zmpokusit změěnit polohu.nit polohu.

�� PleurPleuráálnlníí kolekcekolekce
�� PseudocystyPseudocysty pancreatupancreatu
�� JaternJaterníí abscesabsces



Efekt pro pacientaEfekt pro pacienta
�� PPřříínosem pro nemocnnosem pro nemocnéého je pho je přři dobi dobřře e 
fungujfungujííccíím m stentustentu vyvyššíšší kvalita zbytku kvalita zbytku žživota bez ivota bez 
obtobtěžěžujujííccíí zevnzevněě--vnitvnitřřnníí drendrenáážže. Výkon se me. Výkon se můžůže e 
kombinovat skombinovat s brachyterapibrachyterapiíí.  .  StentStent je moje možžno no 
zavzavéést i u benignst i u benigníích stench stenóóz z -- recidivujrecidivujííccíí stenstenóóza za 
v v hepatikohepatiko((choledochocholedocho))--jejunojejuno anastomanastomóózeze čči i 
„„prupružžnná“á“ stenstenóóza spoleza společčnnéého ho hepatikuhepatiku čči i 
choledochu (nejcholedochu (nejččastastěěji ji pozpozáánněětlivtliváá nebo po nebo po 
CHCE). DCHCE). Dáále jsou to nemocnle jsou to nemocníí, u kterých selhaly , u kterých selhaly 
ostatnostatníí terapeutickterapeutickéé postupy.postupy.



BalonkovBalonkováá dilatace jdilatace jíícnových cnových stenozstenoz, , 
indikace, kontraindikaceindikace, kontraindikace

�� BenignBenigníí stenozystenozy
�� AchalasieAchalasie, aplikace botulotoxinu, aplikace botulotoxinu

�� !!!! !!!! PseudoachalasiePseudoachalasie
�� !!!! Malign!!!! Maligníí stenozystenozy



VyVyššetetřřeneníí jjíícnucnu
�� BaryovBaryováá suspenzesuspenze
�� Endoskopie  Endoskopie  (histologie)(histologie)
�� CT CT –– okolnokolníí strukturystruktury
�� EndosonoEndosono
�� MRMR



PPřřííprava prava pacpac., proveden., provedeníí
�� HospitalizovHospitalizováán a lan a laččnýný
�� KoagulaKoagulaččnníí parametryparametry
�� ProkProkáázzáánníí benignity procesubenignity procesu
�� Souhlas s výkonem   , Souhlas s výkonem   , ((analgosedaceanalgosedace, alergie), alergie)

�� PasPasáážž k.l.k.l.
�� PolohovPolohováánníí pacpac..
�� VodiVodičč, balonek, dilatace (, balonek, dilatace (atmatm))
�� KontrolnKontrolníí paspasáážž
�� DoporuDoporuččeneníí –– opakovanopakovanáá dilatacedilatace
�� SledovSledováánníí



instrumentariuminstrumentarium
�� Balonky od prBalonky od průůmměěru 8mm do 40mm pro ru 8mm do 40mm pro 
achalasieachalasie



po 2 letechpo 2 letech



StentStent
�� MalignMaligníí stenozastenoza jjíícnucnu
�� OesophagotracheOesophagotracheáálnlníí ppíšíšttěěll
�� BenignBenigníí stenozastenoza –– dodoččasný asný stentstent
�� ŠŠetrnetrnáá praeprae(dilatace)(dilatace)
�� UmUmííststěěnníí
�� StravovacStravovacíí rerežžimim



Komplikace dilatace, zavedenKomplikace dilatace, zavedeníí stentustentu
�� SubmukoznSubmukozníí fissurafissura -- konzervativnkonzervativněě
�� Ruptura jRuptura jíícnu cnu –– chirurgickchirurgickéé řřeeššeneníí

StentyStenty
�� PPřři samotni samotnéém zavm zaváádděěnníí dechovdechováá ttííseseňň pacienta pacienta čči i 
nemonemožžnost nost stentstent vvůůbec umbec umíístitstit

�� Dislokace Dislokace stentustentu
�� SlizniSlizniččnníí hyperplasiehyperplasie
�� PPřřererůůststáánníí tumorutumoru
�� UcpUcpáánníí stravoustravou





Dilatace v jiných lokalitDilatace v jiných lokalitáách GITch GIT
�� v souvislosti po operav souvislosti po operaččnníích výkonech, fibrosnch výkonech, fibrosníí stenozystenozy

-- OesophagojejunoanastomosaOesophagojejunoanastomosa
-- GastrojejujonoanastomosaGastrojejujonoanastomosa, , jejunojejunoanastomosajejunojejunoanastomosa
-- KlidovKlidováá postulceroznpostulcerozníí deformace deformace bulbubulbu
-- AnastomosaAnastomosa po po resekresekččnnííchch výkonech výkonech rectosigmoidearectosigmoidea
((stentstent))

-- Stav po Stav po fundoplikacifundoplikaci
-- Oblast Oblast stomiestomie



koneckonec


