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1. SANTRAUKA 
Giedrė Povilaitytė 

Vaikų, maitinamų per gastrostomą dėl neurologinės kilmės disfagijos, skrandžio evakuacijos 

tyrimas  

Tyrimo tikslas: įvertinti skrandžio evakuacijos greitį vaikams, turintiems neurologinės kilmės disfagiją, 

ir maitinamiems per gastrostomą (GS). 

Uždaviniai: įvertinti skrandžio evakuacijos greitį panaudojant skrandžio rentgeno tyrimą su kontrastu, 

nustatyti maitinimo dažnio, neurologinės negalios priežasties, epilepsijos ir kūno sudėjimo įtaką 

skrandžio evakuacijai, nustatyti skrandžio evakuacijos greičio ir GS komplikacijų santykį. 

Metodai ir tyrimo dalyviai: atliktas prospektyvinis tyrimas 2016 – 2018m. LSMUL KK Vaikų 

chirurgijos skyriuje. Į tyrimą įtraukta 60 pacientų, kuriems yra suformuota maitinamoji GS dėl 

neurologinės kilmės disfagijos. Analizuoti pacientų demografiniai duomenys, pagrindinė liga, 

epilepsija, maitinimo anamnezė, amžius GS suformavimo metu, kūno sandara, mitybos būklė, 

komplikacijos. Siekiant įvertinti skrandžio evakuaciją pacientams buvo atliekamas rentgenokontrastinis 

tyrimas suleidžiant 10ml/kg BaSO4 pro GS į skrandį ir atliktos rentgeno nuotraukos po 15min, 1h ir 3h. 

Rezultatai: tiriamųjų amžiaus mediana GS suformavimo metu buvo 2 metai, o tyrimo metu – 5 metai. 

Pagrindinė neurologinės negalios priežastis  - cerebrinis paralyžius (n=49, 81,7%). Epilepsija serga 45 

vaikai (75%). Tiek maitinimo trukmė, tiek maitinimo dažnis po GS suformavimo sumažėjo, p<0,05. 

Tačiau dauguma vaikų (n=54, 90%) išliko nepakankamos mitybos ir 33 (55%) yra ryški skoliozė. 

Sulėtėjusi skrandžio evakuacija nustatyta 46 tiriamiesiems (76,7%). Neurologinė negalios priežastis ir 

mitybos dažnis įtakos evakuacijai neturėjo. Tačiau sulėtėjusi skrandžio evakuacija dažnesnė epilepsija 

sergantiems vaikams, esant asteniškai kūno sandarai, raumenų hipotrofijai, fleksinėms kontraktūroms ir 

stuburo deformacijai, p<0,05. Su gastrostoma susijusių komplikacijų yra turėję 49 tiriamieji (81,7%). 

Komplikacijos priklauso nuo skrandžio evakuacijos greičio ir dažniau pasireiškė pacientams, kurių 

skrandžio evakuacija sulėtėjusi (rKramerio=0,553, p<0,001). 

Išvados: daugumai tiriamųjų skrandžio išsituštinimas yra sulėtėjęs, neurologinė negalios priežastis ir 

maitinimo dažnis įtakos skrandžio evakuacijos greičiui neturi. Tačiau sulėtėjusi skrandžio evakuacija 

dažnesnė vaikams, sergantiems epilepsija, su mitybos nepakankamumu ir stuburo deformacijomis. 

Gastrostomos komplikacijos priklauso nuo skrandžio evakuacijos greičio ir yra dažnesnės esant 

sulėtėjusiam skrandžio išsituštinimui. 

Rekomendacijos: bent 1 kartą/metus įvertinti neurologiškai neįgalių vaikų mitybos būklę ir spręsti dėl 

GS suformavimo. Siekiant pagerinti sulėtėjusią skrandžio evakuaciją taikyti šias priemones: epilepsijos 

gydymas, kineziterapija, elektrinė skrandžio stimuliacija, enterinis maitinimas į plonąją žarną, 

chirurginiai skrandžio evakuaciją koreguojantys metodai. 
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2. SUMMARY 
Giedrė Povilaitytė 

Assessment of Gastric Emptying in Neurologically Disabled Children with Dysphagia and 

Gastrostomy Feeding   

Aim: to assess gastric emptying in children with dysphagia and gastrostomy tube (G-tube) feeding due 

to neurodisability. 

