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ХИРУРГИЧНИ ПОДХОДИ ПРИ ДУОДЕНАЛНА ОБСТРУКЦИЯ 

ОТ ПАНКРЕАСЕН ДУКТАЛЕН АДЕНОКАРЦИНОМ



• WHO – цел на оперативните грижи е постигането на най-
доброто качество на живот за пациентите и техните 
семейства.

• Лечението на ДО при пациентите с нерезектабилен ПДАК 
играе ключова роля, защото повръщането и 
невъзможността за прием на храна влошава качеството на 
живот и потенциира леталния изход.

•Хирурзите трябва да изберат най-добрата тактика



• ~ 80% от диагностицираните пациентите с рак на панкреаса 
имат метастатично заболяване и/или локално авансирал 
тумор. Най-важно е подходящата палиация на симптомите –
болка, обструктивна жълтеница, дуоденалната обструкция.

• Честота  на ПДАК 7.1/100000, като при 15-25% се развива ДО

• Противоречия по отношение палиативното лечение на тези 
пациенти.

• Целта на лечението е максимална ремисия на симптомите, с 
минимална интервенция 
– с отношение към морбидитета и морталитета.

Tendler DA Malignat outlet obstruction: bridging another divide. Am J Gastroenter 2002
.

честота



• 2–25 % от пациентите ще развият ДО без операция

• Периодът от поставяне на диагнозата ПДАК до развитие на ДО 
11.4 ± 4.9м.(1.5–40м.)

• Периодът от ДО до леталния завършек е 4.8 ± 2.1м. (0.5–60м.)

• Средна преживяемост от диагнозата до смъртта е 16.6 ± 5.6м. (4.5–
58м.).

• 38% от пациентите с нерезектабилен ПДАК и след билиарно
стентиране, получаващи ХТ и/радио - развиват ДО

-------------------------

• Новите ХТ и радиационна терапия – увеличават преживяемостта

• Получаващи ХТ и/или радиационна терапия евентуално ще развият 
симптоматична ДО налагащо поставяне на дуоденален стент или 
хирургичен байпас. 

Increased Rates of Duodenal Obstruction in Pancreatic 
Cancer Patients Receiving Modern Medical Management
Ashish Shah, Abbas Fehmi, T.Savides 2014



ПАЛИАТИВЕН ТРИЪГЪЛНИК

Селекция на пациентите и резултати свързани с       
палиативните операции

1.Купиране на симптомите
• Вероятността за подобряване на симптомите, качеството на живот, 
контрола на болката и рентабилността. 

2.Удължаване на цялостната преживяемост
• Палиативната фаза на лечение трябва да се фокусира върху намаляване 
на заболеваемостта, смъртността и продължителността на лечението. 
• Облекчаването на симптомите може да подобри преживяемостта, но не е 
подходящо да се избира процедура само поради тази причина.

3. Морбидитет 30-дн 

4. Морталитет

• Палиативни грижи и палиативните операции не са еднозначни



Палиативна гастройеюноанастомаза - индикации и 
резултати 
Остаряла ли е гастро-ентеро анастомозата? 

• Исторически – златен стандарт при СО/ДО  е гастро-
йюноанастомозата.

• Методиката все още има значение  в следните 
ситуации:

̴ болници без съвременна интервенционална
ендоскопия

̴ диагностициране на нерезектабилността
интраоперативно - 10% от случаите

• Най-честото усложнение свързано с ГЙА е ДГЕ, в до 
30–50% от случаите, свързано с гадене, повръщане 
и затруднения в храненето. 

Usuba T, Misawa T, Toyama Y, et al. Surg Today. 2011



• 1925г.  Devine описва методика, с транссекция на стомаха 
и анастомоза между йеюнална бримка и проксималната 
част на стомаха 

• модифицирана процедура по Devine, при която стомаха се 
прекъсва частично между проксималната и дисталната
част, като проксималната част на стомаха се анастомозира
с  проксималната част на йеюнума.



Нерезектабилно заболяване при лапаротомия

• Преди  1990 - 30–40% от хирургичните експлoрации са с 
локално авансирало или метастатично заболяване. 
Хирургична палиация – двоен байпас и спланхницектомия

• Сега при 10% от пацентите интраоперативно се 
установява локално авансирало или метастатично
заболяване 

• При наличие на механичен иктер и локално авансирало 
или метастатично заболяване поведението е 
противоречиво.

• Възможни са два подхода:
- оперативна палиация
- затваряне и последваща ендоскопска интервенция, 

ако няма предоперативен билиарен дренаж.

