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Είναι"η"αδυναμία"ή"παθολογική"διαδικασία"κατάποσης"



Υπολογίζεται"πως"παρουσιάζουν"δυσφαγία"από"15%"έως"και"50%"
των"ατόμων">65"ετών."



Σε"μελέτη"που"περιέλαβε"4.038"ασθενείς""
που"νοσηλεύθηκαν"στο"πανεπιστημιακό"νοσοκομείο"του"Memphis"

από"το"2000"έως"το"2007,"διαπιστώθηκαν"ότι:""

•  Το"70,4%"(2.843)"παρουσίασαν"κάποια"
ένδειξη"δυσφαγίας"

•  Το"13,8%"(559/4038)"χαρακτηρίσθηκαν"
ως"«ουδέν"από"του"στόματος»"

Leder"S."et"al."An"epidemiologic"study"on"aging"and"dysphagia"in"the"acute"
care"hospitalized"populapon:"2000q2007."Gerontology*2009;55:7144718.*



Παρ’"όλο"που"

•  Πάσχουν"μέχρι"και"50%"των"
ατόμων">65"ετών,"

•  Και"πλήττει"το"30%q65%"όσων"έχουν"
υποστεί"εγκεφαλικό"επεισόδιο,"

•  Σχετίζεται"με"εισροφήσεις,"
σοβαρές"διατροφικές"και"
αναπνευστικές"επιπλοκές"
και"θάνατο,"

Οι(περισσότεροι(ασθενείς(ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ(ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΟΙ.(

Clave"P."Dysphagia:"Current"reality"and"scope"of"the"problem."
Nature*Reviews*Gastroenterology*&*Hepatology*12,2594270*(2015)*



Από"ανασκόπηση"24"μελετών"από"12"χώρες"που"έγιναν"σε"ηλικιωμένους"με"
Mini"Nutriponal"Assessment"(MNA)"προκύπτει"ότι:"

Αφορά"το"22,8%"του"γηραιού"πληθυσμού:""

Kaiser"MJ."Frequency"of"malnutripon"in"older"adults:"a"mulpnaponal"
perspecpve"using"the"mini"nutriponal"assessment."J"Am"Geriatr"Soc."2010"
Sep;58(9):1734q8.*

•  50,5%"σε"κέντρα"αποκατάστασης"

•  38,7%"σε"νοσοκομεία"

•  13,8%"σε"γηροκομεία"

•  5,8%"στην"κοινότητα"



Παρατηρείται"στο"40%"των"
ασθενών"κατά"την"είσοδό"τους"
σε"νοσοκομεία"

Mc"Whirter"JP."Incidence"and"recognipon"of"malnutripon"in"
hospital."BMJ"1994;308:945.*

Η"υποθρεψία"αυξάνει"σημαντικά"
τη"νοσηρότητα"και"τη"θνητότητά"
τους."



Κατά"κανόνα"ασθενείς"παρουσιάζουν"
σημαντική"απώλεια"βάρους"κατά"τη"
διάρκεια"της"νοσηλείας"τους"σε"
νοσοκομείο.""

Mc"Whirter"JP."Incidence"and"recognipon"of"malnutripon"in"hospital."
BMJ"1994;308:945.*





Σε"24ωρη"Phqμετρία"οισοφάγου,"διαπιστώθηκε"ότι:"

33%(των(ασθενών(παρουσίαζαν(γαστροL
οισοφαγική(παλλινδρόμηση(λόγω(του(

λεβάιν.((NG(tube(induced).(

Sung"Hoon"Jung"et"al."Percutaneous"Endoscopic"Gastrostomy"Prevents"
Gastroesophageal"Reflux"in"Papents"with"Nasogastric"Tube"Feeding:"A"Prospecpve"
Study"with"24qHour"pH"Monitoring."Gut"Liver."2011"Sep;"5(3):"288–292."



Εξαπλασιάζει(τον(κίνδυνο(γαστροLοισοφαγικής(παλλινδρόμησης.(

Comes"et"al."The"nasogastric"feeding"tube"as"a"risk"factor"for"aspirapon"and"
aspirapon"pneumonia."Curr"Opin"Clin"Nutr"Metab"Care."2003"May;6(3):327q33"

•  Διάταση"του"άνω"και"κάτω"οισοφαγικού"
σφιγκτήρα."

•  Αύξηση"της"συχνότητας"χάλασης"του"κάτω"
οισοφαγικού"σφιγκτήρα."

•  Απευαισθητοποίηση"του"pharyngogloìal"
adducpon"relfex."

•  Διάταση"του"άνω"και"κάτω"οισοφαγικού"
σφιγκτήρα."



Sung"Hoon"Jung"et"al."Percutaneous"Endoscopic"Gastrostomy"Prevents"
Gastroesophageal"Reflux"in"Papents"with"Nasogastric"Tube"Feeding:"A"Prospecpve"
Study"with"24qHour"pH"Monitoring."Gut"Liver."2011"Sep;"5(3):"288–292."

Η"θνητότητα"της"πνευμονίας"από"εισρόφηση"που"σχετίζεται"με"το"λεβάιν"
σίτισης"σε"μονάδες"εντατικής"θεραπείας"(ΜΕΘ),"έχει"αναφερθεί"ότι"

κυμαίνεαι"από"17%"μέχρι"62%."

Παράγοντες"κινδύνου:"

•  Ιστορικό"εισροφήσεων."

•  Μειωμένο"επίπεδο"συνείδησης."

•  Νευρομυϊκή"νόσος."

•  Έμετοι"ή"γνωστή"γαστροqοισοφαγική"παλλινδρόμηση."

