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Wprowadzenie. Gastrostomia ze wskazañ paliatywnych, wykonana
w okresie rozpoczynaj¹cego siê dopiero niedo¿ywienia, znacz¹co
poprawia jakoæ ¿ycia chorego. Coraz powszechniej stosowane
skojarzone leczenie chemioterapi¹ i radioterapi¹ w przypadkach
zaawansowanych oraz przeprowadzanie z³o¿onych, rozleg³ych
rekonstrukcji w obrêbie górnego odcinka drogi oddechowej
i pokarmowej, powinny uwzglêdniaæ równie¿ gastrostomiê jako
element przygotowuj¹cy pacjenta do radykalnego leczenia.
Cel pracy. Celem pracy by³a prezentacja i analiza 64 przypadków
chorych z zaawansowanymi nowotworami regionu g³owy i szyi,
u których wykonano gastrostomiê w celach paliatywnych lub jako
czêæ planowego leczenia radykalnego.
Materia³ i metody. W latach 20012006 gastrostomiê wykonano u 64
pacjentów leczonych w Dziale Otolaryngologii Chirurgii G³owy i Szyi
wiêtokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. W analizowanej grupie
dominowali mê¿czyni (89,1%), a najczêstszym rozpoznaniem by³ rak
krtani i krtaniowej czêci gard³a (45,5%). Materia³ opracowano na
podstawie dokumentacji chorych oraz bie¿¹cych obserwacji klinicznych.
Wyniki. G³ównym wskazaniem do gastrostomii by³a dysfagia
(82,8%). Jedynie w 17,2% przypadkach zastosowano gastrostomiê
przed podjêciem radykalnego leczenia pacjenta b¹d jako element
postêpowania w przypadku powik³añ po operacji. U pozosta³ych
pacjentów by³o to leczenie paliatywne; u chorych tych redni okres
prze¿ycia po gastrostomii wynosi³ 52 dni. W 86% przypadkach
wykonano gastrostomiê klasyczn¹ metod¹ Kadera lub Witzela,
a w 14% przypadkach gastrostomiê przezskórn¹ endoskopow¹
(percutaneous endoscopic gastrostomy  PEG). Nie zanotowano
ciê¿kich powik³añ zwi¹zanych z operacj¹. W 8/11 przypadków po
zakoñczeniu leczenia radykalnego gastrostomiê zamkniêto.
Wnioski. U chorych z zaawansowanymi nowotworami regionu g³owy
i szyi nale¿y d¹¿yæ do poszerzenia wskazañ do gastrostomii
wykonywanych jako element planowego leczenia radykalnego, a nie
tylko jako postêpowania paliatywnego.

