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STRESZCZENIE:    Żywienie dojelitowe w warunkach domowych jest związane z wytworzeniem dostępu do przewodu pokarmowego , dzięki 
któremu możliwy jest ten rodzaj terapii. Złoty standard w żywieniu dojelitowym to PEG , inne rodzaje dostępu to: zgłębni-
ki, gastrostomia i jejunostomia. W artykule przeanalizowano przypadki 851 pacjentów leczonych żywieniowo w warunkach 
domowych w poradni leczenia żywieniowego Nutrimed Górny Śląsk. Opisano, jak w praktyce wygląda rozkład dostępów ży-
wieniowych u pacjentów w momencie kwalifikowania ich do leczenia w poradni żywieniowej (PEG – 47,35%, gastrostomia 
– 18,91%, zgłębnik – 17,39%,jejunostomia – 16,33% ), oraz jak zmienia się on u pacjentów leczonych przez pewien czas w po-
radni. Do badania zakwalifikowano chorych po co najmniej 3-miesięcznej terapii (druga ocena: PEG – 37,01%, gastrostomia 
– 31,13%, zgłębnik – 16,98%, jejunostomia – 15,86%). Opisano strukturę zmian, przeanalizowano, w jakim trybie i gdzie odby-
wała się wymiana lub zamiana dostępu żywieniowego. 

  Wnioski: największe zmiany ilościowe – we wszystkich grupach chorych – dotyczyły pacjentów z PEG i gastrostomią. W więk-
szości przypadków można podjąć interwencję związaną z wymianą dostępu do przewodu pokarmowego w domu pacjenta.

SŁOWA KLUCZOWE:   PEG, gastrostomia, leczenie żywieniowe

ABSTRACT:   Enteral feeding in the home environment is connected with creating access to digestive tract, and thanks to that, this kind of 
treatment is possible. The gold standard in enteral nutrition is PEG, other types of access are: nasogastric tube, gastronomy and 
jejunostomy. In the article 851 patients who were treated nutritionally in the home environment, in the nutrition clinic, Nutrimed 
Górny Śląsk, were analyzed. It was described how, in practice, the schedule of nutrition access looks like in the nutrition clinic at 
a time of qualifying patients to the treatment (PEG 47,35%, gastronomy 18,91%, nasogastric tube 17,39%,jejunostomy 16,33%) 
and how it changes among patients treated in the nutrition clinic during specific period of time – to the treatment there were 
qualified patients with at least three-month period of therapy ( second evaluation: PEG 37,01%, gastrostomy 31,13%, nasogastric 
tube 16,98%, jejunostomy 15,86%). The structure of changes was described, also the routine and the place in what exchanging or 
changing nutrition access was analyzed.

  Conclusions: The biggest changes in quantity, among all groups of ill people concerned patients with PEG and gastronomy. In 
most cases the intervention connected with exchanging access to the digestive tract could be implemented at patient’s home.

KEYWORDS:  PEG, gastronomy, clinical nutrition

WSTĘP

Żywienie dojelitowe jest preferowaną formą leczenia żywienio-
wego i powinno być stosowane u każdego pacjenta z zachowaną 
funkcją przewodu pokarmowego [1]. Wyróżniamy kilka rodza-
jów dostępu do przewodu pokarmowego. Obecnie uważa się, że 
złotym standardem jest endoskopowa przezskórna gastrostomia 
(PEG) [2]. W przypadku, gdy niemożliwe jest założenie PEG – 
najczęściej z powodu guza górnego odcinka przewodu pokarmo-
wego – wytwarza się operacyjnie gastrostomię lub jejunostomię. 
Inne spotykane u pacjentów dostępy do przewodu pokarmowego 
to zgłębniki nosowo-żołądkowe lub nosowo-jelitowe. Opracowa-
no także dostęp, który wykorzystuje założony u pacjenta PEG do 
żywienia bezpośrednio do jelita cienkiego – PEG-PEJ.

PEG jest złotym standardem żywienia dojelitowego. Powinien 
być wytworzony u każdego pacjenta, u którego przewidywany 
okres żywienia dojelitowego będzie dłuższy niż 2–3 tygodnie [2]. 

