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Technika wytwarzania endoskopowej
gastrostomii odżywczej (PEG)
Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) implementation
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Streszczenie. Stan odżywienia chorego jest bardzo często czynnikiem determinującym bezpośrednie postępowanie
z pacjentem, jak również odległe rokowanie. Terapia żywieniowa jest tak samo ważna dla pacjenta, jak farmakoterapia
czy leczenie operacyjne. Dysfagia jest najczęstszym wskazaniem do wytworzenia sztucznego dostępu do przewodu
pokarmowego. Złotym standardem postępowania podczas długotrwałego odżywiania dojelitowego jest wykorzystanie
przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG). Odmienności techniczne różnych metod wprowadzania PEG pozwalają
zmniejszyć ryzyko wystąpienia powikłań związanych z wytworzeniem przetoki.
Słowa kluczowe: niedożywienie, PEG typu PULL, PEG typu PUSH, gastropeksja igłowa
Abstract. A patient’s nutritional status is frequently a determining factor for both the patient’s treatment in a healthcare
unit setting and their long‑term prognosis. A nutritional therapy is as important for the patient as pharmacology or surgical
treatment. The most common indication for providing artificial nutrition is dysphagia. The gold standard for long‑term
enteral nutrition is the implementation of percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG). The technical differences between
various types of PEG allow to reduce the complication risk related to making a fistula.
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Utrzymanie właściwego stanu odżywienia stanowi
kluczowy element zwiększenia skuteczności leczenia,
w tym również leczenia onkologicznego. Wyniszczenie
pacjenta nie powinno być traktowane jako część obrazu
choroby. Dane zebrane w ramach programu „nutritionDay in POLAND” pokazują, że wśród pacjentów przyjmowanych do szpitala zmniejszenie masy ciała w ciągu 3 miesięcy przed hospitalizacją deklaruje około 30%,
a około 20% zgłasza utratę masy >5 kg. Cechy niedożywienia wykazuje około 60–70% pacjentów szpitalnych,
a w przypadku pensjonariuszy zakładów opieki długoterminowej jest to nawet 85% [1]. Odsetek pacjentów
oddziałów onkologicznych z cechami niedożywienia wynosi 40–80% [2].
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Pacjenci wymagający krótkotrwałego żywienia dojelitowego i rokujący powrót do żywienia doustnego są żywieni przez sondę nosowo‑żołądkową lub
nosowo‑jelitową.
U pacjentów z dominująca rolą dysfagii często zachodzi konieczność wielotygodniowego wykorzystywania sztucznych dostępów żywieniowych. Metodą z wyboru w długotrwałym leczeniu żywieniowym pacjentów
z zaburzeniami połykania jest gastrostomia odżywcza
wytwarzana metodą endoskopową (percutaneous endoscopic gastrostomy – PEG) [3,4]. Technika ta została
wykorzystana po raz pierwszy w 1979 r. [5] i została entuzjastycznie przyjęta. Uznano ją za łatwą, bezpieczną
i szybką, a także szczególnie przydatną dla pacjentów
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Rycina 1. Sondy nosowo‑jelitowe u dwóch pacjentek z ciężkim zapaleniem trzustki
Figure 1. Naso‑jejunal tubes in two cases of severe pancreatitis

Rycina 2. PEG typu PULL firmy COOK. Na lewym zdjęciu proksymalny i dystalny koniec PEG. Na prawym zdjęciu mocowanie PEG do prowadnika.
Figure 2. PULL type PEG by COOK company. On the left – proximal and distal ends of PEG. On the right – the fastening of the PEG’s loop and
the leader.
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Tabela 1. Zalety i wady różnych typów gastrostomii endoskopowej
Table 1. Positive and negative aspects of different types of PEG
technika wytwarzania
gastrostomii

zalety

wady

metoda
Ponsky’ego‑Gauderera
(pull‑string PEG
technique)

–– łatwa
–– tania
–– siły działające przy wprowadzaniu dociskają
żołądek do ściany jamy brzusznej