Introduction. Gastrostomy with palliative intention, performed at
early stages of patients malnutrition improves significantly the quality
of life. The combination of chemo-and radiotherapy, as well as modern
reconstructive procedures used to treat advanced head and neck
tumors, often call for the gastrostomy as a planned step of radical
treatment.
Aim. The aim of study was a presentation and analysis of 64 cases of
gastrostomy performed as paliative or a part of radical treatment in
patients with advanced head and neck tumors.
Material and methods. Between 2001 and 2006, 64 gastrostomy
procedures were performed at the Dept. of Otolaryngology Head
and Neck Surgery. The study group consisted mainly of males (89.1%)
and laryngeal or laryngeal part of pharynx cancer was the most
frequent diagnosis (45.5%). The data for the study was obtained
from clinical records and follow-up.
Results. Dysphagia (82.8) was the main clinical indication for
gastrostomy. Only in 17.2% of cases, gastrostomy was performed
before the radical treatment or as an element of the treatment of
post-surgery complications. The remaining gastrostomy procedures
were performed as part of palliative treatment; in those cases, mean
life expectancy was 52 days. The classic gastrostomy modo Kader or
Witzel was performed in 86% of cases and percutaneous endoscopic
gastrostomy (PEG) in 14% of cases. No severe complications due to
gastrostomy were recorded. In 8 out of 11 cases the stoma was
closed after the radical treatment had been completed.
Conclusions. In patients with advanced head and neck cancers one
should attempt to extend the indications for gastrostomy as an element
of curative treatment plan rather than implementing it as a solely
palliative procedure.
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W ostatnich 20 latach dokona³a siê zasadnicza
ewolucja pogl¹dów dotycz¹cych roli gastrostomii
w leczeniu nowotworów g³owy i szyi. Gastrostomia postrzegana kiedy jako krañcowy etap paliatywnego leczenia zaburzeñ dro¿noci górnego
odcinka drogi pokarmowej, dzisiaj coraz czêciej
staje siê rutynowym elementem leczenia skojarzonego zaawansowanych przypadków nowotworów
g³owy i szyi. O zmianie podejcia do ¿ywienia
dojelitowego drog¹ gastrostomii zadecydowa³o
równie¿ wprowadzenie w latach 80. ubieg³ego wieku techniki przezskórnej endoskopowej gastrostomii (percutaneous endoscopic gastrostomy  PEG) 
techniki ³atwiejszej, bezpieczniejszej i mniej obci¹¿aj¹cej chorego [1]. Coraz czêciej PEG zastêpuje
¿ywienie poprzez dren nosowo-¿o³¹dkowy, a intensywna alimentacja drog¹ ¿ywienia dojelitowego zapobiega skutkom niedo¿ywienia, pogarszaj¹cego zarówno efektywnoæ przyczynowego leczenia nowotworów, jak i obni¿aj¹cego jakoæ ¿ycia
chorych leczonych paliatywnie [2].
Problem prawid³owej oceny i leczenia niedo¿ywienia u chorych z zaawansowanymi nowotworami g³owy i szyi, klasyfikacjê wskazañ do ¿ywienia dojelitowego, jak te¿ omówienie ró¿nych metod chirurgicznych ¿ywienia dojelitowego  ich
zalet i powik³añ zwarto w odrêbnej publikacji [3].
Celem pracy by³a prezentacja i krytyczna analiza 64 przypadków gastrostomii wykonanych
u chorych z zaawansowanymi nowotworami regionu g³owy i szyi.

Tabela I. Charakterystyka chorych z nowotworami g³owy i szyi,
u których wykonano gastrostomiê (n=64)
P³eæ
Mê¿czyni
Kobiety
£¹cznie

Przeprowadzono retrospektywn¹ analizê grupy 64 pacjentów z nowotworami z³oliwymi g³owy i szyi, u których w latach 2001-2006 wykonano zabieg gastrostomii w wiêtokrzyskim Centrum
Onkologii. Charakterystykê chorych zawarto w tabelach I i II. Podstaw¹ do opracowania materia³u
by³y historie choroby, protoko³y operacyjne oraz
bie¿¹ce obserwacje kliniczne. Liczbê i rodzaj wykonanych gastrostomii w poszczególnych latach
przedstawia rycina 1.
WYNIKI
U 53 chorych operacjê gastrostomii wykonano jako zabieg paliatywny (tab. II). W przewa¿aj¹cej wiêkszoci przypadków (n=46) wskazaniem
do wykonania gastrostomii by³o niepowodzenie
leczenia pierwotnego i dysfagia spowodowana rozleg³¹ wznow¹ miejscow¹ i/lub wêz³ow¹ nowotworu. W 7 przypadkach za³o¿ono gastrostomiê u pa-

Wiek = min - max

rednia wieku

57 (89,1%)
7 (10,9%)
64 (100,0%)

4479 lat
5065 lat
4479 lat

62,5 roku
57,3 roku
60, 5 roku

Wskazania

Leczenie
paliatywne

Rak krtani i gard³a dolnego
Rak ustnej czêci gard³a
Rak jamy ustnej
Rak prze³yku
Rak nosowej czêci gard³a
Przerzuty do wêz³ów
ch³onnych szyi (rak sutka)
Przerzuty do wêz³ów
ch³onnych szyi (FPI)
Ogó³em