Objectives: to evaluate stomach evacuation using G-tube contrast study, to determine the impact of 

feeding rate, cause of neurodisability, epilepsy and body structure on gastric emptying, to assess relation 

between stomach emptying and complications. 

Methods and patients: the prospective study of 60 children with dysphagia and G-tube feeding due to 

neurodisabilities was conducted in the Hospital of LUHS in the Department of Pediatric Surgery in 2016 

– 2018. Demographics, cause of neurodisability, epilepsy, nutrition history, patient age at the time of 

gastrostomy surgery, body structure, nutritional status and complications were collected. In order to 

evaluate stomach emptying G-tube contrast study was performed with 10ml/kg BaSO4. X-ray pictures 

were taken after 15min, 1h and 3h. 

Results: median age at placement of gastrostomy was 2 years and at time of the study – 5 years. The 

main cause of neurodisability is cerebral palsy (n=49, 81.7%). Concomitant epilepsy was in 45 children 

(75%). Both feeding rate and feeding time reduced after G-tube feeding was started, p<0.05. However, 

undernutrition remains high in children (n=54, 90%) and scoliosis is in 33 (55%) children. 46 

participants (76.7%) have delayed gastric emptying. Etiology of neurodisability and feeding rate had no 

impact on gastric evacuation. Yet prolonged gastric emptying is more common in children with epilepsy, 

asthenia, muscle hypotrophy, flexion contractures and spinal deformities, p<0.05. Most patients (n=49, 

81.7%) have had at least one G-tube related complication. Complications depend on stomach evacuation 

and are more common in children with prolonged gastric emptying (rKramer‘s=0.553, p<0.001). 

Conclusions: the majority of patients have dalayed gastric emptying, etiology of neurodisability and 

feeding rate have no impact on stomach evacuation while dalayed gastric emptying is more common in 

children with epilepsy, undernutrition and spinal deformities. G-tube complications depend on stomach 

evacuation and are more common in children with prolonged gastric emptying. 

Recommendations: to assess children with neurological impairment nutritional status at least annually 

and consider of G-tube placement. Options to address delayed gastric emptying: treatment of epilepsy, 

physiotherapy, gastric electrical stimulation, enteral feeding to small intestine, surgical gastric drainage 

procedures.  
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3. PADĖKA 

 

Nuoširdžiai dėkoju vadovui - vaikų chirurgui doc. dr. Artūrui Kildai už pagalbą ir patarimus viso 

baigiamojo magistro darbo rašymo metu. 

 

 

4. INTERESŲ KONFLIKTAS 
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vadovas dr. Eimantas Peičius.  
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6. SANTRUMPOS 

 

CNS – centrinė nervų sistema 

CP – cerebrinis paralyžius 

ENS – enterinė nervų sistema 

ESPGHAN - European Society for Paediatric of Gastroenterology, Hepatology and Nutrition 

GER – gastroezofaginis refliuksas 

GERL – gastroezofaginio refliukso liga 

GS – gastrostoma 

LSMU - Lietuvos Sveikatos Mokslų Universitetas 

NNV  - neurologiškai neįgalus vaikas 

PEG – perkutaninė endoskopinė gastrostoma 

TEGD – totalinė ezofagogastrinė disociacija  

VT – virškinimo traktas 
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7. SĄVOKOS 
 

Disfagija – apsunkintas, sutrikęs rijimas. 

Enterinis maitinimas –  maitinimas specialios sudėties mitybos mišiniais per burną, zondą ar stomą į 

skrandį ar žarnyną (maisto arba maistinių medžiagų, energijos, elektrolitų, vitaminų, mikroelementų 

skyrimas į virškinimo traktą). 

Gastroezofaginis refliuksas – skrandžio turinio patekimas į stemplę. 

Gastrostoma – dirbtina anga pilvo sienoje į skrandį, skirta maitinimui, vaistų vartojimui ar skrandžio 

dekompresijai. 

Gastrostominis vamzdelis – specialus vamzdelis, įvestas per pilvo sieną į skrandį, per kurį skiriamas 

maistas, vaistai ar išleidžiamas oras iš skrandžio. 