W wielu pracach wykazano wyższość gastrostomii przezskór-
nych w porównaniu z gastrostomiami wykonywanymi operacyj-
nie [2]. Wykazano istotną przewagę PEG w stosunku do odżywia-
nia przez zgłębniki nosowo-żołądkowe – mniejszą ilość powikłań 
oraz lepszy komfort życia.[2]. Istnieje kilka technik umożliwiają-
cych założenie przezskórnej gastrostomii. Najpowszechniejsza to 
klasyczna metoda „pull”, pozwalająca na założenie gastrostomii 
pod kontrolą endoskopu. Jest to technika, w stosunku do której 
prawidłowo używa się skrótu PEG. Klasyczna metoda zakładania  
przezskórnej gastrostomii endoskopowej pozwala również na za-
łożenie dostępu żywieniowego do jelita czczego. Na gotowym ze-
stawie PEG instaluje się kompatybilny zestaw do założenia jeju-
nostomii i pod kontrolą endoskopu wprowadza się dren do jelita 
(PEG-PEJ). Wskazaniem do takiego postępowania są: zaburzenia 
motoryki jelit, zwężenie odźwiernika, duże ryzyko zachłyśnięcia 
[2]. Dren do jelita – co widzimy na podstawie własnych doświad-
czeń – można także wprowadzić pod kontrolą fluoroskopii, nawet 
przez założony w miejsce PEG zgłębnik g-tube [3]. Inna metoda 
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częstością powikłań, a także dłuższym okresem rekonwalescencji 
[2], natomiast częstość prawidłowego położenia gastrostomii chi-
rurgicznej jest większa niż PEG (99,99% vs 97%) [7]. Z doświad-
czeń autorów wynika, że w Polsce ten rodzaj operacji wykonuje 
się także u pacjentów kwalifikujących się do PEG, w ośrodkach, 
które z różnych powodów procedury PEG nie wykonują (brak 
doświadczenia, brak sprzętu). Zalety gastrostomii chirurgicznej 
są podobne jak w przypadku PEG, powikłania również, z tym że 
występują częściej. Tak samo jak w przypadku gastrostomii prze-
zskórnej możliwa jest wymiana dostępu na inne systemy implan-
towane przez wytworzony kanał, szczególnie po wypadnięciu lub 
uszkodzeniu drenu.

Jejunostomia chirurgiczna może być wykonana techniką klasyczną 
lub laparoskopową. O jejunostomii przezżołądkowej wspomnia-
no wyżej. Technika zakładania dostępu jest zbliżona do techniki 
Witzela, analogicznie jak w gastrostomii [6]. Jej odmiana jest sto-
sowana przy wprowadzaniu mikrojejunostomii igłowej – tuneli-
zację zastępuje się przekłuciem podśluzówkowym. Rzadziej spo-
tykaną procedura jest wytworzenie jejunostomii metodą Roux. 
Wskazania do wytworzenia jejunostomii – szczególnie igłowej – 
obejmują operacje na górnym piętrze przewodu pokarmowego, 
np. wycięcie przełyku, żołądka, operacja Whippla, rak żołądka 
i przełyku, zwężenie odźwiernika, zaburzenia motoryki jelit, duże 
ryzyko zachłyśnięcia [2, 7]. Powikłania jejunostomii mogą być lek-
kie, np. zatkanie cewnika, zakażenie tkanki podskórnej, wyrwanie 
cewnika, skręt jelita, jak i poważne/ciężkie: zapalenie otrzewnej, 
niedrożność, martwica jelita cienkiego [7].

Zgłębnik nosowo-żołądkowy czy nosowo-jelitowy stanowią naj-
częściej pierwszy dostęp żywieniowy, stosowany u pacjentów od-
działów neurologicznych i intensywnej terapii. Zgodnie z wytycz-
nymi ESPEN nie powinny być używane dłużej niż 2–3 tygodnie 
[2]. Generują dużą ilość powikłań miejscowych (owrzodzenie, 
podrażnienie, krwawienie), często dochodzi do przemieszczenia 
lub zatkania zgłębnika, zarzucania treści pokarmowej na skutek 
upośledzenia działania mechanizmu antyrefluksowego, a w kon-
sekwencji do zapalenia płuc. Niestety – jak pokazują obserwacje 
własne i prezentowany poniżej materiał – z różnych przyczyn 
zgłębnik nosowo-żołądkowy jest latami utrzymywany jako dostęp 
żywieniowy u dużej grupy pacjentów. Przyczynami takiej sytuacji 
są: brak zgody pacjenta lub rodziny na założenie PEG, ciężki wyj-
ściowy stan pacjenta, który usprawiedliwia odstąpienie od zabie-
gu w trakcie prowadzonej hospitalizacji.