Element Ogó³em
leczenia
radykalnego

22
13
12
3
1
1

7
3
1
0
0
0

29
16
13
3
1
1

1

0

1

53

11

64

20
2

18
16

7

14
12
10
17

8
6
4
2

PACJENCI I METODY

n

Tabela II. Choroba podstawowa i wskazania do wykonania gastrostomii

Iloæ i rodzaj gastrostomii

WSTÊP
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4

2001

2002

11

9

0
2003
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Lata
Gastrostomia klasyczna

PEG

Ryc. 1. Liczba i rodzaj gastrostomii (klasyczna/PEG)
w poszczególnych latach

cjentów uprzednio nie leczonych, którzy zg³osili
siê w skrajnym zaawansowaniu choroby nowotworowej, uniemo¿liwiaj¹cym od¿ywianie drog¹
per os (rak krtani i gard³a dolnego  6 przypadków, rak prze³yku  1 przypadek). U 6 pacjentów
do za³o¿enia gastrostomii dosz³o w wyniku powik³añ radykalnego leczenia przyczynowego. By³y to:
 d³ugotrwa³a przetoka dolnogard³owo-skórna
u pacjentów po zabiegu laryngektomii b¹d laryngektomii z czêciow¹ hypofaryngektomi¹
(n=4),
 przetoka linowa w przedniej czêci dna jamy
ustnej u pacjenta po rozleg³ej resekcji z powodu raka wargi dolnej (n=1),
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 przetoka linowa u pacjenta po resekcji raka
gard³a rodkowego (n=1).
W 5 przypadkach gastrostomia by³a elementem planu radykalnego leczenia i wykonano j¹ jednoczasowo b¹d bezporednio przed zabiegiem
operacyjnym resekcji raka gard³a dolnego (n=2)
b¹d rodkowego (n=1); operacjê przeprowadzono przed rozpoczêciem radio-chemioterapii
w przypadku raka gard³a dolnego (n=1) i raka gard³a rodkowego (n=1).
W 55 przypadkach gastrostomiê wykonano
metod¹ Kadera lub Witzela z otwarciem pow³ok
brzusznych, a w 9 przypadkach metod¹ endoskopow¹ PEG. W ostatnim roku istotnie zwiêkszy³a
siê liczba chorych operowanych metod¹ PEG
(ryc. 2). Nie zaobserwowano ¿adnych ciê¿kich powik³añ w ca³ej analizowanej grupie. Powik³ania nie
stwarzaj¹ce zagro¿enia to w 10 przypadkach wysuwanie siê drenu ¿o³¹dkowego b¹d odczyn zapalny w okolicy otworu gastrostomijnego.
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ry zrezygnowa³ z kolejnych etapów leczenia i od¿ywia siê poprzez gastrostomiê.
DYSKUSJA