Hematemesis – vėmimas krauju. 

Piloromiotomija – tai chirurginė procedūra, kurios metu yra įpjaunami skrandžio prievarčio raumenys. 

Piloroplastika – tai operacija, kurios metu išplatinamas skrandžio prievartis ir skrandžio turinys gali 

lengviau patekti iš skrandžio į žarnyną. 

Skoliozė – stuburo iškrypimas į šoną. 
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8. ĮVADAS 
 

Cerebrinis paralyžius (CP) yra viena dažniausių vaikų neįgalumo priežasčių [1,2]. Neurologiškai 

neįgalūs vaikai (NNV) dažnai be fizinės ir protinės negalios turi ir virškinimo sistemos (VT) sutrikimų. 

Dėl sutrikusios VT motorikos atsiranda kliniškai reikšmingi simptomai kaip seilėtekis, springimas, 

kosulys valgymo metu, vėmimas, vidurių užkietėjimas [3–6]. Disfagija ir maitinimo problemos lemia 

šių vaikų mitybos nepakankamumą ir augimo atsilikimą, aspiracijas ir kvėpavimo takų infekcijas, kurios 

gali būti pavojingos gyvybei [7–10]. Todėl viena svarbiausių gydymo užduočių yra mitybos užtikrinimas 

[11]. Kadangi gastroezofaginis refliuksas (GER) taip pat dažnai pasireiškia NNV, dažniausiai 

pasirenkamas  gydymo metodas yra chirurginis – tai skrandžio fundoplikacija ir gastrostomos 

suformavimas [4,12–14]. Maitinimas per gastrostomą efektyviai didina NNV svorį ir gerina jų funkcinę 

būklę [2,5,7,10,15,16]. Fundoplikacija apsaugo nuo GER, maisto aspiracijos ir kvėpavimo takų infekcijų 

[8,11,14]. Be to, anksčiau suformuota GS ir pradėtas maitinimas enteriniu būdu lemia mažesnį augimo 

atsilikimą ir neurologinę simptomatiką [17].  

Tačiau neurologiškai neįgalių vaikų skrandžio ir dvylikapirštės žarnos motorika yra sutrikusi 

[13,18,19]. Skirtingų tyrimų duomenimis sulėtėjusi evakuacija nustatoma kas antram ar net kiekvienam 

NNV [13,19,20]. Sulėtėjusi VT motorika, besikartojantys epilepsijos priepuoliai, vidurių užkietėjimas, 

progresuojanti skoliozė ir kitos priežastys lemia pakankamai reikšmingą nesėkmingų fundoplikacijos ir 

gastrostomos atvejų skaičių tarp NNV lyginant su neurologiškai sveikais vaikais [3,9,21,22]. Be to, 

sulėtėjusi skrandžio evakuacija sunkina GER, sąlygoja kitus nepageidaujamus VT simptomus bei kartu 

su netinkama gastrostomos priežiūra ir maitinimo režimu yra svarbiausi veiksniai, lemiantys 

gastrostomos komplikacijas [15,23–26]. Išliekančios maitinimo problemos ir jų pasekoje atsirandačios 

komplikacijos skatina tyrėjus ieškoti būdų, kaip kaip pagerinti šių vaikų skrandžio išsituštinimą 

[13,27,28]. 

Šio darbo tikslas - įvertinti neurologiškai neįgalių vaikų, maitinamų per gastrostomą, skrandžio 

evakuacijos greitį ir nustatyti su sulėtėjusia evakuacija susijusius veiksnius bei komplikacijas. 
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9. DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

Tikslas: 

Įvertinti skrandžio evakuacijos greitį vaikams, turintiems neurologinės kilmės disfagiją, ir maitinamiems 

per gastrostomą. 

 

Uždaviniai: 

1. Įvertinti skrandžio evakuacijos greitį panaudojant skrandžio rentgeno tyrimą su kontrastu. 

2. Nustatyti maitinimo dažnio įtaką skrandžio evakuacijos greičiui. 

3. Įvertinti neurologinės negalios priežasties, epilepsijos ir kūno sudėjimo įtaką skrandžio 

evakuacijos geičiui. 