–– konieczne dwukrotne wprowadzenie endoskopu do żołądka
–– kontakt PEG z bakteriami z jamy ustnej i z ewentualnym
guzem gardła i przełyku
–– zwężenia przełyku mogą uniemożliwić przeprowadzenie
wewnętrznego grzybka zabezpieczającego
–– do wymiany lub usunięcia konieczny kolejny zabieg
endoskopowy

metoda Sachsa‑Vine’a
(push‑guidewire PEG
technique)

–– łatwa (budowa o typie poszerzadła pozwala
na łatwiejsze przeciągnięcie przez powłoki
niż w typie PULL)
–– tania (nieznacznie droższa niż typ PULL)
–– działające przy wprowadzaniu siły dociskają
żołądek do ściany jamy brzusznej

–– konieczne dwukrotne wprowadzenie endoskopu do żołądka
–– kontakt PEG z bakteriami z jamy ustnej i z ewentualnym
guzem gardła i przełyku
–– zwężenia przełyku mogą uniemożliwić przeprowadzenie
wewnętrznego grzybka zabezpieczającego
–– do wymiany lub usunięcia konieczny kolejny zabieg
endoskopowy
–– podczas wyciągania z żołądka prowadnik może ulec
deformacji od ucisku pętli

metoda Russella –
wkłuwana (introducer
technique)

–– jednokrotne wprowadzenie gastroskopu
do żołądka
–– brak kontaktu cewnika z florą bakteryjną
jamy ustnej i z ewentualnym guzem gardła
lub przełyku
–– możliwe do wprowadzenia nawet
przy znacznym zwężeniu przełyku, przy
zastosowaniu gastroskopu przeznosowego
–– możliwość wymiany przyłóżkowo,
bez konieczności wykonywania
badania endoskopowego

–– droga/kosztowna
–– wymagająca technicznie
–– balon żołądkowy może utrudniać opróżnianie żołądka
–– konieczność częstego sprawdzania stanu napełnienia
balonu żołądkowego
–– działające przy wprowadzaniu siły odsuwają żołądek
od ściany jamy brzusznej

metoda
Browna‑Muellera –
wkłuwana
z ufiksowaniem żołądka
(introducer technique
with T‑fastener)

–– jednokrotne wprowadzenie gastroskopu
do żołądka
–– brak kontaktu cewnika z florą bakteryjną jamy
ustnej i z ewentualnym guzem gardła
lub przełyku
–– możliwe do wprowadzenia nawet
przy znacznym zwężeniu przełyku, przy
zastosowaniu gastroskopu przeznosowego
–– możliwość wymiany przyłóżkowo,
bez konieczności wykonywania
badania endoskopowego

–– bardzo droga/kosztowna
–– bardzo wymagająca technicznie
–– kilkukrotne wkłuwanie się w powłoki i żołądek zwiększa
ryzyko powikłań
–– możliwość wrośnięcia systemów kotwiczących w śluzówkę
żołądka
–– balon żołądkowy może utrudniać opróżnianie żołądka
–– konieczność częstego sprawdzania stanu napełnienia
balonu żołądkowego
–– siły działające przy wprowadzaniu odsuwają żołądek
od ściany jamy brzusznej

z dużym ryzykiem znieczulenia ogólnego [6,7]. Początkowe niedoskonałości techniczne zostały stopniowo wyeliminowane i obecnie jest to jedna z najczęściej stosowanych procedur endoskopowych. W USA każdego
roku wykonuje się około 200 tys. zabiegów wytworzenia PEG [8].
Obecnie endoskopiści mają do dyspozycji kilka technik wprowadzania PEG.

