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Arenev ajalugu

Kirurgiline koletsüstostoomia 1743

Avatud koletsüstektoomia 1882

Endoskoopiline sapijuha stentimine 1979

Perkutaanne koletsüstostoomia (PK) 1979

Laparoskoopiline koletsüstektoomia 1985

EndoUH duodenokoletsüstostoomia 2007

EndoUH interluminaalne stentimine 2011

pilt1: http://www.cirse.org/
pilt 2 Patil et al (2016)

Patil et al (2016); Winbladh et al (2009)

lumen-apposing self-expandable metallic stent (LASEMS)

http://www.cirse.org/


Kellele ja milleks?



Näidustused

Äge koletsüstiit

Kalkuloosne - 90% juhtudest 

Akalkuloosne - 10% juhtudest 

Sapipais ühissapijuha tasandil + ebaõnnestunud sapiteede stentimine ERCPG-l 

Interventsionaalne port



Ägeda kõhuvalu Eesti ravijuhend



Kalkuloosne koletsüstiit

Valikmeetod on varane laparoskoopiline 
koletsüstektoomia

PK:

Suure operatsiooniriskiga patsiendile 

kui konsevatiivne ravi edutu 48/72 h

Hilise diagnoosimise korral (>72h)

kui konservatiivne ravi edutu 48/72 h



Akalkuloosne koletsüstiit 

Koletsüstostoom antibiootikumidega 
koos on definitiivne ravi



TG13: Updated Tokyo Guidelines for acute 
cholangitis and acute cholecystitis



Tokyo Guidelines 2013

“When acute cholecystitis is suspected from clinical signs and results of blood 
tests, a definite diagnosis is made after it has been confirmed by diagnostic 
imaging.”

“Ultrasonography is the test that should be performed first of all for every case of 
suspected acute cholecystitis. Even emergency physicians who are not specialists 
in ultrasonography are able to make a satisfactory diagnosis”

“The diagnostic capacity of ultrasonography for acute cholecystitis is generally 
thought to be good.”

Yokoe et al. (2013) 



TG 13: ultraheli

Sensitiivsus 88%, spetsiiflisus 80% kui esineb koos kolm tunnust:

- sapipõie sein 5 mm või paksem
- vedelik ümber sapipõie
- SMS ”+” (sonograafiline Murphy sümptom positiivne)

Tundlikkust lisavad: kivid, sade, sapipõie suurenemine üle 9 cm

Doppleri roll on kaheldav - puudub kogemus sellest, mis on normileid

Yokoe et al. (2013) 



Tokyo Guidelines 2013

Grade III - raske äge koletsüstiit 

- 1.2–6 % juhtudest

Esineb vähemalt 1 organi puudulikkus, teadvuse häire või dissemineeritud 
intravaskulaarne koagualtsioon 

(tõlge: IRO patsient)

- seal hulgas on maksapuudulikkus defineeritud kui INR > 1,5

Yokoe et al. (2013) 



Tokyo Guidelines 2013

Grade II - keskmise raskusega 

- 25.5–59.5 % juhtudest

esineb vähemalt üks järgnevatest: 

- kõrge leukotsütoos või 
- kestus üle 72 h või  
- hell palpeeritav mass paremal ülakõhus või 
- fulminantne lokaalne leid 

emfüsematoosne koletsüstiit 
ruptureerunud sapipõis
maksaabstsess
(üldperitoniit)

Yokoe et al. (2013) 



Tokyo Guidelines 2013

Grade I - kerge 

- 39.3–68.5 %

-  kõik eelnevast välja jäävad juhtumid

Yokoe et al. (2013) 



Tokyo Guidelines 2013

Miura et al. (2013)



Tokyo Guidelines 2013

Kiire PK rajamine on näidustatud ainult raskes seisundis haigetele

AGA

Tsuyuguchi et al. (2013)



Kas dreeneerimine on edukas?

Dreneerimise tehniline edukus 95 - 100%

- toimiv dreen sapipõies dreneerimisotsuse järgselt

Dreneerimise kliiniline edukus 85,6%* (56 - 93%)

- paranemine 72 h jooksul
- leukotsütoosi langus normi või ¼  võrra
- temperatuuri langus alla 37,5o C
- valu vähenemine

Ginat ja Saad (2008)
*Winbladh et al (2009) - 1498/1751 pt 



Kas dreen on parem kui ainult AB?

Hatzidakis et al. (2002)



Kas dreen on parem kui ainult AB?

Perkutaanne koletsüstostoom n=63
44 kalkuloosne/19 akalkuloosne

- kliiniline paranemine 86%

- kõigil 3 päeva jooksul

- suremus mistahes põhjustel 18% / 30 päeva*

- 1 pt suri PK tüsistusse - sapiperitoniiti 

Hatzidakis et al. (2002)

Konservatiivne ravi n=60
 42 kalkuloosne/18 akalkuloosne

- kliiniline paranemine 87%

- kõigil 3 päeva jooksul

- suremus mistahes põhjustel 13% / 30 päeva*

* PK rühmas ol 6 ja konservatiivse ravi grupis 2 IRO patsienti

123 kõrge kirurgilise riskiga koletsüstiidi patsienti aastatel 1995-1999 
Dreneeritud 24h jooksul haiglasse saabumisest



Eripopulatsioonid

Rasedad - 1. ja 3. trimester

- 3% kivid, 1:2000 põletik
- valikravi on konservatiivne ka kalkuloosse koletsüstiidi korral, edasi PK*

Intensiivravi

- 10%$ kuni 20% IRO patsientidest diagnoositakse koletsüstiiti
- suremus selles rühmas kuni ⅓