4. Nustatyti skrandžio evakuacijos greičio ir gastrostomos komplikacijų santykį. 
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10. LITERATŪROS APŽVALGA 

 

Cerebrinis paralyžius (CP) yra viena pagrindinių fizinio ir intelektinio vaikų neįgalumo 

priežasčių. Tai neprogresuojanti ir negrįžtama įvairios etiologijos nesubrendusių smegenų pažaida, 

kurios dažnis yra 2 – 2,5/1000 gyvų gimusių vaikų [1,2]. Dažnai kartu būna ir epilepsija, kurios dažnis 

tarp neurologiškai neįgalių vaikų (NNV) skirtingų tyrimų duomenimis yra 37 - 91,1% [6,9,15,18,30]. 

Be fizinės ir protinės negalios, virškinimo sistemos sutrikimai taip pat yra dažna šių vaikų problema 

[1,2,12]. 44 – 97% NNV turi rijimo sutrikimų bei maitinimo problemų [15,26,29,30]. Tai lemia sutrikusi 

burnos, ryklės ir stemplės motorika, sumažėjęs apatinės stemplės dalies spaudimas ir pasikartojantis 

apatinio stemplės rauko atsipalaidavimas, padidėjęs intraabdominalinis slėgis ir sulėtėjęs skrandžio 

išsituštinimas [4,7,11,13,31,32]. Dėl sutrikusio rijimo ir mitybos gali atsirasti tokių komplikacijų kaip 

springimas, aspiracija į kvėpavimo takus ir plaučių uždegimas, gastroezofaginis refliuksas (GER), 

vidurių užkietėjimas, mitybos nepakankamumas, augimo ir vystymosi atsilikimas 

[2,4,11,13,22,23,31,33,34]. 

Neurologiškai neįgaliems vaikams mitybos sutrikimus lemia pakitusi centrinės nervų sistemos 

(CNS) ir enterinės nervų sistemos (ENS) sąveika. ENS sudaro apie 109 neuronų, kurie kontroliuoja 

žarnyno motoriką, sekreciją ir virškinimo trakto kraujotaką. CNS moduliuoja ENS veiklą. Todėl esant 

CNS patologijai šis ryšys yra sutrikdytas ir tai lemia virškinimo trakto (VT) disfunkciją. Ryškiausiai 

pažeidžiama viršutinė VT dalis nuo burnos iki dvylikapirštės žarnos nusileidžiančios dalies, nes čia ENS 

inervacija gausiausia [4,13].  

Užtikrinti NNV mitybą yra svarbu, nes mitybos nepakankamumas pasunkina jų neurologinę 

patologiją [4,23,30]. Vaikų smegenų augimas ir vystymasis sparčiausiai vyksta trečiame nėštumo 

trimestre ir pirmus dvejus gyvenimo metus. Postnatalinis smegenų augimas yra svarbesnis ir dėl 

nepakankamos mitybos jis sulėtėja. Tokiu atveju neįgaliems vaikams stebima ryškesnė neurologinė 

simptomatika nei normalios mitybos vaikams. Todėl mitybos užtikrinimas vaikams su CP ir disfagija 

yra esminis gydymo metodas pirmus du gyvenimo metus [4]. 

Literatūros duomenimis, disfagijos dažnis NNV pasireiškia nuo 27% iki 99% [3,6,15,21,30,34]. 

Dėl sutrikusios VT motorikos atsiranda kliniškai reikšmingi simptomai kaip seilėtekis (78%), 

springimas (40-56%), kosulys valgymo metu (47%), aspiracija (41-70%), vėmimas (22-89%) [3–

6,13,15,19,29,30]. Vidurių užkietėjimas taip pat yra dažna problema, būdinga 26 - 74% atvejų 