MATERIAŁ I METODY

Przeanalizowano retrospektywnie dokumentację 851 pacjentów 
leczonych w Poradni Leczenia Żywieniowego Nutrimed Górny 
Śląsk od 1 stycznia 2010 roku do 1 października 2016 roku. Z ba-
dania wyłączono chorych poddawanych terapii krócej niż 3 mie-
siące. W analizowanej populacji znalazło się 357 kobiet i 494 męż-
czyzn. Średnia wieku kobiet to 59,77 lat (mediana: 67), średnia 
wieku mężczyzn to 54,69 lat (mediana: 61). Wyjściowo w grupie 
objętej badaniem rozkład dostępów żywieniowych przedstawiał 
się następująco: PEG miało założony 403 pacjentów(47,36%), róż-
ne rodzaje zgłębników zakładanych przez nos – 148 pacjentów 
(17,39%), różne typy gastrostomii –161 pacjentów (18,92%), jeju-
nostomię założono u 139 pacjentów (16,33%). Najczęstszym po-
wodem przyjęcia do poradni były choroby neurologiczne – 504 

założenia przezskórnej gastrostomii określana jest jako „push”. Po-
lega na nakłuciu od zewnątrz i wprowadzeniu do żołądka (najczę-
ściej przez rozrywalną kaniulę) drenu gastrostomijnego. Żołądek 
musi być wcześniej ufiksowany do powłok, np. zestawem do ga-
stropeksji. Zabieg wykonuje się pod kontrolą RTG przy insuflacji 
powietrzem. Metoda ta pozwala na założenie przezskórnej gastro-
stomii nawet u pacjentów z wysokim BMI, u których nie można 
wykonać transluminacji źródłem światła z kamery endoskopu [4]. 
Możliwe jest także wykonanie zabiegu pod kontrolą USG – żołą-
dek jest wtedy wypełniany płynem [5]. Techniki te należy odpo-
wiednio oznaczyć skrótami PRG i PUG. Odmianą sposobu „push” 
jest wykonanie zabiegu z użyciem laparoskopii – PLG. Wykony-
wanie przezskórnej gastrostomii jest zabiegiem bezpiecznym, po-
wodzenie procedury osiąga 99%, śmiertelność związana z zabie-
giem jest zbliżona do zera [2]. Przeciwwskazania do zabiegu to: 
istotne zaburzenia krzepnięcia, interpozycja wątroby lub okrężni-
cy, zapalenie otrzewnej, rozsiew nowotworowy w otrzewnej, wo-
dobrzusze, jadłowstręt psychiczny, ciężkie psychozy. Powikłania 
PEG można podzielić na wczesne (ból w okolicy wprowadzenia 
drenu, miejscowy stan zapalny, wycieki treści żołądkowej, rzad-
ko zapalenie otrzewnej lub przebicie się talerzyka wewnętrznego 
przez powłoki brzuszne) oraz późne (zapchanie zgłębnika, jego 
uszkodzenie powodujące wyciek, wypadnięcie drenu, nadmierne 
ziarninowanie kanału gastrostomii, zapalenie tkanki łącznej) [2]. 
Do niewątpliwych atutów przezskórnej gastrostomii należy ła-
twość zastąpienia zestawu PEG innymi formami gastrostomii, np. 
gastrostomiami niskoprofilowymi, które szczególnie u pacjentów 
młodych i aktywnych przynoszą istotne korzyści. W niektórych 
ośrodkach 20–30% PEG jest szybko zamienianych na gastrosto-
mie niskoprofilowe [2]. Nie istnieją wytyczne dotyczące rutynowej 
planowej wymiany PEG. Uważa się, że trwałość zestawu zależy od 
sposobu jego pielęgnacji i można osiągnąć ponad 10-letnie okresy 
użytkowania PEG [2]. Usuwanie przezskórnej gastrostomii pole-
ga na odcięciu zestawu i wyciagnięciu talerzyka mocującego pę-
tlą endoskopu. Dopuszczalne jest także odcięcie i pozostawienie 
części wewnętrznej do wydalenia drogą naturalną. Trzeba mieć 
jednak świadomość, że w takiej sytuacji może wystąpić niedroż-
ność mechaniczna, skutkująca koniecznością wykonania opera-
cji i dalszymi powikłaniami mogącymi doprowadzić do zgonu. 
U dzieci zawsze należy dążyć do usunięcia PEG pod kontrolą en-
doskopu [2]. Nie ma konieczności zamykania chirurgicznego ka-
nału po gastrostomii, nie ma również uzasadnienia do głodzenia 
pacjenta po wyciagnięciu zestawu PEG [2].

