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Endoscopic treatment of persistent 
esophagogastric anastomotic leak



הצגת מקרה

 פרוגרסיבית מזה חצי שנהדיספאגיה, 48בן

ברקע:

שנה עם פגיעה באברי מטרה15-סכרת מזה כ

דיאליזה מזה שנתיים

עישון כבד

EGD–באדנוקרצינומה-GEJ

cT2N0M0

 3.6אלבומין



Minimally invasive esophagectomy



מהלך לאחר הניתוח

צילום בליעה לאחר הניתוח ללא עדות לדלף

החל לשתות, הוצאה זונדה

שעות הופעת תוכן עכור בנקז הצוארי' לאחר מס- >NPO

 הופעת תוכן קיבה בנקז החזה  –למחרת

CT ללא קולקציה, הדליפה מתנקזת באופן מלא–חזה



בשבוע לאחר מכן

הפחתה הדרגתית בכמות ההפרשה בנקזים

1000->300cc/d



שבועות מהניתוח3

200-300-כ הפרשה מהנקזים כ"סהcc/d
 החולה שותה מים ותה(500-כcc/d)

גונוסטומיה מלאה'כלכלת ג

אלבומין חזר לנורמה

ללא סימני ספסיס



Partially covered stent

 בכמות ההפרשה למיידיתהפחתה-

20cc/h



לאחר יומיים התגברות ההפרשה מהנקזים

ניסיון מיקום מחדש של הסטנט הגביר את הדלף



הסטנט הוחלף ל-fully covered stent

 שעות72הפסקת מלאה של הדלף למשך

 לאחר מכן התחדשות ההפרשה(20-30cc/d)



כחודשיים מהניתוח

 שבועות עקב מיגרציה3הסטנט הוצא לאחר

 100-לכעליה בהפרשה בנקזcc/d

ללא קושיהחולה שותה

ללא סימני ספסיס

אלבמין תקין



 הונחovesco clip

אבל...

  סגירה של חלל הקיבה

פתח הפיסטולה פתוח



 נסיונות לקרר את הקליפ או לשבור עםAPC נכשלו

 י "ימים ע4הוצא לאחרovesco remOVE

המעבר לקיבה פתוח

פתח הפיסטולה התרחב



י "ניסיון אנדוסקופי לסגור את הפתח עclip/endoloop

לא ניתן להניח קליפים על השול של הושט עקב פיברוזיס



חודשים מהניתוח2.5

נקז החזה נפל

  נותרה פיסטולה

 lowאיזופאגוקוטנאית
output

ללא סימני ספסיס



?מה להציע לחולה

החולה לא רוצה להשתחרר לפני שמסוגל לאכול

...הכירורג לוחץ ולא רוצה לנתח



למה הפיסטולה לא החלימה

ריפוי פצע לקוי

דיאליזה

עישון כבד

סכרת קשה

לעומת צואר ובטןפיסטולה בחזה

 10-לחץ שליליmmHG

 (כמו בקעים סרעפתיים)חורים נוטים לגדול...

מרה, תוכן קיבה, זרימה מתמדת של רוק

אין רקמות מסביב שיסגרו את הפיסטולה



Endoscopic VAC



איך עשינו את זה



איך עשינו את זה





איך עשינו את זה

תחת סדציה

דקות20: משך הפעולה



החלפה ראשונה

 ימים3לאחר

תחת סדציה

פתח הפיסטולה נראה נקי עם שוליים מדממים

התחלת רקמת גרנולציה

הוכנס ספוג קטן משמעותית



החלפה שניה

 ימים נוספים5לאחר

רקמת גרנולציה גדלה לתוך הספוג

הוצא דרך דופן בית החזה. לא ניתן להוצאה אנדוסקופית

 ממ5מוצא הפיסטולה הצטמצם לקוטר

ה-VACהופסק



EVAC-ימי טיפול ב8כ "סה



5 של פתח הפיסטולה עם דבק ביולוגיאמבוליזציה–ימים לאחר מכן

אטימה מלאה

 ימים נוספים על כלכלה נוזלית  5שוחרר לביתו לאחר

 דיספאגיה קלה. כלכלה רגילה-חצי שנה מהניתוח

 פתולוגיה סופית–pT3N0M0, 0/20 involved nodes



Endoscopic VAC

הרעיון הושאל מטיפול בפצעים מזוהמים

שנים' בוצע לראשונה בדלף מהשקות רקטליות לפני מס
 לבלב, מרה, רוק, מיצי קיבה–אוטם מיידית את הדלף

הלחץ השלילי מייצר רקמת גרנולציה

מנקה ומקטין את החלל, הספוג גורם להטריה מכנית

פרפורציות של /בשנים האחרונות גם בדלף מהשקותUGI
 בינתיים רב העבודות הןcase series
 שבועות2-6משך טיפול

 80-100%הצלחה
כישלון עקב ספסיס בלתי נשלט

 דרך האף לעומת הכנסה  דרך דופן בית החזה -הכנסת הזונדה
במקרה שלנו

  קלות הכנסה ונוחות החולה

לעומת שימור הפיסטולה



Biological glue for EC fistula

דיווחי מקרים וסדרות קטנות

שני סוגים עיקריים

fibrin glue

cyanoacrylates

 (22)בין הזרקה אחת להזרקות מרובות!

ככל הנראה תוצאות טובות יותר ב-low output fistulae

או יתרון לסוג דבק אחד לעומת אין מידע לגבי גודל הפיסטולה האידאלי

האחר