[2,4,6,12,13,29,30,33]. Ši problema dar pasunkėja dėl ilgalaikės imobilizacijos, hipotonijos, skeleto 

deformacijų, mažo skaidulų vartojimo ir vaistų poveikio [12,29]. Oksfordo tyrimų centre buvo nustatyta, 

kad NNV maitinimas vidutiniškai užtrunka 3,5h per dieną palyginus su 0,8h trunkančiu sveikų vaikų 

maitinimu [30]. Visuotinai priimta, kad ilgiau nei 3h per dieną trunkantis maitinimas yra laikomas ilgu 
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[4,11]. Tačiau kai kurie tėvai praleidžia net 7,5h per dieną  maitindami neįgalų vaiką [30]. Nepaisant to, 

net ir ilgai trunkantis maitinimas nepakankamai kompensuoja jų valgymo sutrikimus ir dažnai NNV 

būna nepakankamos mitybos. Dėl to sulėtėja šių vaikų augimas, sumažėja raumenų jėga, kuri lemia 

sumažėjusį kvėpavimo funkcijos efektyvumą ir silpną kosulio refleksą [30,34]. Kartu esanti disfagija 

sąlygoja aspiracijas, kurios sukelia kvėpavimo takų infekcijas. Literatūros duomenis, aspiracinės 

pneumonijos dažnis svyruoja nuo 9,5% iki 96,1% [3,5,14,21,30,34]. Aspiracinė pneumonija gali būti 

pavojinga gyvybei ir reikalauja intensyvios priežiūros bei gydymo [7–10]. Dėl apatinio stemplės rauko 

nepakankamumo ir sulėtėjusio skrandžio išsituštinimo 15 – 77% NNV turi GER 

[4,6,8,9,11,13,22,31,32]. Įtakos taip pat turi diafragminė išvarža, ilgalaikė gulima padėtis ir padidėjęs 

intraabdominalinis spaudimas dėl spastiškumo, traukulių ir stuburo skoliozės [4,6,8,11–13,35]. Įvairių 

tyrimų duomeninis skoliozės dažnis yra 20 – 64% [6,8,9,15,32]. Ji pasireiškia iki 10 metų amžiaus ir yra 

linkusi progresuoti nepaisant skeleto subrendimo. Skoliozės priežastis sergant CP nėra iki galo aiški. 

Manoma, kad stuburo deformacija susijusi su nugaros raumenų disbalansu esant jų spastiškumui ir 

silpnumui [8]. Pasikartojantis GER lemia gastroezofaginio refliukso ligos (GERL) išsivystymą (33 - 

80% atvejų), kuris pasireiškia skausmu, pasikartojančiu vėmimu ir hematemesis [4,8,9,11,13,22,31].  

2017 metais European Society for Paediatric of Gastroenterology, Hepatology and Nutrition 

(ESPGHAN) pristatė neurologiškai neįgalių vaikų virškinimo sistemos ir mitybos komplikacijų 

diagnostikos ir gydymo gaires (1 pav.) [11]. 
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1 pav. Neurologiškai neįgalių vaikų mitybos būklės diagnostika ir gydymas, PPI – protonų 

pompos inhibitoriai (adaptuota pagal ESPGHAN Guidelines on Gastrointestinal and Nutritional 

Complications, C. Romano ir kt., 2017m.) [11] 

 

Skirtingų autorių atliktų tyrimų duomenimis mitybos nepakankamumas ir per mažas kūno svoris 

pagal amžiaus – svorio kreives stebimas nuo 22% iki 59,4% neurologiškai neįgalių vaikų 

[1,2,6,10,12,15,29,30,34,36]. Dažnis ir sunkumas priklauso nuo neurologinės patologijos trukmės ir 

sunkumo, vaiko amžiaus [2,12,29]. Mitybos nepakankamumas susijęs su augimo ir vystymosi 

atsilikimu, blogesne neurologine būkle, imuninės sistemos nepakankamumu bei didina komplikacijų 

dažnį ir mirties riziką [26,29,36,37]. Užtikrinti NNV mitybos poreikius galima naudojant nazogastrinį 

zondą – tai dažniausia pirmo pasirinkimo priemonė, tačiau netinkama ilgalaikiam maitinimui, nes gali 

sukelti nosies ir gerklų dirginimą, stemplės pragulas, zondo užsikimšimą ar migraciją [8,11,12,23,24]. 

Taip pat dėl atviros gastroezofaginės jungties palaikymo didina refliukso ir aspiracijų riziką [38]. 

Nazogastrinį zondą yra turėję nuo 12% iki 72% neįgalių vaikų [18,21,22]. Tyrimų rezultatai rodo, kad 
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gastrostoma (GS) yra saugesnė ir efektyvesnė mitybos užtikrinimo priemonė nei nazogastrinis zondas 

[11].  