Gastrostomia klasyczna to popularny dostęp stosowany w lecze-
niu żywieniowym. Może być wykonana metodą klasyczną lub la-
paroskopową. Obecnie powinna być zakładana tylko u pacjentów, 
u których nie można wykonać PEG/PRG/PUG zgodnie z wytycz-
nymi ESPEN. Z zastrzeżeniem, że pacjent, u którego przewiduje 
się wykorzystanie żołądka do operacji odtwórczej, np. po resek-
cji przełyku, nie powinien mieć zakładanej gastrostomii, a raczej 
jejunostomię. Istnieje wiele odmian technicznych wytwarzania 
gastrostomii. Najpopularniejsze to metoda Stamma (kiedyś z wy-
korzystaniem cewnika Foleya lub drenu Pezzera), która polega 
na obszyciu wprowadzonego drenu szwem kapciuchowym bez 
tunelizacji śródściennej i podciągnięcia na drenie z podszyciem 
do powłok brzucha [6]. Obecnie najczęściej jest wykonywana na 
zgłębnikach typu g-tube. Inna popularna metoda to operacja Wit-
zela, polegająca na założeniu drenu przez przednią ścianę żołądka 
z jego późniejszą tunelizacją [6]. W porównaniu do PEG gastrosto-
mia chirurgiczna jest obarczona większą śmiertelnością i większą 
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Podobną analizę wykonano w kolejnych 3 grupach pacjentów, wy-
odrębniając podział na dostępy w obrębie grup jednolitych pod 
względem schorzeń.

W grupie pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi analogicz-
nie stwierdzono wyjściowo i końcowo: PEG – 301 vs 237 (-64/-
21,26%), gastrostomia – 61 vs 138 (+77/+126,23%), zgłębnik – 139 
vs 126 (-13/-9,35%), jejunostomia 3 vs 3 (bez zmian).

U chorych z chorobami nowotworowymi przeprowadzono iden-
tyczną analizę i stwierdzono: PEG – 68 vs 61 (-7/-10,29%), gastro-
stomia – 94 vs 103 (+9/+9,57%), zgłębnik – 5 vs 5(bez zmian), je-
junostomia – 127 vs 125 (-2/-1,57%).

W grupie innych schorzeń: PEG – 34 vs 17 (-17/-50%), gastrosto-
mia – 6 vs 25 (+19/+316,67%), zgłębnik – 4 vs 4 (bez zmian), jeju-
nostomia – 9 vs 7 (-2/-22,22%).

Podobnie jak w grupach analizowanych powyżej, w każdej z nich 
spadała procentowa zawartość pacjentów z PEG , a wzrastała licz-
ba pacjentów z gastrostomią.

Wykonano analizę początkową i końcową grup 
z wyodrębnionym dostępem, wyszczególniając pacjentów 
z określonymi schorzeniami.
Początkową grupę chorych z PEG stanowiło 403 pacjentów. W tym: 
chorzy neurologiczni z PEG – to 301 przypadków (74,69%), chorzy 

pacjentów(59,22%), nowotworowe – 294 pacjentów (34,55%), inne 
schorzenia reprezentowało 53 pacjentów (6,23%).

Oceniono początkowy i końcowy rozkład dostępów w popula-
cji chorych, uwzględniając podział na chorych neurologicznych, 
nowotworowych i pozostałych. Analizie poddano fakt zmian do-
stępów na inne, do których doszło w przebiegu leczenia. Badano, 
u jakiego odsetka pacjentów wymiana miała charakter interwen-
cyjny i planowy, u jakiego nie było konieczności wymiany dostępu 
żywieniowego przez cały okres leczenia, a także u ilu pacjentów 
przeprowadzono interwencje w warunkach domowych, a u ilu 
w szpitalnych. Przeprowadzono analizę, jak długi czas upływał do 
momentu konieczności wymiany/zamiany PEG i jakie były tego 
przyczyny. Poddano analizie odsetek chorych, którzy kwalifiko-
wali się do założenia PEG, a u których tego zabiegu nie wykona-
no. Wyłączono z analizy miejscowe lekkie powikłania, skupiono 
się na przyczynach wymian dostępów żywieniowych i zmianach 
w strukturze ich ilości, biorąc pod uwagę poszczególne grupy pa-
cjentów. Spróbowano także ocenić, który dostęp generował naj-
niższe koszty w przebiegu leczenia w poradni żywienia.

WYNIKI

Pacjentów podzielono na dwie grupy: wyjściową i końcową, opi-
sując poszczególne dostępy. 

