
 

II./3.5.4. fejezet: Epeúti és urogenitális non-vasculáris
intervenciók

Bánsághi Zoltán

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató az epe- és a
húgyutak tumoros vagy traumás, esetleg jatrogén passage
akadályainak ellátását. Nem térünk ki a húgyutak köves,
nem-tumoros elzáródásainak intervenciós radiológiai
ellátására, valamint csak utalunk az epecsorgásos kórképek
sclerotizációs ellátására, amit az alkoholos roncsolás
fejezetben taglaltam.
A fejezet teljesítését követően képes lesz a hallgató arra,
hogy daganatos betegségek esetén az intervenciós
eljárásokat szem előtt tartva, betegének a legjobb megoldást
ajánlja a passage akadály ellátására.

Bevezetés
Az epeúti nem vasculáris intervenciók alatt jelenleg csak terápiás
beavatkozásokat értünk. A percután cholangiographiát (PTC), mint
korábban oly elterjedt invazív diagnosztikus eljárást az
ultrahangvizsgálat, a CT-, MR-cholangiográphia és nem utolsó sorban
az ERCP (Endoszkópos retrográd koleciszto-pankreatográfia)
korában, már csak egészen kivételes esetekben végezzük önmagában.
A percután epeúti intervenció tágabb értelemben a tápcsatornai
passage-biztosító kezelések közé taroznak. Ez alól csak a percután
transhepatikus epeúti drenázson (PTD) keresztül végzett brachiterápia,
vagy a flexibilis tűelektródával szintén PTD-n át kivitelezett epeúti
vagy pancreas fej RFA (Radioferkvenciás abláció) a kivétel.

Kulcsszavak: biliaris interventió, percutans biliaris stent, PTD,
pancreas tumor kezelés, brachitherápia, RFA,

A fejezet felépítése
A.) Percután epeúti drainage típusok

A./a. Külső drenázs

A./b. Külső-belső drenázs

A/c. Belső drenázs

B.) Percután epeúti fémstent beültetés malignus elváltozásba

C.) Benignus és jatrogén epeúti elváltozások

D.) Percután epeúti tumorterápiák

E.) Húgyúti passage biztosítás

F.) Húgyúti tumorterápiák

G.) Összefoglalás

A.) Percután epeúti drainage típusok



A percután epeúti passage biztosító eljárások mindegyikére igaz, hogy
az azonos célú endoszkópos beavatkozásnál magasabb invazivitásúak
(éppen a májparenchymán át történő behatolás miatt).

Ezért alapelvként kimondhatjuk, hogy a percután epeúti intervenciók
csak akkor indokoltak, ha a megfelelő endoszkópos változat nem
kivitelezhető!

A percután epeúti drenázsok legtöbbjét malignus biliáris obstruciók
esetén végezzük. Ugyanakkor gyulladásos, szeptikus, köves
stenosisok, postoperatív hegesedések, jatrogén epeúti sérülések is igen
nagy számban igényelnek percután intervenciós radiológiai ellátást.
Ezek részletes taglalása nem képezi e fejezet tárgyát, de onkológiai
vonatkozásai miatt mégis érintem.

A percután drenázsok az alábbi csoportokba sorolhatók:

A./a. Külső drenázs

Ekkor UH vagy CT vezérelve a tág intrahepatikus epeutakat
pungáljuk, és de Seldinger technikával, röntgen átvilágítás alatt, olyan
draint ültetünk be, ami a pangó epét a testen kívülre vezeti. (1. ábra

Nézzen utána a
laparoscopia korai és
késői szövődményeinek.

1. ábra: Epehólyag külső drenázsa

A./b. Külső-belső drenázs

Az előző megoldásnál fiziológiásabb eredményt hozva, a percután
epeúti punkcióból vezetődróttal átjutunk a biliáris rendszer elzáródott
szakaszán és ide Seldinger technikával olyan draint ültetünk, melynek
belső vége a duodénumban van, másik vége a külvilágban lezárva áll,
míg középső részének oldal-lyukain az epe az elzáródott területekről a
stent belsején át a duodénum felé távozik. Ebben az esetben a drain
külső vége az öblítésre és kontrasztanyagos feltöltésre valamint
további vezetődróton át történő manipulációra alkalmas.(2. ábra)



2. ábra: Pancreas tumoros epeúti obstrukció külső-belső drenázsa (pigtail drain a
duodénumban, piros nyíl)

A/c. Belső drenázs

Ebben az esetben percután olyan műanyag draint (vagy öntáguló
fémstentet) implantálunk, ami befelé drenál, a bőrön át hozzáférésünk
az eszközhöz nem marad.