Stark A, Hines OJ. Endoscopic and operative palliation strategies for pancreatic ductal adenocarcinoma. Semin Oncol. 2015



Профилактичният байпас при 
интраоперативно установено нерезектабилно

заболяване

• Съществуват противоречия за рутинното използване 
на ГЙА при ПДАК в тази ситуация. 

• 20% ще развият обструкция след единичен байпас, 
като при 30% се наблюдава и гадене и повръщане

• Предимството на хирургичния подход е адекватната 
палиация на симптомите

• Фактори за лоша прогноза са ASAIII, наличие на 
чернодробни метастази, CA19-9 (≥100 un/ml) и СЕА 
(10 un/ml). 

Systematic review and meta-analysis of prophylactic gastroenterostomy for unresectable advanced pancreatic cancer
N Hüser, C W Michalski, T Schuster, H Friess, J Kleeff BJS,2009,



Systematic review and meta-analysis of 
prophylactic gastroenterostomy for 
unresectable advanced pancreatic cancer
N Hüser, C W Michalski, T Schuster, H Friess, J Kleeff BJS,2009,

Резултати
►Няма предимства или недостатъци от профилактичната  ГЙА.

▪ 218 пациенти - 3 проспективни проучвания  
профилактичната ГЙА+ХДА спрямо без байбас или само ХЙА. 

▪ сигнифактно по-ниска честота на   ДО р<0.001 
▪ сходна честота на постоперативен ДГЕ, морбидитет и    морталитет при 
двете групи р=0.290. 
▪ постоперативен период – 3 дни повече при ГЙА р=0.010

Заключение
Профилактична ГЙА да се извършва при хирургичната     експлорация и 
нерезектабилен ПДАК, защото намалява честотата на ДО, без да повлиява 
краткосрочните резултати. 



Стент или палиативна хирургия

Подобряване качеството на живот

• Проспективно рандомизирано
• Гр.1 (13 п.) - SEMS  

Гр. 2 (14 п.) - отворена стомашно-прекъсваща 
гастроеюностомия

• Резултати: на 1-мес. -статистически значимо 
влошаване качеството на живот при гр.2 (p = 
0.004). 
няма разлика на 3-мес.
на 6-мес, значително влошаване качеството на 

живот при гр.1 (p = 0.009). 

Palliative Surgery or Metallic Stent Positioning for Advanced Gastric Cancer: 

Differences in QOL  E.Fiori and co., Medicina 2021  



Malignant gastric outlet obstruction: Which is the best
therapeutic option?                          World J Gastroent 2020

Системен обзор и мета-анализ върху 27 проучвания с 2.354 пациенти СЕМС -
хирургичен ГЙА 
► при пациенти с добър перформънс статус се прилага палиативна ГЙА, а не 
дуоденално стентиране. 

Намалено е средното 
време до захранване и 
болничния престой при 
СЕМС (P < 0.001).



Стент или палиативна хирургия

• Много различни фактори имат 
отношение към изборът на 
подхода -хирургия или 
стентиране

- общо състояние на пациента
- очаквана преживяемост
- състояние на заболяването 
- (>2 мес. в проучв. SUSTENT) 

хирургична ГЕА 



Optimal Management of Gastric Outlet Obstruction in Unresectable
Malignancies Gut and Liver 2021

Стент или палиативна хирургия

Сравняване на стентиране с хирургия:

•При стентирането се наблюдава по-добър първоначален клиничен ефект, изразяван с 
бързото възстановяване на хранителния прием, оценяван чрез GOO sс.

•По-кратък болничен престой.

•Ценово предимство според американско и холандско проучване.

•Качеството на живот е по-добро, поради намаляване на болковият синдром и 
сигнификантно подобрение на дисфагията, отпадане на хранителните рестрикции, 
рефлукса и сухотата в устата.

Няма съществена разлика при техническата успеваемост и средната преживяемост



• 27 проучвания,  2.354 пац - 1.306 (55.5%) SEMS и 1.048 (44.5%) GJ  
• GJ сигнификантно по-дълга преживяемост от SEMS  

разлика 43 дни, CI 12.00, 73.70, p = 0.006. 
• Постоперативен морталитет (OR 0.55, p = 0.12) – сходни     
• Големи усложнения (OR 0.73, CI 0.5, 1.06, p = 0.10) – сходни 
• Честота ре-интервенции 3 пъти повече при SEMS 

(OR 2.95, CI: 1.70, 5.14, p < 0.001)
• Време до захранване и болничен престой по-къси при SEMS (средна разл. – 5 дни , CI -
6.75, - 3 дни, p < 0.001 и - 10 дни, CI - 11.6, - 7.9 дни, p < 0.001).

