
 

II./3.5.5.: Gyomor béltraktusi stentbeültetés, passage biztosítás

Bánsághi Zoltán

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató az acut és a palliatív tápcsatornai
stentimplantáció szerepét a nem-sebészi passage biztosításban.
A fejezet elsajátítását követően képes lesz a hallgató arra, hogy megértse a
sebészi és nem sebészi acut passage biztosítás különbségeit, kövesse a
stentimplantációval történő passage biztosítás indikációját, kivitelezési
lehetőségeit és illeszkedését a komplex onkosebészeti ellátás legújabb irányaiba.

Bevezetés
A malignus betegségek csaknem mindegyike előbb vagy utóbb valamilyen csöves
strukturánkban zajló passage mechanikus akadályát idézi elő. A tápcsatornai daganatok
30%-a már az első orvoshoz forduláskor passage akadály tüneteivel jár.

Az ekkor végezhető stentimplantáció a magas mortalitású, nagy költségű, jelentős
életminőség-romlást okozó sebészi beavatkozás alternatívája. A tápcsatorna különböző
szakaszainak jó- vagy rosszindulatú steno-occlusióban történő stentimplantáció az
intervenciós radiológián belül a non-vasculáris intervenciók, azon belül a passage
biztosító terápiák közé tartozik. Ilyenkor a tápcsatornai passage természetes útját
rekonstruáljuk.

A per os táplálás lehetetlensége esetén másik nem-sebészi lehetőség a magas
tápcsatornai occlusio megkerülésével történő táplálás(passage) biztosítása. Ide tartozik
az endoscopos gastrostoma (PEG), valamint az endoszkóppal már nem átjárható
nyelőcső esetén a radiológiai percután gastrostoma(PRG)

Kulcsszavak: percután radiológiai gastrostoma, PEG, enteralis stent, bal colon
obstructio, bridge stenting, colon tumor, rectumtumor

A fejezet felépítése
A.) Percutan radiológiai gastrostoma (PRG)

B.) Enterális stentimplantáció

C.) Összefoglalás

A.) Percután radiológiai gastrostoma (PRG)

* Utóbbi esetben
jejunális táp
adható csak!

A radiológiai képalkotó módszerekkel végzett gastrostoma kialakítása során a vízzel
feltöltött gyomor UH vezérelt percután punkciójából, vagy a levegővel felfújt gyomor
röntgen átvilágítás alatt történő punkciójából indítva Seldinger technikával vezetődróton
keresztül ültetünk be nagy átmérőjű (12-20Fr), teljes értékű táplálást lehetővé tevő
szondát a gyomorba (1/A-B ábra), vagy a jejunumba*. A jejunális tápszonda beültetése
ritka esetekben történhet direkt jejunum punkcióból is.



1/A. ábra 1/B. ábra

Mikor érdemes
PG vagy PEG
kialakítását
elvégezni?

A percután gastrostoma kellő szondagondozás és megfelelő betegoktatás esetén 10-15
hónapig is használható. Eltömődés esetén, vezetődróton át cserélhető, infektálódás
esetében eltávolítandó és később, lehetőleg más lokalizációban új PG alakítható ki.

A parenterális táplálás értékét és költségeit figyelembe véve PEG vagy PG alakítandó ki
minden olyan esetben ahol a per os, teljes értékű táplálás várhatóan 8-10 napnál
hosszabb időben nem biztosítható. Különösen fontos a teljes értékű tápanyag és kalória
bevitel –így szükség esetén a PEG vagy PG kialakítása - tumoros betegeknél, ahol a
szervezeti tartalékok hiánya és a tumor általános anyagcserehatása szignifikánsan rontja
a túlélést.

B.) Enterális stentimplantáció
Jelenleg a stentbeültetés szempontjából a nyelőcső-gyomor-duodenum szakaszt és az
anus felől a bal colon-felet tudjuk ellátni rutinszerűen.

Kérem, gondolja
végig (lehetőleg
személyes
példákat keresve
vagy elképzelve),
hogy mit jelent
az életminőség,
az emberi
méltóság és a
további terápiás
ambíciók
szempontjából
felébredni egy
acut ileus műtét
másnapján
székletzacskóval
a hasamon,
megtudva, hogy
„rákom van”, és
hosszú, nehéz
kemoterápiákkal
is csak kicsi
esélyem van a
gyógyulásra!
Most ez a
standard
terápiánk

A testbe való bejutás szerint megkülönböztetjük a természetes testnyílásokon keresztül
végzett beavatkozást (száj, végbél) és a percután behatolást. Ez utóbbit csaknem
kizárólag a felső tápcsatornai stentelések során használjuk. Ilyenkor a behatolás lehet
transgastrikus percután gastrostomából és transhepatikus, az epeutakon keresztül. Egyes
ritka esetekben a pancreas vezeték direkt punkciós stentimplantációja is elvégezhető. (2.
ábra)

2. ábra

A stentbeültetés célja

A tápcsatornai stenteket acutan és tervezetten, végleges palliációként vagy áthidaló
megoldásként (un. bridge stenting) ültetünk be.

A hazánkban évente jelentkező csaknem 8000 tápcsatornai daganat harmadánál az első
orvoshoz fordulás oka a súlyos fokú passage akadály. A vastagbél elzáródások
vonatkozásában az ileussal kórházba kerülők sürgős műtéte esetén az intra- és
perioperativ mortalitás világszerte 25%, míg a postoperativ morbiditás 50%. A
kényszerű műtétek esetén a vendégnyílás (anus prae-) kialakításának aránya magas. A
postoperativ morbiditás a magas költség mellett sok esetben hónapokkal hátráltatja a
gyógyszeres onkoterápia megkezdését.