Analiza początkowa i końcowa rozkładu rodzajów dostępu 
w badanej grupie pacjentów. 
Wyjściowo PEG – 403 (47,36%), gastrostomia – 161 (18,92%), 
zgłębnik – 148 (17,39%), jejunostomia – 139 (16,33%). 

II. Ocena struktury dostępów w grupie pacjentów, którzy byli leczeni 
w poradni przez min. 3 miesiące. PEG – 315 (37,02%), gastrostomia – 
266 (31,26%), zgłębnik – 135 (15,86%), jejunostomia – 135 (15,86%). 

Największa zmiana nastąpiła w grupie pacjentów z gastrostomią 
– przyrost o 104 (+39,24%) oraz z PEG – spadek o 88 (-21,84%). 
Liczba pacjentów ze zgłębnikiem zmniejszyła się o 12 przypadków 
(8,11%), liczba chorych z jejunostomią – o 4 (-2,88%). 

W początkowo ocenianej grupie pacjentów PEG jest dominują-
cym typem dostępu żywieniowego. W grupie, która była leczona 
w poradni przez min. 3 miesiące, odsetek pacjentów z PEG spa-
dał znacząco (o 21,84%), natomiast zwiększał się odsetek cho-
rych z gastrostomią (o 39,24%). Udział procentowy pacjentów ze 
zgłębnikiem i jejunostomią nie różnił się znacząco w obu grupach.

Zagadnienie to poddano analizie statystycznej. Oceniając niezależ-
ność zmiennych, wykorzystano test chi-kwadrat. Sformułowano 
hipotezę nieparametryczną orzekającą, że niezależne są następu-
jące cechy: zmiana ilości PEG i gastrostomii ujęta w procentowo 
po leczeniu w stosunku do ilości PEG i gastrostomii przed lecze-
niem. Z tablic rozkładu chi-kwadrat dla poziomu istotności p=0,01 
i dla K=2 stopień swobody χ² = 9,21. Hipotezę zerową – orzeka-
jącą, że cechy te są niezależne – należy odrzucić, gdyż otrzyma-
ne empiryczne χ² wynoszące 97,05> χ²ἀ. Oznacza to, że istnieje 
istotna zależność, której miarą może być współczynnik φ-Yule´a, 
który wynosi w tym przypadku φ, co potwierdza wcześniej wy-
kazana zależność.

Ryc. 1. Początkowy rozkład rodzajów dostępów w badanej grupie.

Ryc. 2. Końcowy rozkład rodzajów dostępów w badanej grupie.



9POL PRZEGL CHIR, 2017: 89 (5), 6-11

artykuł oryginalny / original article

U 2 pacjentów wymieniono jejunostomię na PEG z powodu po-
wikłań miejscowych. 

W 2 przypadkach zamieniono jejunostomię na gastrostomię. Przy-
czyny: w jednym przypadku były to powikłania miejscowe, w dru-
gim – zamiana planowa.

W jednym przypadku zamieniono gastrostomię g-tube na PEG. 
Przyczyna: ciągłe nawracające uszkodzenia balonu g-tube. 

U 67 pacjentów wykonano wymianę PEG na gastrostomię g-tube 
w warunkach domowych. Przyczyny: 19 przypadków – wypadnię-
cie PEG, 41 przypadków – uszkodzenie/zniszczenie PEG, 4 przy-
padki – zapchanie drenu, 3 przypadki – wyrwanie PEG. 

U 6 pacjentów konieczna była zamiana lateksowych gastrostomii 
na g-tuby. Przyczyny: w 2 przypadkach –  masywny wyciek wo-
kół drenu, w 3 przypadkach-  wypadnięcie gastrostomii, w jednym 
przypadku – zniszczenie drenu.

Analizując grupę 115 pacjentów , u których lekarz musiał doko-
nać wymiany dostępu na inny zauważono, że doraźna interwencja 
miała miejsce w przypadku 97 pacjentów (84,35%). U 18 pacjen-
tów wymiana była planowa. Wszystkie interwencje w domu (73 
przypadki) miały charakter doraźny, w szpitalu liczba interwencji 
doraźnych była mniejsza – u 24 z 42 pacjentów (100% vs 57,14%).