При пациенти с малигнена ДО и задоволителен перформънс статус  -
палиативна ГЕА за предпочитане пред SEMS.

Стент или палиативна хирургия

Palliative surgical bypass is superior to palliative endoscopic stenting 
in patients with malignant gastric outlet obstruction: systematic 
review and meta-analysis I.Mintziras, co Surg Endo 2019



Стент или палиативна хирургия

• EУЗ-ГE – определени предимства пред хирургичната ГЕА и EС. 
Атрактивна и безопасна методика, добри резултати. Необходимост 
от техническа адаптация.

• Но…
• Дуоденалният стент – по-малко рискове и трябва да е 

предпочитана при повечето пациенти с ДО, с очаквана кратка 
преживяемост.

• Но – добрата ХТ и радиотерапия увеличават преживяемостта. 
Например 10% от пациентите с рак на панкреаса в САЩ сега 
живеят повече от 5 г.

• При EС оклузия и необходимост от ре-интервенции, ще нарастне
броят на проблемните пациенти.

• Хирургичната ГЕА дава добри дългосрочни резултати, но се 
свързва с морбидитет и по-дълго възстановяване. 

Howlader N, Noone A M, Krapcho M.SEER Cancer Statistics Review. 1975–2017 at:https://seer.cancer.gov/csr/1975_2017/

https://seer.cancer.gov/csr/1975_2017/


Лапароскопска ГЙА при малигнена

дуоденална обструкция

• Wilson и сътр - първата публикация за лапароскопска гастро-
ентероанастомоза при малигнена ДО от хепатобилиарно
заболяване.

• 2007 - Siddiqui – сравнителен анализ на усложненията и разходите
при ОГЙА, ЛГЙА и ЕС. Смъртността при ОГЙ е 2.1 пъти повече от ЕС и 1.8

пъти от ЛГЙ. При малигнените ДО - оптималното поведение е ендоскопсокото
стентиране, свъзвано с 72% успеваемост и най-ниска 1-мес смъртност
(2.1%), честотата на дуоденална реобструкция достига 25%. Успеваемостта
при ЛГЙА е 69%, 1-мес морталитет е 2.5% и 63% успеваемост при отворена
ГЙА с по-висок 1-мес морталитет от 4.5%

• Контролираните данни от палиативна ЛГЙА са оскъдни и 
недостатъчни за аналитично сравнение



Laparoscopic gastrojejunostomy for gastric outlet obstruction in patients with 
unresectable hepatopancreatobiliary cancers: A personal series and systematic 
review of the literature
A.Vázquez and co. World J Gastroenterol 2018

495 patients,
11.11% с авансирал 
HPB карцином и ГЙА

Tабл. 2 Системен анализ на лапароски ГЙА при ДО от авансирало хепатобилиарно заболяване
авт № Тип на проучв. етиол Бил. обстр Оп. време Периоп.

морб-т

Време до

захр.

Време до

твърда

храна

Болн.

престой

Jeurnink

съавт 42,

2007

95 група: ГЙА (42)

спрямо стент

(53)

ГЙА:

вс.пац.

(ЛАП:

10)

ГЙА: 17

предишно

лечение

- ГЙА: 4

големи

(кървене,б

олки,

холангит,

РН); 13

малки

- ГЙА: 10.1 ±

4.8 дни

ГЙА: 18д

(4-55)

Hamade

съавт 3,

2005

21 група: лап.

ГЙА/ХЮА/

ГЙА+ХЮА

Вс.паци

енти

5 билиарин

байпас, 8

ГЙА+ХЮА

ГЙА75мин,

ГЙА+ХЮА

130 мин

1 пневм, 1

сепсис, 1

ран.инф.

4 дни (1-

14)

Navarra

съавт 44,

2006

24 рандомиз: 12

ЛГЙА спрямо

12 отв. ГЙА

Лап: 5

хепатоб

ил.

Злокаче

ств.

- 150 мин 4.08 ден 11ден

Guzman

съавт 2,

2009

20 група: ЛГЙА и

отв ГЙА

Laparosc

opy: 8

HPB

maligna

ncy

116 мин 2 DGE - 7 ден 8 дни

смесени

Zhang

съавт44

2011

28 серия:лап.

