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REZUMAT
Background. La ora actuală, cea mai nouă metodă de nutriţie a pacienţilor cu neoplasme în sfera ORL 

este reprezentată de utilizarea gastrostomei endoscopice percutanate.
Scop. Începând cu anul 2012 am implementat activ utilizarea alimentaţiei cu produse de tip Nutrison pe 

sonde PEG pre- şi post operator pentru pacienţii cu neoplasme laringiene, faringo-laringiene etc.
Materiale şi metode. Am realizat un studiu prospectiv descriptiv pe 54 de pacienţi ce au benefi ciat de 

montarea profi lactică a sondelor PEG.
Rezultate. Dintre cazurile incluse în studiu, 28 au suferit laringectomie totală suprahioidiană subcri-

coidană cu evidare ganglionară bilaterală, 23 de pacienţi au fost supuşi faringolaringectomiei cu evidare 
ganglionară bilaterală, 2 cazuri au prezentat formaţiuni tumorale invadante cu punct de origine la nivelul 
amigdalelor palatine, iar un caz grav cu neoplasm esofagian invadant a benefi ciat de montarea PEG în scop 
paliativ.

Concluzii. Utilizarea PEG este cost-efi cientă, scăzând durata de spitalizare, permite abordarea unor ca-
zuri cu multiple tare asociate şi previne activ apariţia complicaţiilor de tipul fi stulelor faringo-cutanate.

Cuvinte cheie:  PEG, neoplasm ORL, fi stulă

ABSTRACT
Background. Nowadays the newest method of nutrition in patients with head and neck carcinomas is the 

use of percutaneous endoscopic gastrostomy.
Aim. Since 2012 we have actively implemented the use of Nutrison administered on PEG before and aft er 

the surgical removal of laryngeal or pharyngolaryngeal carcinomas.
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Material and method. We conducted a prospective descriptive study on 54 cases that benefi ted from 
prophylactic PEG placement.

Results. Among the cases included in our study 28 underwent total laryngectomy with bilateral re-
moval of lymph nodes, 23 patients required pharyngo-laryngectomy, 2 cases presented invading tonsilar 
carcinomas and 1 case with esophageal neoplasm received PEG for palliative purpose.

Conclusions. The use of PEG is cost effi  cient lowering the number of in hospital stay days, permits the 
treatment of complex cases with multiple comorbidities and actively prevents the development of pharyngo-
cutaneous fi stulae.

Keywords: PEG, head and neck carcinoma, fi stulae

INTRODUCERE

De la apariţia sa în anii 1980, gastrostoma 
endoscopică percutanată a cunoscut o uti lizare 
pe scară largă, ajungându-se în unele ţări chiar 
la renunţarea la gastrostoma clasică în mana-

gementul pacienţilor cu neoplasme în sfera ORL. 
(1) Figura 1 detaliază opţiunile de nutriţie apli-
cabile în cazul pacienţilor cu neoplasme ale ca-
pului și gâtului. 

Cea mai simplă cale alternati vă de nutriţie 
este introducerea unei sonde nazogastrice, însă 

Mulţumiri
Această lucrare a primit sprijin fi nanciar prin proiectul inti tulat „CERO – Profi l de carieră: 

Cercetător Român“, grant numărul POSDRU/159/1.5/S/135760, cofi nanţat prin Fondul Social 
European pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

FIGURA 1. Opţiuni de nutriţie în managementul pacienţilor cu neoplasme în sfera ORL
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nu în toate cazurile este posibil pasajul sondei; 
procedeul este grevat de risc ridicat de fi stulizare 
la nivelul tranșei de sutură post laringectomie 
totală, iar pacienţii tolerează deseori greu pre-
zenţa sondei la nivelul fosei nazale și se plâng de 
un sti gmat social ridicat, cu o calitate scăzută a 
vieţii. (2) 

Gastrostoma clasică a rămas de rezervă în ca-
zurile în care formaţiunile tumorale invadante 
nu permit pasajul tubului de endoscopie în ve-
derea efectuării gastrostomei endoscopice per-
cutanate (Fig. 2), însă și această procedură este 
grevată de riscurile anesteziei generale. (3)