A belső drenázsok a páciens számára a legjobb életminőséget biztosító
megoldások. Ugyanakkor a stent vagy drain esetleges eltömeszelődése
esetén hozzáférésünk, kijavítási lehetőségünk -percután - nincs.(3.
ábra)

3. ábra: Metastatikus gyomortumor okozta epeúti elzáródás áthidalása fémstenttel
(piros nyíl)

B.) Percután epeúti fémstent beültetés malignus
elváltozásba
Tudnunk kell, hogy a fém hálóstentek kb. kétszer hosszabb nyitva
maradást mutatnak, ugyanakkor sokkal költségesebbek, mint műanyag
társaik. A stentek, a vasculáris vagy enterális stentekhez hasonlóan
lehetnek acélból vagy nikkel-titánium ötvözetből (nitinol). Lehetnek
fedettek vagy un. bare stentek. A fedett stentek a tumornak a stentháló
oldallyukain való benövésétől védettek, de éppen a stentet borító
„szövet” simasága miatt a stent a környezetébe nehezebben
„kapaszkodik”, könnyebben migrál. (4 ábra)



4. ábra: Kettős spirálos erősítésű, fedetlen epeúti stent eltömődése miatt pangó epe

A nemzetközi ajánlások szerint fémstentet szinte kizárólag malignus
elváltozásba és ott is csak olyan esetekben implantálunk, amikor a
páciens életkilátásai a 6 hónapot meghaladják. Egyéb esetekben a jó
drain-kontrollt biztosító és mégis elfogadható életminőséggel járó
külső-belső drenázst kell választani.

C.) Benignus és jatrogén epeúti elváltozások

Hogyan csoportosítaná a
benignus epeúti
obstrukciókat?

A benignus obstrukciók két fő csoportja az intraduktális kő okozta
elzáródás és a műtéti vagy jatrogén szövődményként fellépő heges
szűkület. Ennek legjobb példája a choledocho-jejunostomia
anastomosis stenosisa. Sok esetben a két jelenség kombinálódik, az
anasztomózis szűkület okozta epepangás és gyakori infekció
intraduktális kőképződéshez is vezet. (5. ábra)

5. ábra: Jatrogén postoperativ epeúti szűkület miatt fennálló többszörös cholangitis
miatt kialakuló epeúti kövesség (kövek nyíllal jelölve)

Az intra- vagy extrahepatikus szakaszon lévő kövek –az endoszkópos
kőeltávolításnál használt eszközökhöz hasonló katéterekkel, kőtörő és
elfogó kosarakkal, vagy ballonokkal a külvilág vagy a duodenum felé
is passzálhatók. Napjainkban, a vegyszeres (gyógyszeres) kőoldást,
késői szövődményei miatt, tömegesen már nem használjuk.

A postoperativ anasztomózis vagy jatrogén hegesedéseket több
lépésben hónapokig tartó ballonos tágítással és tartós drain
„sínezéssel” látjuk el.

Itt hívnánk fel a figyelmet a laparoszkópos cholecystektomia korai és
késői epeúti szövődményeire, melyek lappangó és későn felismert
esetei, krónikus, többszörös epeúti fibrózishoz vezetnek a hegesedés
okozta folyamatos cholangitisek miatt és néhány esetben
transzplantációba torkolló májelégtelenséget eredményeznek. Ilyen



veszély esetén a kitartó és agresszív elfolyás biztosító percután epeúti
manipuláció az irreverzibilis májkárosodás kialakulását előzheti meg.
(6. ábra)

6. ábra: Agresszív ballonos tágítással megmentett epeúti anasztomosis- stenosis (16mm
átmérőjű ballon! az epeúti szűkületben, majd a végeredmény)

D.) Transhepatikus epeúti tumorterápiák

Mik a külső vagy belső
sugárterápia legfontosabb
szövődményei?

Itt – a részletes technikai bemutatást kerülve, hiszen a technikákat a
megfelelő sugárterápiás és rádiófrekvenciás fejezetekben tárgyaljuk –
csak megemlítjük a több évtizedes hagyománnyal és kiváló hazai
művelőkkel bíró (Kaposvár, Dr. Hadijev Janaki) percután
transhepatikus brachiterápiát és a még kezdeti, de ígéretes
eredményeket hozó, flexibilis katéter-elektródákkal kivitelezett
percután RF ablációt (Dr. Doros, Transplantációs Klinika) .

Mindkét módszer előfeltétele és egyben az általuk kiváltott jelentős
hegesedés miatt utófeltétele is, a megfelelően nagy lumenű, tartós,
percután drenázs. A módszerek mind a kemorezisztens epeúti mind a
pancreasfeji malignus folyamatokban palliatív céllal használhatók.
Eredményességükről azonban viszonylag kevés magas evidenciájú
adat áll rendelkezésre.

E.) Húgyúti passage biztosítás

Miért lényeges a
szervmegtartó
urosebészeti szemlélet
terjedése?

A nem-vasculáris húgyúti intervenció a minimálisan invazív urológia
és az intervenciós radiológia határterülete.

Főbb csoportjai az invazív diagnosztikának számító vesebiopszia, a
vesében vagy környezetében kialakuló gyulladásos, vagy vérzéses
folyadékgyülemek drenázsa és a vizelet elvezetés - passage biztosítása,
valamint a vesetumorok lokális ablátioja.

