Σπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε επηπινθώλ κεηά ηελ ηνπνζέηεζε δηαδεξκηθήο ελδνζθνπηθήο
γαζηξνζηνκίαο (PEG). Εκπεηξία ελδνζθνπηθήο κνλάδαο νγθνινγηθνύ θέληξνπ.
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Εηζαγσγή
Η ηνπνζέηεζε δηαδεξκηθήο ελδνζθνπηθήο γαζηξνζηνκίαο (PEG) απνηειεί ηε κέζνδν εθινγήο γηα
ηελ παξνρή εληεξηθήο ζίηηζεο ζε αζζελείο κε ρξόληα δηαηαξαρή ηεο θαηάπνζεο. Αλ θαη αζθαιήο
κέζνδνο, ε ηνπνζέηεζε PEG κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε δπλεηηθέο επηπινθέο.

Μέζνδνο – Αζζελείο
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 ηνπνζεηήζεθαλ 92 PEGs ηύπνπ “pull-type” (15Fr-20Fr, Freka® PEG,
Fresenius Kabi AG) ζηελ ελδνζθνπηθή κνλάδα ηνπ λνζνθνκείνπ ν «Άγηνο Σάββαο». Οη ελδείμεηο
ηνπνζέηεζεο ήηαλ Ca θεθαιήο-ηξαρήινπ ζε 77, θαξθίλνο ηνπ νηζνθάγνπ κε επηπιεγκέλν ηξάρεηννηζνθαγηθό ζπξίγγην ζε 3 θαη ρξόληα λεπξνινγηθή δπζιεηηνπξγία ζε 13 αζζελείο. Τξεηο αζζελείο
είραλ ππνβιεζεί ζην παξειζόλ ζε Billroth II γαζηξεθηνκή. Σε όινπο ηνπο αζζελείο ρνξεγήζεθε
ρεκεηνπξνθύιαμε πξν θαη κεηά ηεο επέκβαζεο.

Απνηειέζκαηα

Η ηνπνζέηεζε PEG ήηαλ επηηπρήο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πιελ ελόο αζζελνύο κε γαζηξεθηνκή
Billroth II (98.9%). Αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή παξνπζηάζηεθε ζε έλα αζζελή κε επηηπρή αλάλεςε.
Τξεηο αζζελείο παξνπζίαζαλ απεηθνληζηηθή εηθόλα πλεύκν-πεξηηνλαίνπ ην 1ν 12σξν (3.3%) ρσξίο
επξήκαηα θιηληθήο πεξηηνλίηηδαο θαη αληηκεησπίζηεθαλ επηηπρώο ζπληεξεηηθά. Υπνβιελλνγόλην
αηκάησκα ζηελ πεξηνρή εηζόδνπ παξαηεξήζεθε ζε 2 πεξηπηώζεηο (2%) κε ζπλνδό ππιαία
γαζηξνπάζεηα. Τξεηο αζζελείο κε πξνεγεζέληα επεηζόδηα πλεπκνληθήο εηζξόθεζεο παξνπζίαζαλ
ρεκηθή πλεπκνλίηηδα (3.3%) 4, 13 θαη 24 εκέξεο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε PEG, αληίζηνηρα, θαη
απεβίσζαλ. Τέζζεξηο αζζελείο παξνπζίαζαλ ππξεηό θαη ιεπθνθπηηάξσζε κε ύθεζε κεηά 24 ώξεο.
Πέληε αζζελείο εκθάληζαλ πεξηζηνκαηηθή θιεγκνλή, 3 ιόγσ ππνθείκελεο ιεπθνπελίαο θαη 2 ιόγσ
ζπζηεκαηηθήο ιήςεο θνξηηδόλεο. Σε 14 αζζελείο (15%) ν ζσιήλαο αθαηξέζεθε κεηά από κέζε
ρξνληθή δηάξθεηα 4 κελώλ ιόγσ επαλέλαξμεο ηεο από ηνπ ζηόκαηνο ζίηηζεο.

Αθηηλνγξαθία θνηιίαο ζε όξζηα ζέζε 24 ώξεο κεηά
ηελ ηνπνζέηεζε PEG. Ειέπζεξνο αέξαο ζηελ
πεξηηνλαηθή θνηιόηεηα (πλεπκνπεξηηόλαην-βέιε),
ρωξίο θιηληθή εηθόλα πεξηηνλίηηδαο.

Αθηηλνγξαθία θνηιίαο ζε όξζηα ζέζε ηελ 5ε εκέξα.
Απνξξόθεζε αέξα απν δεμίν εκηδηάθξαγκα. Ο
αζζελήο δελ παξνπζηάδεη εηθόλα θιηληθήο πεξηηνλίηηδαο
θαη ηίζεηαη ζε ζίηηζε.

Σπκπέξαζκα
Η ηνπνζέηεζε PEG απνηειεί αζθαιή κέζνδν εμαζθάιηζεο εληεξηθήο ζίηηζεο κε ζπληεξεηηθή σο επί
ησλ πιείζηνλ αληηκεηώπηζε ησλ δπλεηηθώλ επηπινθώλ.