Indicaţiile PEG sunt: sindroamele neurologice 
cu retard psihomotor și un nivel redus al con-
ști enţei, carcinoamele din sfera ORL, decom-
presie gastrică, neoplasme abdominale; cu con-
traindicaţii minime: probleme de coagulare, in -
sta bilitate hemodinamică, sepsis, ascită, peri-
tonită etc. (4) În literatura de specialitate au fost 
prezentate rare cazuri cu posibile complicaţii 
post uti lizarea PEG: scurgeri la nivelul stomei, in-
fecţii peristomale, extragerea accidentală a son-
dei, blocajul tubului, peritonită, hemoragii, me-
tastază peristomală etc. (5)

OBIECTIVE

Începând cu anul 2012, am implementat în 
cadrul Clinicii ORL a Spitalului Colţea uti lizarea 
gastrostomei percutanate endoscopice în mana-
gementul paicienţilor cu neoplasme în sfera ORL 
(carcinom faringolaringian, laringian, amig dală 
palati nă, joncţiune faringoesofagiană) în ve-
derea unui management opti m al statusului nu-
triţional post operator și în cursul terapiei on-

cologice complementare, precum și în vederea 
prevenţiei apariţiei fi stulelor faringocutanate. În 
perioada de internare pacienţii care au bene-
fi ciat de montarea PEG au primit suplimente nu-
triţionale de ti pul Nutrison, ulterior externării la 
domiciliu conti nuând alimentarea pe sondă cu 
alimente trecute prin mixer până la stadiul de 
pastă diluată pentru a nu colmata sonda.

MATERIALE ŞI METODE

Am realizat un studiu prospecti v descripti v 
pe 54 de pacienţi cu neoplasm în sfera ORL ce 
au benefi ciat de montarea unei gastrostome en-
doscopice percutanate preoperator în perioada 
2012-2014.

Criterii de includere a pacienţilor în studiu:
1) Pacient internat pe secţia ORL a Spitalului 

Clinic Colţea cu neoplasm faringolaringian, la-
rin gian, amigdală palati nă, joncţiune faringo-
eso fagiană etc.;

2) Pacient care a benefi ciat de nutriţie pe 
PEG preoperator (faringolaringectomie, larin-
ge c tomie totală, amigdalectomie etc.);

3) Lipsa contraindicaţiilor (tulburări de coa-
gulare, imposibilitate de efectuare tehnică a en-
doscopiei etc.);

4) Au fost luate în considerare numai acele 
ca zuri cu foi de observaţie complete;

5) Pacientul a semnat consimţământul infor-
mat conform Declaraţiei de la Helsinki.

Figura 3 ilustrează protocolul clinic aplicat 
fi ecărui pacient pas cu pas și schema terapeuti că 
medicamentoasă aplicată pacientului în funcţie 
de evoluţia acestuia post montare PEG și post 
operator.

FIGURA 2. Tehnica montării gastrostomei endoscopice percutanate
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Analiza stati sti că a fost efectuată cu Excel și 
SPSS și a vizat:

1) Analiza descripti vă a grupului de studiu 
(vârstă, sex, mediu de provenienţă etc.)

2) Analiza ti mpului scurs până la apariţia 
complicaţiilor – fi stula faringocutanată, precum 
şi a circumstanţelor apariţiei acestora;

3) Analiza impactului PEG asupra nutriţiei 
pa  cientului;

4) Analiza impactului PEG asupra duratei de 
spitalizare post operatorie.

REZULTATE

Dintre cele 54 de cazuri ce au benefi ciat de 
gastrostoma percutanată endoscopică, 49 au 
fost bărbaţi şi doar 4 de sex feminin, această 
pre dominanţă a sexului masculin fi ind în con-
cor danţă cu datele de epidemiologie privind in-
cidenţa şi prevalenţa neoplasmelor în sfera ORL. 
(6)

Grafi cul din Figura 4 ilustrează distribuţia pe 
grupe de vârstă a pacienţilor, observându-se o 
in cidenţă crescută a cazurilor în grupele de 
vârstă 50-59 şi 60-69 de ani specifi că neo plas-
me lor în sfera ORL, cu o mediană la 58 de ani, 
de viaţia standard de 1,74 ani şi intervalul de în-
credere 95% de 58 +/- 2,86 ani. (7)

În anul 2012 am inclus 6 cazuri în studiu, în 
anul 2013 alţi 30 de pacienţi au benefi ciat de 
montarea PEG profi lacti că, iar în anul 2014 doar 
18 noi cazuri au fost manageriate, din cauza 
costurilor necesare achiziţionării sondelor.