Metoda Ponsky’ego‑Gauderera
(pull‑string PEG technique)
W trakcie gastroskopii, po wyznaczeniu miejsca wprowadzenia PEG za pomocą diafanoskopii (podświetlenie
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endoskopem) i widocznej impresji na przednią ścianę żołądka przy ucisku z zewnątrz, do wnętrza żołądka wprowadza się igłę, a przez jej światło prowadnik. Następnie
prowadnik jest chwytany w pętlę i razem z endoskopem
wyprowadzany na zewnątrz. Do prowadnika przyczepiany jest PEG. Następnie, wyciągając prowadnik przez skórę powłok jamy brzusznej, wciąga się PEG przez jamę
ustną i przełyk do żołądka. Metoda polega na wciąganiu PEG, więc potocznie nazywana jest metodą „PULL”.
Wykorzystywana jest najczęściej i uważana za najłatwiejszą, a także najbezpieczniejszą, ponieważ w trakcie zabiegu siła przeciągająca PEG dociska ścianę żołądka do powłok. Zabieg wymaga zazwyczaj dwukrotnego
wprowadzenia gastroskopu do żołądka i przeprowadzenia PEG przez jamę ustną i przełyk.
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Rycina 3. PEG typu PUSH firmy COOK. Na lewym zdjęciu cały PEG nanizany na prowadnik. Na prawym zdjęciu wewnętrzny krążek zabezpieczający
i początkowy odcinek PEG o budowie poszerzadła endoskopowego.
Figure 3. PUSH type PEG by COOK company. On the left – whole PEG thread on leader. On the right – internal bumper and proximal part of the PEG
similar to endoscopic dilator.

Rycina 4. Poszerzadło o średnicy 20 Fr i rozrywalna
kaniula
Figure 4. 20 Fr diameter dilator and splitting tube

Rycina 5. Zestaw igłowy do gastropeksji
Figure 5. Gastropexy needle set
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Metoda Sachsa‑Vine’a
(push‑guidewire PEG technique)
Jest to modyfikacja metody „PULL”. Po wyciągnięciu
z żołądka przez usta prowadnik jest napinany. Na tak
naprężony prowadnik nanizuje się PEG i po prowadniku wpycha się PEG przez jamę ustną i przełyk do żołądka. Metoda wymaga zastosowania sztywniejszych materiałów i odpowiedniej budowy PEG, tak aby możliwe
było jego pchanie – ma on formę zbliżoną do poszerzadła endoskopowego. Metoda polega na wpychaniu PEG,
więc potocznie nazywana jest metodą „PUSH”. Zabieg
wymaga zazwyczaj dwukrotnego wprowadzenia gastroskopu do żołądka i przeprowadzenia PEG przez jamę ustną i przełyk.

Metoda Russella – wkłuwana
(introducer technique)
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Metoda polega na wprowadzeniu przez powłoki jamy
brzusznej do światła żołądka igły, a następnie prowadnika. Po prowadniku wprowadza się kolejno poszerzadła o coraz większej średnicy, a następnie specjalną rozrywalną kaniulę. Następnie poprzez światło ww. kaniuli
do światła żołądka wprowadza się cewnik gastrostomijny z wewnętrznym zabezpieczeniem w postaci pompowanego balonu. Działające w trakcie zabiegu siły odpychają ścianę żołądka od powłok jamy brzusznej, zwiększając ryzyko powikłań zabiegu. Zabieg wymaga jednokrotnego wprowadzenia gastroskopu do żołądka i chroni
PEG przed kontaktem z florą bakteryjną jamy ustnej oraz
przed kontaktem z ewentualnym nowotworem gardła
lub przełyku.

Metoda Browna‑Muellera –
wkłuwana z ufiksowaniem żołądka
(introducer technique with T‑fastener)
Jest to modyfikacja metody Russela. Modyfikacja polega na wstępnym przymocowaniu przedniej ściany żołądka do powłok jamy brzusznej za pomocą specjalnych
igłowych systemów kotwiczących, a następnie na wprowadzeniu PEG metodą Russella. Taka gastropeksja jest
utrzymywana przez 2–3 tygodni, czyli na czas dojrzewania przetoki PEG, a następnie nici zostają przecięte.
Wewnętrzne zabezpieczenia dociskające ścianę żołądka
do powłok są spontanicznie wydalane ze stolcem. Zabieg wymaga jednokrotnego wprowadzenia gastroskopu do żołądka i chroni PEG przed kontaktem z florą bakteryjną jamy ustnej oraz kontaktem z ewentualnym nowotworem gardła lub przełyku.
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