U 138 chorych interwencja lekarska polegała na wymianie dostępu 
żywieniowego na taki sam, jaki był założony wcześniej. W 24 przy-
padkach procedura była wykonana w szpitalu: u 9 chorych wyko-
nano wymianę PEG na PEG (przyczyną w tej sytuacji był BBS), u 13 

na nowotwór – 68 przypadków (16,87%), pacjenci z innymi scho-
rzeniami – 34 przypadki (8,44%). Końcowa liczba chorych z PEG 
to 315 osób, z czego 237 (75,24%) stanowili pacjenci neurologiczni, 
61 (19,37%) chorzy z nowotworem, a 17 pacjentów (5,39%) repre-
zentowało inne schorzenia. Pomimo zmniejszenia się całkowitej 
liczby pacjentów z PEG, udział procentowy tych z poszczególny-
mi schorzeniami nie zmieniał się w sposób istotny.

Wyjściowa liczba chorych z gastrostomią to 161, w tym 61 pacjen-
tów neurologicznych (37,89%), 94 chorych na nowotwór (58,38%), 
65 cierpiących na inne schorzenia (3,73%). Końcowa liczba cho-
rych z gastrostomią to 266, w tym 138 pacjentów neurologicz-
nych (51,88%), 103 z nowotworem (38,72%) oraz 25 mających inne 
schorzenia (9,40%). Nastąpił znaczący wzrost liczby chorych z ga-
strostomią w każdej grupie, szczególnie wśród pacjentów z cho-
robami neurologicznymi i chorych cierpiących na inne schorze-
nia. W grupie chorych onkologicznych odnotowano najmniejszy 
przyrost – pozorny procentowy spadek.

Początkową grupę chorych ze zgłębnikiem stanowiło 148 pacjen-
tów. Pacjenci neurologiczni to 139 osób (93,92%), z nowotwora-
mi – 5 osób (3,38%), pozostali, cierpiący na inne schorzenia, to 
4 osoby (2,70%). Końcowa ilość pacjentów ze zgłębnikiem to 135 
osób, w tym 126 pacjentów neurologicznych (93,33%), 5 z nowo-
tworem (3,70%) oraz 4 pozostałych, mających inne schorzenia 
(2,97%). Niewielkie zmniejszenie liczby pacjentów ze zgłębnikiem 
spowodowane jest wyłącznie spadkiem ilości pacjentów neurolo-
gicznych z tego rodzaju dostępem. 

Wyjściowo w badanej grupie 139 jejunostomii znajdowało się 3 
pacjentów neurologicznych (2,16%), 127 pacjentów z chorobą no-
wotworową (91,37%), 9 z pozostałymi schorzeniami (6,47%). Koń-
cową grupę z jejunostomią tworzyło 135 pacjentów. Trzech cho-
rych stanowili pacjenci neurologiczni (2,22%), 125 – onkologiczni 
(92,60%), 7 – pozostali (5,18%). W tej grupie pacjentów nie zaob-
serwowano istotnych zmian – dominowały choroby nowotworowe.

Analiza wymian dostępów z uwzględnieniem miejsca i trybu 
interwencji
W badanej grupie 851 pacjentów 381 z nich (44,77%) miało w trak-
cie leczenia w poradni wymieniony lub zmieniony dostęp żywienio-
wy, 253 (29,73%) wymagało interwencji lekarskiej z tego powodu, 
a pozostałych 128 (15,04%) wymagało interwencji pielęgniarskich 
w celu wymiany sond (tej grupy pacjentów nie podawano analizie). 
W grupie 253 pacjentów wymagających interwencji lekarskiej 115 
miało wymieniony dostęp żywieniowy na inny. U 42 pacjentów 
wymiana odbyła się w szpitalu, u 73 – w warunkach domowych. 
W 138 przypadkach dostęp wymieniono na taki sam (24 wymiany 
nastąpiły w szpitalu, 114 – w domu). Podsumowując łącznie inter-
wencje szpitalne u 66 chorych, domowe u 187 chorych. W grupie 
pacjentów, którym wymieniono posiadany dostęp na inny, naj-
częściej wymieniano PEG na g-tube (96 przypadków; 83,48%). 

W szpitalu wykonano 29 zamian PEG na gastrostomię g-tube. 
Przyczyny: 9 przypadków to wymiana planowa, 8 przypadków – 
wypadnięcie PEG, 2 przypadki – zapchanie PEG, 7 przypadków 
– uszkodzenie PEG, 3 przypadki – BBS. 

U 8 pacjentów zamieniono sondę na PEG. Przyczyny: we wszyst-
kich przypadkach była to wymiana planowa.

