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Sissejuhatus

 Maks on kõige sagedamini traumeeritav organ* tömbi trauma korral (või ikka põrn?)

 Maksakoe „devaskularisatsiooni“ peale mõeldi juba aastast 1950 

 Suremus peale MT paranes 50% 1970 → 10-20 % tänapäeval eelkõige tänu

 Piltdiagnostika evolutsiooni

 TR (Trauma resuscitation)

 MTP (Massive transfusion protocols)

 Damage Control Surgery (k.a maksa „pakkimine“) 

 NOM (nonoperative management)

 Jälgimisvõimaluste paranemine

 Maksa roll inimese homöostaasis keeruline

 AE uurimiseks vajalikud eelkõige suured prospektiivsed uuringud, selliseid tänapäeval veel ei ole

Maksa trauma = hepatic trauma = HT = MT
Angioembolisatsioon = Angioembolization = AE
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1. AAST MT klassifikatsioon



2. Esialgne otsus: 

NOM või OM?



3. Mitte kõik veritsused on sarnased
• CT sensitiivsus arteriaalse verejooksu tuvastamisel MT korral 75-90%

• teiste uuringute põhjal 83% sensitiivne ja 75% spetsiifiline

• Tavaliselt kui AE ei anna oodatud tulemust on tegemist venoosse veritsusega. 

• Red flags:

• Kõrge energiaga trauma

• Jätkuv verejooks peale tehniliselt õnnestunud AEi

• Venoosne vigastus raskesti diagnoositav angiograafias, parem multifaasiline CT uuring.

• Venoosse veritsuse korral sageli vajalikud

• maksa pakkimine 

• transhepaatiline venoosne stentimine

• nt Retrohepaatilise vena vava vigastuse korral

• Sellised veritsused ongi põhjuseks, miks AE võiks osutada ebaefektiivseks

• 2017 guidelines: NOMi võib rakenda iga MT korral, niikauma kui pt. on stabiilne või stabiliseeritud, 
peritoniiditunnusteta, teiste IA vigastusteta mis vajavad kirurgiat



4.1 Tavalised AE näidustused 

 Kasutatakse koos NOM´iga 

 kui pt. on hemodünaamiliselt stabiilne*

 teised laparotoomia näidustused puuduvad

 CT alusel on olemas contrast blush



*



Persisteeriv arteriaalne verejooks peale laparotoomiat

o venoosse verejooksu korral ei pruugi AE olla efektiivne

o diagnostikas kasutatakse CT

o diifdiagnoosiks oluline efektiivne maksa pakkimine op. ajal

o AE ei ole maksa pakkimise substituut

4.2 Näidustused: peale laparotoomiat







Planeeritud AE pre- või postop

o nt. transient responders to resuscitation

o nendel, kellel laparotoomia teostatud teistel põhjustel

o otsustamine situatsioonipõhine ning koostöös kirurgidega

4.3 Näidustused: programmeritud erakorraline



4.4 Näidustuste kokkuvõte
1. Klassikalised näidustused:

 koos NOM´iga 

 hemodünaamiliselt stabiilne

 teised laparotoomia näidustused puuduvad

o CT alusel on olemas contrast blush

2. Persisteeriv arteriaalne verejooks peale 

laparotoomiat

o Venoosse verejooksu korral ei pruugi AE olla 

effektiivne

o Difdiagnoosiks oluline efektiivne maksa pakkimine op. 

ajal. 

o AE ei ole maksa pakkimise substituut

3. Planeeritud AE pre- või postop

o Nt. transient responders to resuscitation

o Need, kellel laparotoomia teostatud teistel põhjustel

o Otsustamine situatsioonipõhine ning koostöös 

kirurgidega

4. Korduv verejooks peale edukat AEi (5-12% juhtudest)

 pt. peab olema stabiilne

5. Pakutud ka AE IV ja V staadiumi vigastuste korral ilma 

verejooksuta

o 33% patsientidest blush on CT ei korreleeru 

angiograafia leiuga

o põrna puhul on see 17%



“Why so difficult [to treart]?”

• Tänapäeval maksa AE veel suhteliselt halvasti 

uuritud 

 Milline on edukas protseduur?

o Verejooksu peatamine?

o Transfusioonivajaduse puudus?

o Ravipäevade arv intensiivravi palatis?

o maksa düsfunktsiooni tase?

• Võrreldes teiste organitega:

o AE edukus põrna vigastuse korral u 93%

o AE edukus neeru vigastuse korral u 96%, kliiniline 91%

o AE edukus maksa vigastuse korral u 94%, kliiniline edukus 

68-87%

• Maksa trauma käsitlus ja tagajärjed sõltuvad

• organi funktsiooni tasemest 

o koagulatsiooni süsteemi funktsioonist enne ja peale 

traumat

o verekaotusest

o verekaotuse kompenseerimise strateegiast



Maksa iseärasused
• Arvestades verevarustuse anatoomiat maksas võivad veritseda

• arteriaalne süsteem

• venoosne süsteem

• maksa veenid

• mitu süsteemi korraga

• Oluline teada, et hepatotsüüdid saavad suurema osa hapnikust maksa arterist

• Portaalne vereringe moodustab u 2/3 maksa vereringest kuid kannab < 50% hapnikust