Mi volt a
tradicionális
műtéti sorrend
colontumor és
szinkron májáttét
esetén? Milyen
kórélettanilag
megfelelőbb
alternatívát kínál
a
stentimplantáció?
Miért látszik ez
célszerűbbnek?

Ilyen esetekben az acut műtét előnyös alternatívája a stentimplantáció.

A Seldinger módszerrel, röntgen átvilágítás alatt, vezetődróton a szűkületbe vezetett
öntáguló stent azonnal megszünteti az elzáródást, bár a tumorosan átépült falra gyakorolt
enyhe, de körkörös és folyamatos stent nyomás a tumort– és így a belet is – csak 24-48
óra alatt nyitja ki teljesen, azaz 22-25 mm átmérőre. (3. ábra)

3. ábra: Öntáguló bélstent nagy átmérővel

A stentbeültetéssel rendezett passage időt ad a beteg alapos kivizsgálására, a lokális és
esetlegesen, távoli tumor terjedés, képalkotó vizsgálatára, a komplex terápiás
lehetőségek onkoteamen történő többszakmás megítélésére, a személyre szabott terápia
tervezésére, az esetleges műtét előkészítésére.

Amennyiben első lépésként műtét történik, annak során a tumor és a beültetett stent
együtt kerülhet eltávolításra (bridge stenting). Amennyiben a kivizsgálás és a
többszakmás onkoteam az elektív műtétet nem tartja javasoltnak, vagy a szükséges
műtét bármely okból nem elvégezhető, úgy a stent végleges palliátióként bent marad.

Jó példa a stent szerepére a rectumtumor korszerű ellátása. Jelen tudásunk szerint a
rectumtumorok nagy részében a műtéti eltávolítás előtt 5-6 hetet igénybe vevő
radiokemoterápia elvégzése jelentősen javítja a műtéti kivitelezhetőséget, növeli az anus
gyűrű megtartás esélyét és növeli a hosszú távú túlélést. Súlyos stenosissal vagy teljes
elzáródással orvoshoz forduló betegnél azonban a fenti- bizonyítottan jobb eredményt
adó kezelési algoritmus nem lenne kivitelezhető. Az ilyen helyzetben beültetett stent a
beteget az optimális ellátási úton tartja és jelentősen emeli az életminőséget és a curativ
terápia lehetőségét.(4. ábra)

4. ábra

Jelen elgondolásunk szerint a műtétet kiváltó vagy halaszthatóvá tevő enterális
stentimplantáció egyben annak a terápiás paradigmaváltásnak is megteremti a
lehetőségét, amelynek során első helyre nem is a primer tumor eltávolítását, hanem a
beteg életére legnagyobb veszélyt jelentő áttétek kezelését tesszük. Hiszen évtizedek óta
tudjuk, hogy egy megoldott passage mellett fennálló colon tumor szinkron
májmetasztázis esetén a betegeink messze döntő része nem a primer daganatba, hanem
annak májelégtelenséget kiváltó áttéteibe halnak bele. Így lehet a stentelt szigma-
tumoros páciens multiplex májáttéteinek szisztémás, locoregionális vagy kombinált
kezelésével kezdeni és a stentelt primer elváltozás sebészi eltávolítását halasztottan, az
áttétekre vonatkozó terápia eredményétől függően elvégezni. (5 ábra)



5. ábra: A képsorozaton lent, balról jobbra az acut elzáródással jelentkező primer tumor stentelését látjuk. Az
így biztosított rendezett passage mellett a multiplex májáttétek TACE és szisztémás kezelése zajlott, majd

–halasztottan- négy hónappal később végezték el a primer tumor reszekcióját. A páciens további több mint két
évet élt.

A fölső és alsó szakaszi tápcsatornai stentek használata folyamatosan bővül,
alkalmazásuk a klasszikus terápiás algoritmus újragondolását igényli és teszi lehetővé.
Jelenleg hazai használatuk mértéke jelentősen elmarad a kívánatostól.

C.) Összefoglalás
A tápcsatornai öntáguló fém stentek radiológiai vagy endoscopos beültetése a 90-es évek
eleje óta – különösen az acut passage akadály esetén – a magas mortalitású és
morbiditású sürgős sebészi beavatkozás minimálisan invazív alternativája.

A stentimplantáció lehet áthidaló (bridging) és végső palliatív eljárás.

A felső tápcsatornai szakaszon végzett stentbeültetés nem csak az acut műtétet váltja ki,
de egyben a teljes értékű, per os táplálást is biztosítja, ennek minden onkológiai,
gazdasági és életminőségi előnyével.

A bal colonfél stentimplantációja malignus kórképekben lehetővé teszi a optimális
kivizsgálás utáni elektív műtét elvégzését, vagy a nem-curativ „kényszerműtét„
elkerülést. A tápcsatornai stentimplantáció csökkenti a kórházi tartózkodás idejét,
költségét, így társadalmi ráfordítás tekintetében is előnyös.

A tápcsatornai stentimplantáció lehetősége lehetőséget jelent arra, hogy a több évtizedes
„obstrukcion first” kórlefolyás szempontjából nem „életszerű”ellátási paradigmán
változtassunk és a „the most limiting locus first” kezelési stratégia felé mozduljunk el.
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