Din punct de vedere al apartenenţei pacien-
ţilor, 35 au fost din mediul rural şi 19 din mediul 

FIGURA 3. Protocolul clinic aplicat fi ecărui pacient 
inclus în studiu

FIGURA 4. Distribuţia pe grupe de vârstă a lotului de studiu
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urban, grafi cul din Figura 5 detaliind distribuţia 
acestora pe regiuni.

Din punct de vedere al diagnosti cului prin-
cipal şi al sancţiunii chirurgicale aplicate, 28 de 
cazuri au suferit laringectomie totală supra hi-
oidiană subcricoidană cu evidare ganglionară 
bilaterală, 23 de pacienţi au fost supuşi faringo-
laringectomiei cu evidare ganglionară bilaterală, 
2 cazuri au prezentat formaţiuni tumorale inva-
dante cu punct de origine la nivelul amigdalelor 
palati ne, iar un caz grav cu neoplasm esofagian 
invadant a benefi ciat de montarea PEG în scop 
paliati v.

Distribuţia lotului de studiu în funcţie de re-
zultatul fi nal histopatologic confi rmat pe piesele 
de rezecţie tumorală este redată în grafi cul din 
Figura 6, gradul de diferenţiere având un impact 
major în prognosti cul total al pacientului. (8)

Grupul de pacienţi a totalizat 1.078 de zile de 
spitalizare, cu o distribuţie a cazurilor ilustrată în 
grafi cul din Figura 7, cu mediana la 20 de zile de 
spitalizare, deviaţia standard 8,39 zile de spita-
lizare şi intervalul de încredere 95% de 20 +/- 
2,23 zile de spitalizare.

FIGURA 5. Distribuţia pe regiuni de provenienţă a lotului de studiu

FIGURA 6. Distribuţia cazurilor în funcţie de ti pul 
histopatologic



PRACTICA MEDICALÅ – VOL. 10, NR. 2(39), AN 2015

161

DISCUŢII

Analiza diagnosti celor secundare a subliniat 
un grad ridicat de comorbidităţi şi complexitate 

a cazurilor, după cum se poate observa din 
Figura 8. Categoria „Altele“ conţine comorbidi-
tăţi precum fi brilaţie atrială, bloc ramură dreaptă, 
accident vascular cerebral, antecedente de 

FIGURA 7. Distribuţia cazurilor în funcţie de numărul de zile de spitalizare

FIGURA 8. Analiza complexităţii cazurilor prin prisma comorbidităţilor asociate
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radio şi chimioterapie, eti lism cronic, dislipi de-
mie, caşexie, tumoră de esofag. Astf el, pacienţii 
au prezentat minimum 1 comorbiditate până la 
un maximum de 7 comorbidităţi, cu o mediană 
de 4 comorbidităţi, o deviaţie standard de 1,52 
comorbidităţi şi un interval de încredere 95% de 
4 +/- 0,40 comorbidităţi.

Un aspect controversat este medicaţia pre-
motare PEG şi ulterior, pe perioada alimentaţiei 
pe sondă, existând încă argumente insufi ciente 
pentru inuti litatea administrării anti bioterapiei 
profi lacti ce comparati v cu spiritul clinic şi prac-
ti ca medicală curentă, ce conferă acestei anti bio-
terapii pre motare PEG un caracter preventi v. (9) 
Grafi cul din Figura 9 ilustrează complexitatea 
sche mei terapeuti ce, pe durata spitalizării toţi 
pa cienţii benefi ciind de anti bioti coterapie cu 
am  picilină 3 grame/zi, terapie antalgică cu algo-
calmin 2 fi ole/zi, urmând ca după montarea 
sondei PEG să benefi cieze de necesarul nutri-
ţional sub forma preparatelor Nutrison în doză 
de 3 fl acoane/zi. Grupa Alte Ab reuneşte com-
puşi precum metronidazol, colisti n, clindamicină, 
administrarea acestor compuşi fi ind impusă ar-
bi trar de disponibilitatea/indisponibilitatea altor 
anti bioti ce din schema curentă. Grupa „Altă me-
dicaţie“ reuneşte compuşi necesari tratamen tu-
lui comorbidităţilor cardiovasculare precum ati len, 

acupro, metoprolol, digoxin, prestarium sau sin-
trom. 