- ilmselt sisaldab ebatäpseid diagnoose muu põhjusega sepsistest

Lõppastme neerupuudulikkus / hemodialüüs

- tõstab koletsüstiidi riski 6 x
- kõrge perioperatiivne suremus (kuni 30%)

Little et al. (2013)
$Venara et al.(2014)
*Lepner et al. (2009)



Vahekokkuvõte

Ravi on edukas kui diagnoos on õige

Parima tulemuse annab PK noorel kaasuvate haigusteta heas seisus patsiendil

- kalkuloosse koletsüstiidi puhul on talle varasel pöördumisel (<72h) 
näidustatud koletsüstektoomia

Kohene või kiire  PK on näidustatud raskes seisundis patsiendile (“Grade III”)

Keskmises seisundis (“Grade II”)  patsiendi antibakteriaalse ravi efekti tuleb 
oodata 72 h, ebaõnnestumisel esimesel võimalusel PK



Kuidas?



Eeldused

Hüübimishäiret pole või on korrigeeritud

Olemas on nähtavus ja tegutsemisaken

- ei ole kividega täielikult  täidetud või portselansapipõis, sapipõie tuumor
- sapipõis on täitunud - patsient 0-dieedil eelmisest õhtust

Ei esine tüsistust, mis vajab ise operatiivset ravi (e.g. üldperitoniit)

- piirdunud perforatsioon sobib ise dreneerimiseks

Venara et al. (2014)
Ginat & Saad (2008)



Veritsusriski hindamine



Veritsusriski hindamine



Veritsusriski hindamine
varfariin       -      MAREVAN
apiksabaan     -      ELIQUIS
rivaroksabaan   -  XARELTO

dabigatraan  -  PRADAXA



Ettevalmistavad tegevused

Infiltratsioonianesteesia 1% lidokaiiniga

 +/- analgosedatatsioon fentanüül + midasolaam

Monitooring?

Vagus-refleksid

Atropiin

Little et al. (2013)



Transhepaatiline (TH) / transperitoneaalne (TP)

Ginat & Saad (2008)



Transhepaatiline

+ vähem sapilekkeid, stabiilsem tugi dreenile, kiirem trakti küpsemine
- veritsusrisk maksast, pleura lähemal - pneumotooraksi risk

Transperitoneaalne

+ väiksem veritsusrisk
- rohkem niverdumisi, sooled lähemal - perforatsioonirisk

Transhepaatiline (TH) / transperitoneaalne (TP)

Little et al. (2013)



Ühemomentne dreen

Kirjanduses 6-10 Fr  ja kapis  8-12 Fr jõhviga seasabadreen 

Pildid: http://endoscopy.nl



Seldingeri tehnika

Peenike nõel

Juhtetraat

(Laiendajad)

Kateeter / tööport



Seldingeri tehnika vs ühemomentne

Seldinger Ühemomentne

Aeg Q Q Q Q Q

Kättesaadavus Q Q Q

Varustus Q Q Q Q Q Q

Materjal Q Q Q Q Q 

Tasu (€) 172,33 146,33

Ohutus ? ? ? ?

(€) https://www.riigiteataja.ee/akt/122122015054



Seldinger vs ühemomentne

Ginat & Saad (2008)



Tüsistused

Tüsistusi mainitakse 0-25% juhtudel

Sagedasim dreeni välja nihkumine sapipõiest 9%

Keskmiselt 6% muid süsteemseid tüsistusi 

- sagedasim pneumoonia

Kuni 3% protseduuriga seotud tüsistusi

- kuni 2,2% sekkumist vajav verejooks
- 2,4 % sapileke

0,36% protseduuriga seotud suremus

Winbladh et al (2009)
Ginat & Saad (2008) 



Dreeni asetamise järgselt

Aktiivne aspiratsioon või gravitatsiooniline tühjenemine?

Sapi mikrobioloogilise külvi tundlikkus 68%

Fluoroskoopiline kontroll 5 - 7 ml kontrastainega - kas rutiinselt?

Loputada 1-3 korda päevas 10 ml NaCl 0,9% 

Little et al. (2013)



Dreeni eemaldamine

Teooria§

Trakti küpsemine ~14 päeva

- läbi maksa kiirem kui 
transperitoneaalselt

- aeglustavad: diabeet, 
neerupuudulikkus, 
glükokortikoidid, astsiit, 
infektsioon

Kontroll fluoroskoopial
(eemaldada või 1 nädala sees hoida) 
x2 vajadusel

§Little et al. (2013)

Praktika

Eritise normaliseerumine

24 tunniks klemmimine

- valuvabal dreen eemaldada
- valuga klemm eemaldada

Fluoroskoopiline läbitavuse kontroll

Püsidreen vahetada 90 päeva pärast





Kliinikumi kogemus

Kalkuloosne koletsüstiit - jaanuar 2000 kuni detsember 2007

Kestus 4–5 ööpäeva - i/v ravi, kui  raviefekt 24–48 tunniga puudus, PK (N=46) 

Kestus > 5 ööpäeva, rakendati 12 tunni jooksul PK (N=31)

48 tunniga paranes 91,5%

5 ööpäevaga paranes 100%

Treial et al (2011)



Kordamine

Kalkuloosse koletsüstiidi valikravi on varajane laparoskoopiline lõikus

Koletsüstiiti tasub dreneerida kui 3 ööpäeva antibakteriaalset ravi on edutu

Valida tehnika, milles teostajal on suurim kogemus

Dreeni toimimise tagab igapäevane loputamine
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