Wskazania do gastrostomii

Krytyczna analiza w³asnego materia³u ka¿e
nam postawiæ pytanie, czy gastrostomia w leczeniu paliatywnym nie jest wykonywana zbyt póno? Przeszkod¹ przed szerszym, wczeniejszym
stosowaniem paliatywnej gastrostomii jest obawa
pacjenta i jego rodziny przed kolejn¹, tym razem
brzuszn¹ operacj¹. Czêsto jednak opónienie
za³o¿enia gastrostomii, to brak umiejêtnoci w³aciwego, otwartego przedstawienia choremu jego
sytuacji w okresie paliatywnym leczenia choroby.
Wiêkszoæ pacjentów z zaawansowanym rakiem
g³owy i szyi musi mieæ wykonywan¹ klasyczn¹
gastrostomiê, poniewa¿ z regu³y guz stanowi¹cy
przeszkodê przy po³ykaniu nie pozwala na przeprowadzenie przez gard³o rury endoskopowej.
Dobrze, jeli mo¿liwe jest za³o¿enie drenu nosowo-¿o³¹dkowego i spokojne przygotowanie pa20
cjenta do operacji. Czêsto jednak skrajnie niedo1
18
¿ywiony i odwodniony pacjent, u którego nie udaje
siê przepchn¹æ przez zwê¿enie nowotworowe son16
7
dy nosowo-¿o³¹dkowej, wymaga przede wszyst14
kim nawodnienia, a gastrostomia wykonywana
12
jest w trybie przypieszonym.
10
Pacjenci, którym sondê nosowo-prze³ykow¹
18
8
2
zamieniono na gastrostomiê, szybko przekonuj¹
6
siê do tej drogi od¿ywiania, podkrelaj¹c zw³asz11
1
9
cza to, ¿e dren nie jest widoczny, nie dra¿ni w no4
7
sie, a jego samoobs³uga jest ³atwiejsza [2,4].
4
4
2
W przypadku istnienia przetoki linowej zamiana
0
drenu nosowo-prze³ykowego na gastrostomiê
2001
2002
2003
2004
2005
2006
znacznie u³atwia opatrunki, redukuj¹c wyranie
Lata
uporczywy linotok z przetoki.
Leczenie paliatywne Leczenie radykalne
Szersze stosowanie gastrostomii, jako planowego elementu leczenia radykalnego, jest blisk¹ perRyc. 2. Iloæ i wskazania do wykonania gastrostomii (element leczenia paliatywnego b¹d radykalnego) w poszcze- spektyw¹, w lad za upowszechnianiem siê chemio-radioterapii w leczeniu zaawansowanych
gólnych latach
nowotworów g³owy i szyi. Gastrostomia, jako eleW grupie pacjentów leczonych paliatywnie czas ment radykalnego leczenia chirurgicznego w przyprze¿ycia po wykonanej gastrostomii wynosi³ padku z³o¿onych resekcji i rekonstrukcji, czy
w przypadku leczenia powik³añ (przetok) chirurrednio 52 dni (min. 3 dni, max. 244 dni).
gicznych, winna byæ spokojnie rozwa¿ona, zw³aszSporód 11 chorych, u których gastrostomiê
cza tam, gdzie chory przystêpuje do leczenia ze
wykonano jako element leczenia przyczynowego,
znacz¹cym niedo¿ywieniem. Nasze w³asne  pow 8 przypadkach zosta³a ona zamkniêta po zazytywne dowiadczenia w tej mierze, dotycz¹ jedkoñczeniu leczenia. W dwóch przypadkach konak pojedynczych przypadków.
nieczne by³o pozostawienie gastrostomii z uwagi
na trwa³e zwê¿enie w obrêbie gard³a dolnego i szyjnej czêci prze³yku, uniemo¿liwiaj¹ce prawid³owe WNIOSKI
od¿ywianie. W jednym przypadku, gdzie gastro1. W analizowanym materiale w wiêkszoci przystomia stanowi³a element przygotowania do zapadków gastrostomia zak³adana by³a z przymkniêcia rozleg³ej przetoki gard³owo-skórnej, choczyn paliatywnych. W tej grupie wczeniejsze
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za³o¿enie gastrostomii mo¿e poprawiæ jakoæ
¿ycia i ograniczyæ tempo postêpuj¹cego wyniszczenia nowotworowego.
2. W analizowanej grupie chorych dominuj¹cym
sposobem wykonania gastrostomii od¿ywczej
by³y metoda Kadera lub Witzela z otwarciem
pow³ok brzusznych.
3. W wiêkszoci przypadków zaawansowanego
raka jamy ustnej, gard³a i krtani gastrostomia
klasyczna jest jedyn¹ metod¹ mo¿liw¹ do wy-
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konania z technicznego punktu widzenia.
W czêci przypadków wykonanie gastrostomii
klasycznej wynika³o z ograniczonej dostêpnoci do techniki PEG we wstêpnym okresie gromadzenia materia³u.
4. Nale¿y d¹¿yæ do poszerzenia wskazañ do gastrostomii jako planowego elementu leczenia
radykalnego zaawansowanych nowotworów
g³owy i szyi.
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