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PK ajalugu

Kirurgiline koletsüstostoomia 1743

Avatud koletsüstektoomia 1882

Endoskoopiline sapijuha stentimine 1979

Perkutaanne koletsüstostoomia 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)



Kellele ja milleks?



Näidustused

Äge koletsüstiit

Kalkuloosne - 90% juhtudest 

Akalkuloosne - 10% juhtudest 

Sapipais + 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



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)



Kas dreen on parem kui ainult AB?

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 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



Koletsüstiit: kalkuloosne vs. akalkuloosne

Registripõhine uuring: 306 747 patsienti aastatel 1998-2010  

- Valimist jäid välja konservatiivse ravi patsiendid

Kalkuloosne - 248 229 juhtu / 81%

->1,5%  teostati PK 

Akalkuloosne - 58 518 juhtu / 19%

-> 7,5% teostati PK

Anderson et al (2013) 



Koletsüstiit: kalkuloosne vs. akalkuloosne

Anderson et al (2013) 

Tüsistused % Koletsüstektoomia Koletsüstostoomia

Kalkuloosne 3,8 1,3

Akalkuloosne 4,7 1,9

Juhu maksumus $ Koletsüstektoomia Koletsüstostoomia

Kalkuloosne 37 481 84 976

Akalkuloosne 49 787 106 846



Vahekokkuvõte

Ravi on edukas kui diagnoos on õige

Parima tulemuse annab PK noorel kaasuvate haigusteta heas seisus patsiendil

- sapikivide olemasolul on talle näidustatud koletsüstektoomia

Antibakteriaalse ravi efekti tuleb oodata 48 - 72 h



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 juba vajab operatiivset ravi (sapiperitoniiti)

- 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

6-10 Fr  vs  10-12 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)



Eemaldamine

Trakti küpsemine ~14 päeva

- läbi maksa kiirem kui transperitoneaalselt

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

Kontroll fluoroskoopial

- (eemaldada või veel nädala sees hoida) x2 vajadusel

Permanentne dreen vahetada 90 päeva pärast

Little et al. (2013)





Kohalik 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

Koletsüstiiti tasub dreneerida kui 2-3 ööpäeva antibakteriaalset ravi on edutu

Valida tehnika, milles teostajal on suurim kogemus

Dreeni toimimise tagab igapäevane loputamine



Aitäh!

dr Jüri Hirmo

dr Vladimir Järv

dr Kai Ulst
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