Ryc. 3. Przyczyny wymiany gastrostomii typu PEG

Ryc. 4.  Wykres porównania kosztów materiałowych generowanych przez poszczególne 
dostępy w trakcie leczenia.
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OMÓWIENIE

W piśmiennictwie nie znaleźliśmy wielu artykułów poruszających 
tematykę zmian dostępów u chorych żywionych dojelitowo w wa-
runkach domowych. W naszym opracowaniu największą grupę ta-
kich pacjentów stanowiły osoby ze schorzenami neurologicznymi 
(niemal 60%), następnie chorzy onkologiczni (ok. 35%). W materia-
le z Australii dotyczącym dojelitowego żywienia domowego więk-
szość stanowili pacjenci z rakiem [8], ale w badaniu wieloośrodko-
wym z Europy – podobnie jak w naszej pracy – przeważają chorzy 
z chorobami neurologicznymi (49,1%) [9]. W pracy podsumowującej 
6 lat doświadczeń leczenia żywieniowego na terenie Hiszpanii do-
minują choroby nowotworowe, a pacjenci neurologiczni stanowią 
około 15% [9]. W tym opracowaniu ujęto jednak także chorych ży-
wionych doustnie ONS, stąd prawdopodobnie tak znaczna różnica. 
Analizowana przez nas grupa pacjentów najbardziej zbliżona jest 
pod względem rozkładu do wieloośrodkowego opracowania euro-
pejskiego. Tak samo trudno jest odnieść się do częstości występo-
wania PEG (w naszym opracowaniu – 47,35%), ponieważ większość 
opracowań do badanych grup zalicza także chorych odżywianych 
doustnie. W cytowanej wcześniej analizie europejskiej pacjenci 
z PEG stanowią 58,2% [9]. Prawdopodobnie gdyby wszyscy cho-
rzy z naszej grupy, którzy kwalifikowali się do tej procedury mieli 
założony ten rodzaj dostępu, wynik byłby podobny. Nie odnalezio-
no w piśmiennictwie artykułów poruszających tematykę częstości 
wymian dostępów w domowym leczeniu żywieniowym, mimo że 
istnieje olbrzymia liczba opracowań na temat  technik i metod wy-
miany każdego rodzaju dostępu żywieniowego z uwzględnieniem 
przyczyn i powikłań. Klasycznym powikłaniem prowadzącym do 
wymiany PEG jest BBS. Najczęstszą przyczyną wymian PEG w wa-
runkach szpitalnych w naszej grupie był „zespół zderzaka”. Objawy 
wystąpiły u 12 pacjentów (2,97%), co jest zgodne z danymi literatu-
rowymi – powikłanie występuje z częstością 2–4,5% [10]. Oceniając 
wyniki naszych analiz nad pacjentami, nad którymi sprawowaliśmy 
doraźny nadzór lekarski, należy przyjąć, że w każdych warunkach 
w grupie pacjentów leczonych żywieniowo w domu z czasem pojawi 
się kwestia wymiany dostępu żywieniowego. Naturalnym procesem 
będzie spadek liczby gastrostomii typu PEG, natomiast przybędzie 
gastrostomii typu g-tube. Ilość zgłębników i jejunostomii pozosta-
nie na względnie stałym poziomie.

WNIOSKI

1.  PEG jest dominującym dostępem u pacjentów leczonych ży-
wieniowo w poradni leczenia żywieniowego. Jednak niemal 25% 
pacjentów, mimo że wyjściowo kwalifikowało się do jego zasto-
sowania, miało założony inny dostęp.

2.  Po kilku miesiącach leczenia w poradni liczba pacjentów z PEG 
uległa zmniejszeniu, ale wzrosła liczba pacjentów z gastrosto-
mią (we wszystkich grupach chorych).

3.  Odsetek pacjentów z jejunostomią i zgłębnikiem nie zmienił się 
znacząco. Jejunostomia jest dostępem dominującym u chorych 
onkologicznych.

4.  Bardzo często w przebiegu leczenia dochodziło do zmiany/wy-
miany dostępu żywieniowego. Najczęściej w efekcie interwencji 
doraźnej, do której o wiele częściej dochodziło w miejscu za-
mieszkania pacjenta, a nie w szpitalu. Praktycznie każdy przy-