При добр и

злок. заб-я

7

хепато-

бил

- 170 мин 2 ре-

интервенц

ии 2

кървене –

ендоск, 1

илеус

3 дни

5 ден

8 д (2-83)



Лапароскопска ГЙА – технически аспекти



Лапароскопска ГЙА при малигнена

дуоденална обструкция

Laparoscopic gastrojejunostomy versus duodenal stenting with gastric outlet 

obstruction       Sa-Hong Min ASRT 2017



Palliative antecolic isoperistaltic
gastrojejunostomy: a randomized 
controlled trial comparing open and 
laparoscopic approaches
G. Navara Surg Endosc 2006

Palliative gastrojejunostomy in 
unresectable cancer and gastric outlet 
obstruction: a retrospective cohort study 
JI Rodrigues  AnnRCollSurgEngl 2021

• 24 рандомизирани пац. - 12 
лапароскопски и 12 отворена палиативна
латеро-латерална антеколична
изоперисталтична

• Средна продължителност на опер. – не е 
сигниф (p = 0.75). Кръвозагуба – сигниф
по-малко при лап.ГЙА (p = 0.0001). 

• Времето до захранване по-дълго при  
ОГЙА (p = 0.04). 

• ДГЕ при 2 с ОГЙА (p = 0.04). 
• Постопер. престой по-кратък при ЛГЙА 

(p = 0.65). 
• Рехоспитализации - няма
• ЛХАЙ – безопасна, възможна алтернатива

• 39 пац. - 19 лапароскопски и 20 отворена 

ГЙА

• няма статист. разлика

• няма статист. разлика

• обща преживяемост 178 дни, без сигниф. 
разлика при двете групи



Алгоритъм на поведение при билиарна и 
или стомашна обструкция при ПДАК



Технически възможности при дуоденална обстракция – предимства и 
недостатъци

Отворена ГЙА Байпас на Ту
Утвърдена хир. процедура
Ниска честота реинтервенц.
Добри дълготрайни резултати 

Най-инвазивна
Дълъг следоп.престой
Нутритивен статус
Критично състояние

Лапароскопска ГЙА Байпас на Ту
Ниска честота реинтервенц.
Утвърдена хир. процедура
По-малко инвазивна от отвГЙА
Добри дълготрайни резултати 

Инвазивна процедура
Дълъг следоп.престой
Нутритивен статус
Критично състояние

Ендоскопски
ентерален стент

Кратко време на интервенция
Утвърдена ендоск.процедура
По-широки индикеции по отн-е 
състоянието на пациента
Кратък следоп.престой
Добри краткосрочни резултати

Миграция на стента
Проходимост

Ендоскопска УЗ 
навигирана ГЙА

Байпас на Ту
Кратко време на интервенция
Кратък следоп.престой
По-малко инвазина

Специално оборудване
Неутвърдена все още 
Сериозни нежелани усл-я



Коя е най-добрата терапевтична опция?

Средна преживяемост от 5 месеца при пациенти с извършена 
лапаротомия с куративни намерения за ПДАК и последващ 
палиативен байпас поради неразпознато авансирало или 
метастатично заболяване

Лоша прогноза поради увредено общо състояние и  насложена 
лапаротомия, като всичко това ограничава още повече времето  и 
ефективността на ХТ 

При пациенти с метастатично заболяване, ХТ (напр.FOLFIRINOX)
може да удължи преживяемостта до 11 мес. 

Подходящо е билиарна и /или дигестивна диверсия с най-малко 
инвазивна методика, с оглед евентуалната полза от последваща  ХТ

Palliation of biliary and duodenal obstruction in patients with 
unresectable pancreatic cancer: Endoscopy or surgery? 
F. Mairea , A. Sauvanet jviscsurg.2013



Препоръчителност

▪ При нерезектабилен панкреасен дуктален аденокарцином клиницистите

трябва да обсъждат профилактична гастроентеростомия плюс 

билиодигестивна анастомоза с цел дългосрочна редукция на 

гастродуоденална обструкция.

▪ При селектирани пациенти с нерезектабилен панкреасен дуктален

аденокарцином на глава клиницистите трябва да предпочитат хирургичен 

билиарен байпас пред билиарен стент с цел редукция на рецидивиращи 

билиарни обструкции.

▪ При нерезектабилен панкреасен дуктален аденокарцином с 

гастродуоденална обструкция клиницистите трябва да предпочитат 

палиативната гастроентеростомия пред саморъзгъващ се метален стант с 

цел по-добра преживяемост и редукция на последващи реинтервенции.