• Verejooksu etioloogiast sõltub ravitaktika

• Operatsioon

• parandamine/resektsioon

• pakkimine

• AE

• AE edukus maksa trauma korral madalam kui teiste soliidsete organite korral



4. AEs kasutatavad materjalid

• Gelfoam

o kehas imenduv

o toimiseks vajalik funktsioneeriv koag. süsteem

o Sügava koagulopaatia, atsidoosi korral ei pruugi 

töötada

o Tõusnud infektsiooni risk

• Mikropartiklid

o Suurus 100 - 1200 μm

o Mikrosfääride materjaliks polyvinyl alcohol, trisacryl jt

o Tavaliselt kasutatav permanentseks väikeste 

veresoonte oklusiooniks

▪ väikeste veresoonte oklusioon → nekrootilisi, 

infektsioosseid, düsfunktsiooni tüsistuste tõenäosus kõrgem

• Koilid (Coils)

o Migreeruvad veresoone sees

o ei toimi kui ei ole mõõtmetelt veresoone jaoks sobilikud

o vajalik korralik tihke „kork“ et veresoon okluseeruks

o maksa sees hästi arenenud kollateraalide võrgustik

o samas „nimedega“ kollateraale vähe

• Cyanoacrylate liim (n-butyl-2-cyanoacrylate) 

o vedelik, mis tahkestub verega kontakti korral

• (Stendid)

o on võimalik säilitada distaalset verevoolu

o tavaliselt kasutatav pseudoaneurüsmide korral



5. Embolisatsiooni strateegia…

 Kaks võimalust:

o Selektiivne

o Võrreldes põrna või neeruga on selektiivsust raskemini saavutatav

o „raske trauma on raske“

o Palju kollateraale

o Mitteselektiivne

 Sõltub

o verejooksu anatoomiast ja mustrist

o veskuse võimekust, olemasolevatest vahenditest



6. AE tüsistused. Maksakoe nekroos.
• Tüsistuste põhjused multifaktoriaalsed

o maksasisese kahjustuse tase ja

o sellest tulenev maksa düsfunktsioon

o iatrogeensed sekkumised (k.a ravimid)

o maksa funktsiooni tase enne traumat

o soki seisund ning sellega kaasnevad vereringe muutused

• Juhtuvad eelkõige: 

• maksakoe nekroos

• sapilekked

• peri/intra –hepaatilised abstsessid

• sapipõie infarkt

• Maksakoe nekroos on kõige sagedamini dokumenteeritud, 

kõige olulisem tüsistus. 

• Protseduurijärgne nerkroosi risk kuni 16 %. Mõne uuringu põhjal 

42-60%.

• AE protseduuriga kaasneb alati mõningane maksakoe 

nekroos. On komplikatsioonina arvestatav kui nekrotiseerub

suurem ala või on vajalik kirurgiline sekkumine

• Diagnoos CT või intraoperatiivselt.

• Nekroosi risk ja selle suurus tõenäoliselt sõltub

o AE selektiivsusest

o embolisatsioonimaterjalidest

o vigastuse staadiumist

o hüpotensioonist

o ravimitest

o Damage Control operatsioonide arvust

o intraabdominaalsest kompartment sündroomist







6. AE tüsistused. Suremus

 Täpne suremuse risk teadmata

• Keskmine suremus  < 10%

• otseselt AE-ga ei ole tüsistusi raporteeritud

• surm AE tõttu peab olema konkreetse intraprotseduraalse põhjusega

• Mida suurem trauma, seda kõrgem MT aste, seda suurema tõenäosusega on multisüsteemne organismi 

kahjustus

• nendes olukordades raske hinnata AE-ga seotud tüsistusi, mis viivad pt-i surmani



Kokkuvõte seisuga  2022 a.

 Maksal on oluline kompleksne roll inimese organismis.

 Maksa verevarustuse keerulisus mängib samal ajal kaasa ja vastu.

 Mida ulatuslikum MT, seda rohkem asju tuleb kontrolli all hoida.

 Mäleta kolm apokalüpsise sõnumitoojat: koagulopaatia, hüpotermia, atsidoos

 Pea meeles, et MT korral mängivad rolli ka teadmata faktorite koosmõju.

 Ainult piltdiagnostika ei saa dikteerida maksatrauma käsitlust, oluline koostöö kirurgidega

 IMHO: Hübriidtubade olemasolu hõlbustab raviotsusi

 AE on ÜKS KOMPONENDIST MT ravi korral

 Verejooksuta stabiilset pt-i pigem ei AEi. AE viib kõrgenenud morbiidsuseni (vs NOM) ja ei langeta suremust.

 AE-ga seotud tüsistusi trauma stsenaariumis raske eristada trauma tagajärjetest.

 AE MT korral ei ole võrdne HCC embolisatsiooniga. Morbiidsus peale trauma AEi tõusnud. 

 AE uurimiseks MT korral vajalikud prospektiivsed uuringud!
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