pacjentów dokonano wymiany jejunostomi (przyczyny: u 7 pacjen-
tów była to wymiana planowa, u jednego – zapchanie drenu, u 2 – 
masywny wyciek wokół drenu, u 2 – wypadnięcie drenu, u jednego 
– masywne zakażenie wokół jejunostomii). W tej grupie w warun-
kach domowych wykonano wymianę dostępów u 114 pacjentów. 
Chorzy mieli wymieniane różne rodzaje gastrostomii. Przyczyny: 
w 41 przypadkach był to zabieg planowy, w tym 14 przypadków 
stanowiły gastrostomie niskoprofilowe, w 53 przypadkach było to 
pęknięcie balonu g-tube, w 9 przypadkach wycieki wokół gastro-
stomii, w 4 przypadkach urwanie zatyczki drenu, w 5 przypadkach 
nieszczelność zastawki n-portu, w 2 przypadkach niedrożność ga-
strostomii. W grupie 138 pacjentów z wymienionym tym samym 
typem dostępu żywieniowego w szpitalu leczono 24 chorych, w tym 
wykonano 15 interwencji doraźnych (62,5%). W domu interwencję 
doraźną przeprowadzono u 73 ze 114 pacjentów (64,04%), łącznie 
interwencję doraźną zastosowano u 97 pacjentów (63,76%). Zauwa-
żyliśmy, że w szpitalu zaopatrywano głównie chorych z jejunosto-
mią i PEG, w domu pacjentów z gastrostomią.

Ogółem doraźnej interwencji lekarskiej związanej z wymianą dostę-
pu do przewodu pokarmowego wymagało 182 pacjentów (47,77%). 
U 71,94% pacjentów z tej grupy działanie musieli podejmować le-
karze, co stanowiło 21,39% całej opisywanej grupy chorych.

Podjęto interwencję u 105 pacjentów z założonym wyjściowo PEG. 
U 96 doszło do wymiany PEG na gastrostomię, u 9 chorych założono 
PEG ponownie. Przyczyny: 48 przypadków stanowiło uszkodzenie 
PEG (45,71%), 27 przypadków – wypadnięcie PEG (25,71%), 12 
przypadków – BBS (11,43%), 9 przypadków – planowa wymiana 
(8,57%), 6 przypadków zapchanie drenu PEG (5,72%), 3 przypad-
ki wyrwanie PEG (2,86%). Zdecydowanie najczęstszą przyczyną 
wymiany tego dostępu jest jego uszkodzenie/zniszczenie w prze-
biegu użytkowania przez pacjenta.

Średni okres leczenia w poradni pacjentów z PEG do momentu 
jego wymiany/zamiany to 944 dni (max. 2095 dni, min. 41 dni, 
mediana 879 dni).

Biorąc pod uwagę fakt, że śmiertelność związana z zabiegiem za-
łożenia PEG jest bardzo niska wykazano, że duża grupa chorych 
powinna mieć wyjściowo założony PEG. W ocenianej popula-
cji pacjentów z chorobami neurologicznymi wyjściowo inny do-
stęp miało założony 204 pacjentów, w grupie pacjentów z innymi 
schorzeniami bez PEG do tej procedury kwalifikowałoby się 4 pa-
cjentów. Łącznie stanowiło to 208 pacjentów, czyli 24,44% całej 
badanej grupy.

Oceniono koszty materiałowe generowane przez poszczególne do-
stępy w trakcie leczenia. Średni czas użytkowania PEG w poradni 
to 944 dni. Koszt zestawu to 260 PLN. Dzieląc 944 przez 365 daje 
to wynik 2,58. Roczny koszt materiałowy dla pacjenta z PEG to 
100,77 PLN. U pacjentów ze zgłębnikiem nosowo-żołądkowym ru-
tynowa wymiana, zgodna ze standardami, wykonywana jest co 6 
tygodni, a więc około 8 razy w roku. Koszt zgłębnika silikonowego 
w zależności od producenta to 25–35 PLN, a więc koszt roczny to 
200–280 PLN. Opierając się na własnych spostrzeżeniach oceniam, 
że gastrostomia typu g-tube jest wymieniana min. 2 razy w roku. 
Koszt drenu w zależności od producenta to 130–160 PLN, a więc 
koszt roczny to min. 260–320 PLN. Nie analizowano kosztu jeju-
nostomii, ponieważ wymiany są rzadkie i najczęściej wykonywane 
w warunkach szpitalnych.
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6.  W naszym materiale najważniejszą przyczyną szpitalnych wy-
mian PEG było BBS.

7.  PEG jest najtańszym dostępem żywieniowym wykorzystywa-
nym u pacjentów żywionych ambulatoryjnie.

padek uszkodzenia dostępu żywieniowego możliwy jest do za-
opatrzenia w domu chorego.

5.  Najczęstszą przyczyną interwencji związanych z PEG są jego 
uszkodzenia mechaniczne .
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