Ulterior montării PEG, în 29 de cazuri s-a su-
plimentat anti bioterapia prin asocierea genta-
micinei, iar la 16 pacienţi s-a suplimentat cu ci-
prinol. Post intervenţie chirurgicală oncologică, 
32 de pacienţi au fost trecuţi pe cefort ca unic 
anti bioti c. Statusul clinico-biologic ameliorat al 
pacienţilor prin uti lizarea alimentaţiei pe PEG a 
permis abordarea unor cazuri difi cile: 7 pacienţi 
au necesitat anti bioterapie cu cilopen, 6 dintre 
ei primind şi tratament anti fungic cu fl uconazol 
din cauza dezvoltării unor fi stule faringo-cuta-
nate, iar în 2 cazuri s-a administrat, în urma con-
sultării cu medicul cardiolog şi a obţinerii acor-
dului acestuia, chiar atropină pentru efectul său 
secretoliti c ce a favorizat o închidere mai rapidă 
a fi stulelor faringo-cutanate. Mărturie a abor-
dării unor cazuri cu o situaţie clinico-biologică 
pre cară sunt şi cei 10 pacienţi ce au necesitat 
administrarea de kabiven periferic 1 fl acon/zi 
din prima zi de spitalizare şi până la montarea 
PEG, ulterior aceste cazuri putând fi  manageriate 
mult mai uşor şi pe termen lung doar prin nu-
triţia enterală. De remarcat sunt cele 11 cazuri 
ce au benefi ciat de administrarea de anti acide 
de ti pul arneti n pre- şi postmontare PEG, cunos-
cut fi ind uti litatea administrării acestor compuşi 

FIGURA 9. Medicaţia administrată conform protocolului de studiu
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pentru a controla fenomenele de gastrită pro-
duse prin iritaţia conti nuă a peretelui gastric de 
către sonda PEG. Din experienţa noastră aceşti  
compuşi trebuie administraţi mai ales în cazurile 
ce prezintă fenomene de gastrită anterioare, cu 
benefi cii maxime. (10) Trebuie menţionat faptul 
că, în cele 19 cazuri ce au primit hemostati ce, 
aceşti  compuşi nu au fost administraţi decât 
post intervenţie de rezecţie oncologică şi nu 
sunt necesari a fi  administraţi pre- sau post mon-
tare PEG.

CONCLUZII

Alimentaţia prin uti lizarea gastrostomelor 
en   dos copice percutanate la pacienţii cu neo-
plasme în sfera ORL prezintă numeroase avan-
taje:

1. Permite abordarea unor cazuri cu nu me-
roase tare asociate şi o situaţie clinico-
biologică precară.

2. Echilibrarea nutriţională realizată în ca-
drul lotului nostru de la un indice mediu 

de masă corporală de 18 la internare la 
un indice de masă corporală mediu de 
18,7 la externare facilitează o rezistenţă 
crescută a pacienţilor la agresivitatea 
radio şi chimioterapiei.

3. Este efi cientă din punct de vedere al cos-
turilor, prin scăderea numărului de zile de 
spitalizare.

4. Creşte calitatea vieţii pacienţilor, prin în-
lă turarea sti gmatului social al purtării 
unei sonde nazogastrice.

5. Previne acti v apariţia fi stulelor faringo-
cutanate şi, în acele puţine cazuri ce dez-
voltă o astf el de complicaţie, facilitează o 
închidere rapidă a fi stulei.

6. Procedura de montare a sondei PEG este 
în regim de ambulator, minim invazivă, 
eco nomisind resurse chirurgicale şi de ATI 
ce altf el ar fi  fost necesare pentru mon ta-
rea unei gastrostome clasice.
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