•  Παρατεταμένη"κατάκλιση."

•  Κατακράτηση"γαστρικού"περιεχομένου."





10(από(αυτούς((63%)(παρουσίαζαν(ΓΟΠ((p=0.04)(

Yukie"Satou,"Gastroesophageal"reflux"during"enetral"feeding"in"stroke"
papents:"A24qhour"esophageal"pHqmonitoring"study."Journal"of"Stroke"and"
Cerebrovascular"diseases"Volume"22,"Issue"3,"April"2013,"Pages"185q189.*

16"ασθενείς"που"είχαν"υποστεί"
εγκεφαλικό"επεισόδιο"και"
σιτίζονταν"μέσω"γαστροστομίας"ή"
λεβάιν,"υποβλήθηκαν"σε"24ωρη"
pHqμετρία"οισοφάγου."



Αντικαταστάθηκε"το"λεβάιν"με"γαστροστομία"σε"ασθενείς"που"παρουσίαζαν"γαστροq
οισοφαγική"παλλινδρόμηση"(ΓΟΠ)"ή"εισρόφηση"και"συγκρίθηκαν"τα"pHqμετρικά"
αποτελέσματα."

Υπήρξε(βελτίωση,(ΑΛΛΑ(ΟΧΙ(ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ(της(ΓΟΠ(

Sung"Hoon"Jung"et"al."Percutaneous"Endoscopic"Gastrostomy"Prevents"
Gastroesophageal"Reflux"in"Papents"with"Nasogastric"Tube"Feeding:"A"Prospecpve"
Study"with"24qHour"pH"Monitoring."Gut"Liver."2011"Sep;"5(3):"288–292."



Lee"et"al."The"changes"in"esophageal"acidity"during"percutaneous"endoscopic"
gastostomy"feeding."Korean"J"Gastrointest"Mopl."2003;9:12q17."

Αντικαταστάθηκε"το"λεβάιν"με"γαστροστομία"σε"ασθενείς"που"παρουσίαζαν"ΓΟΠ"ή"
εισρόφηση"και"συγκρίθηκαν"τα"pHqμετρικά"αποτελέσματα."

Σε"όμοιο"συμπέρασμα"κατέληξε"και"η"μελέτη"των"Lee"et"al"(2003)"

Υπήρξε(βελτίωση,(ΑΛΛΑ(ΟΧΙ(ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ(της(ΓΟΠ(





Lawinski"et"al."Gastrojejunostomy"inserted"through"PEG(PEGqJ)"in"prevenpon"of"
aspirapon"pneumonia."Clinical"nutripon"complicapon"in"dysphagic"papents."Pol"
Przegl"Chir."2014"May;86(5):223q9."

Μελετήθηκαν"158"ασθενείς"
που"σιτίζονταν"μέσω"

γαστροστομίας"(PEG)"στο"
σπίτι"τους."Σε"20"από"αυτούς"
διαπιστώθηκε"πνευμονία"

από"εισρόφηση."

Μετά(την(αντικατάσταση(της(
PEG(σε(PEGLJ(δεν(παρατηρήθηκε(
υποτροπή(των(εισροφήσεων.(



Η(μετατροπή(της(
PEG(σε(PEGLJ(

συσχετίσθηκε(με(
μείωση(της(

πνευμονίτιδας(
κατά(95%(
(p=0.002).(

Wang"et"al."Comparisons"between"small"intespnal"and"gastric"feeding"in"severe"
traumapc"brain"injury:"a"systemapc"review"and"metaqanalysis"of"randomized"
controlled"trials.J"Neurosurg."2015"May"29:1q8."

Συστηματική"ανασκόπηση"και"μεταqανάλυση"5"τυχαιοποιημένων"μελετών"που"
περιέλαβαν"325"ασθενείς,"έδειξε"πως:"



Σηµείο εισόδου 
τροφής στο 
έντερο 

Θυρίδα ελέγχου 
ή παροχέτευσης 
στοµαχικού 
περιεχοµένου 

Εκτός του σώµατος 
σωλήνας γαστροστοµίας 

Εξωτερικός δίσκος 
στερέωσης 

Εσωτερικός σωλήνας 
εντερικής σίτισης 

Άκρο που 
τοποθετείται 

βαθιά µέσα στο 
λεπτό έντερο 

Εσωτερικός δίσκος 
στερέωσης 



Οι"ακτινογραφίες"που"ακολουθούν"
Αποτελούν"την"ακτινολογική"επιβεβαίωση"
Τοποθετήσεων"PEGqJ"στο"κέντρο"μας."

"
Το"σκιαγραφικό"απεικονίζει"το"τμήμα"του"εντέρου"
στο"οποίο"βρίσκεται"το"άκρο"του"PEGqJ."Σε"καμία"
περίπτωση"δεν"γυρίζει"σκιαγραφικό"στο"στομάχι."



Εκτός του σώµατος 
σωλήνας γαστροστοµίας 

Εσωτερικός σωλήνας 
εντερικής σίτισης 

Άκρο που είναι 
τοποθετηµένο 
βαθιά µέσα στο 
λεπτό έντερο 

Εσωτερικός δίσκος 
στερέωσης 

Έγχυση"σκιαγραφικού."Ο"σωλήνας"βρίσκεται"βαθιά"στο"έντερο."Το"σκιαγραφικό"
κατευθύνεται"στο"έντερο"και"ούτε"σταγόνα"δεν"επιστρέφει"στο"στομάχι."
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Εσωτερικός σωλήνας 
εντερικής σίτισης 
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ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 