Vesebiopsia szükséges minden diffúz vesebetegség pontos
diagnózisához és gyógyszeres terápiájához. A biopsziákat vastag tűvel
végezzük, lehetséges szövődményei a vérzés, a vizeletsipoly
kialakulása, vagy az infekció. (7. ábra)



7. ábra: CT vezérelt vese üregrendszeri tumor biopsziája

A malignus vesefolyamatok biopsziás igénye rohamosan nő, a
szervmegtartó urosebészeti szemlélet terjedésével. Itt is a leggyakoribb
szövődmény lehetőség a vérzés.

A vérzés ellátása mindkét esetben a minél szuperszelektívebb
embolizáció.

A gyulladásos vagy vérzéses folyadékgyülem drenázs általában CT,
vagy UH vezérléssel nagy lumenű katéteren keresztül, több napon át,
szívó-palackkal történik.

A vesétől a hólyagig tartó terület passage biztosítása benignus és
malignus elzáródások esetén lehet szükséges.

Benignus elzáródásait leggyakrabban kövek, retroperitoneális
idiopathiás vagy postoperativ, esetleg jatrogén hegesedés okozza. A
kövek intervenciós eltávolítására ritkábban kerül sor. Ez esetben az
epeutak kőeltávolításánál leírt eszközöket és technikákat használjuk.

A malignus steno-occlusiók legtöbbször külső kompressziók.
Megoldásukra – az epeutak analógiájára külső (pecután nephrostoma),
külső-belső (percután neprostoma + ureterdrain vagy stent) és belső
(stent) eljárásokat használunk.

Fontos kiemelni, hogy az aktív passage biztosító uréterekben a
pyelontól a hólyagig futó un. double J katéter a lentről fölfelé menő
infekciót természetes módon akadályozó, aktív föntről-le uréter
perisztaltikát lerontja, míg maga a műanyag drain önmagában is
fertőzési létrául szolgál. Ezért, különösen malignus külső uréter
obstrukciók esetén a –csak a stenosist áthidaló – öntáguló fémstentek
használata részesítendő előnyben. (8. ábra)

8. ábra: Malignus nőgyógyászati daganat műtétje során átvágott és leklippelt bal uréter
rekonstrukciója stentgaft beültetéssel (nyilak között.) A megoldással megmenthettük az

egyébként nephrektomiára ítélt vesét.



Malignus betegségek esetén a jelenleg általánosan alkalmazott
citosztatikumok csaknem mindegyike vesekárosító (mellék)hatással
bír. A vesefunkció romlása pedig a szisztémás terápia egyik
korlátozója, esetenként megakadályozója lehet. Ezért malignus
betegség estén a veseműködést veszélyeztető bármely esemény –így a
vizeletpassage akadály és következményes hydronephrosis a páciens
terápiáját és ezen keresztül az életkilátásait közvetlenül és súlyosan
befolyásoló veszélynek tekintendő. Ezen vizelet-passage akadályok
ellátása pedig a komplex szemléletű, többszakmás onkoterápia fontos
feladatai közé tartozik.

F.) Húgyúti tumorterápiák
A vesedaganatok szervmegtartást célzó kuratív szándékú percután
ablátiója jelenleg rádiófrekvenciás roncsolással és cryoablátioval
történik.

Mint azt a fenti technikákat bemutató fejezetekben már kifejtettük, az
RFA UH- vagy CT-vezérléssel, míg a fagyasztásos technika csaknem
kizárólag CT-vezérelve történik.

Mindkét eljárás megfelelően gyakorlott kézben 4 cm nem meghaladó
tumor esetén a reszekcióval azonos, hosszú távú eredményt adó
minimálisan invazív technika.

Különösen a vese alsó harmad mediális elhelyezkedésű tumorainak
kezelésekor a cryoablátio biztonságosabb technikának látszik, mint az
RF, mert a „jéghatár” real time CT monitorozás esetén sokkal
pontosabban látható, mint az RF hőhatása.

Vesedaganatok esetén a fenti percután ablációs technikák és a
vasculáris tumorterápiák (TACE, TAE) kombinálhatók és
kombinálandók.

G.) Összefoglalás
Az epe és húgyutak intervenciós radiológiai passage biztosítása, a
szövődmény elhárítás és tumorterápia az intervenciós radiológia egyik
legizgalmasabb, legösszetettebb és a társszakmákkal leginkább
összefonódó tevékenysége. Ezen eljárásokban a vasculáris és
nem-vasculáris technikák összefonódnak.

Általában jellemző a sok lépéses, gyakran hónapokig tartó, személyre
szabott és kifejezetten intuitív betegvezetést igénylő ellátás, mely
szoros és állandó párbeszédet tételez fel az onkológussal, sebésszel,
gastroenterológussal, urológussal. Kitartást igényel a páciens és a
beavatkozó részéről egyaránt.

Fontos ismételten hangsúlyoznunk, hogy - bár az itt tárgyalt
módszerek nagy része nem direkt tumorterápia, de mégis ezen
módszerek helyes használata közvetlen hatással van a beteg
életkilátásaira.
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