Indikacijos maitinimui per GS vaikams su neurologine negalia: [4,11,13,23,36]   

 Nesaugus rijimas 

 Negalima užtikrinti visavertės mitybos per burną 

 Maitinimas per burną trunka >3h per dieną 

 Reikalingas nuolatinis maitinimas per nazogastrinį zondą 

Tyrimais nustatyta, kad anksčiau suformuota GS ir pradėtas maitinimas enteriniu būdu lemia 

mažesnį NNV augimo atsilikimą ir neurologinę simptomatiką [17]. Šešiose Europos šalyse atliktame 

tyrime nustatyta, kad amžiaus mediana, kada yra suformuota gastrostoma yra 22 mėnesiai (1 – 120mėn.) 

[17]. Švedijoje amžius buvo mažiausias (16 mėnesių), o Anglijoje – beveik 6 metai (70mėn.) [17]. Kitų 

autorių tyrimų rezultatai panašūs, vaikų amžius gastrostomos suformavimo metu svyruoja nuo 1m. 

7mėn. iki 4m. 4mėn. [10,15,18,20,36].  

Gastrostoma gali būti suformuota atviru (Stamm) būdu atliekant laparotomiją [23,24]. Pilvo 

ertmė dažniausiai atveriama vertikaliu pjūviu viduryje tarp bambos ir krūtinkaulio kardinės ataugos, 

įstrižu pašonkauliniu pjūviu kairėje ar skersiniu pjūviu kairėje pusėje aukščiau bambos. Surandamas 

priekinis skrandžio paviršius ir tinkama vieta gastrostomai. Gastrostomą rekomenduojama formuoti 

arčiau didžiosios skrandžio kreivės ir pakankamu atstumu nuo skrandžio prievarčio, kad nebūtų jo 

obstrukcijos išpūtus gastrostomos balionėlį [24]. Alternatyvus metodas yra atliekant laparoskopinę 

operaciją, ypač mažiems vaikams [20,24]. Taip pat gali būti renkamasi minimaliai invazinė procedūra – 

perkutaninė endoskopinė gastrostoma (PEG), kuri gali būti atliekama ne tik chirurgų, bet ir 

gastroenterologų [23]. PEG gali būti įdėta ir laparoskopinės operacijos metu, kai nepavyksta įdėti GS 

tradiciniu būdu, yra pakitusi VT anatomija, kartu atliekant laparoskopinę fundoplikaciją [24].  

Tačiau suformuota gastrostoma gali pabloginti GER eigą ar net paskatinti patologinio GER 

atsiradimą [15,20,24]. Dauguma autorių sutaria, kad konservatyvus GERL gydymas nėra pakankamai 

efektyvus ir šiems pacientams yra reikalingas operacinis antirefliuksinis gydymas [7,9,10,13,14,23,33]. 

Todėl tais atvejais, kai mitybai užtikrinti reikalingas maitinimas per gastrostomą, kartu galima atlikti ir 

skrandžio fundoplikaciją pacientams su ryškiu GER [4,12–14]. Fundoplikacija apsaugo nuo GERL, 

maisto aspiracijos ir kvėpavimo takų infekcijų [8,11,14]. Tai dažniausiai atliekamas chirurginis GER 

gydymo metodas, kuris literatūros duomenimis 70 - 85% atvejų yra sėkmingas [9,32]. Dažniausiai yra 

atliekama Nissen fundoplikacija, kurios metu skrandžio dugnas yra apsukamas 360° apie apatinę 

stemplės dalį (2 pav.) [7,9,10]. Operacija gali būti atliekama atviru būdu arba laparoskopiškai [7,9]. Po 

šios operacijos pagerėja svorio augimas, sumažėja kvėpavimo takų infekcijų, vėmimas ir maisto 

netoleravimas, pagerėja vaikų ir jų tėvų/gobėjų gyvenimo kokybė [8,11,12,22,23]. Alternatyvi 
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antirefliuksinė operacija yra totalinė ezofagogastrinė disociacija (TEGD). TEGD yra chirurginis 

stemplės ir skrandžio atskyrimas. Šios procedūros metu panaikinama stemplės ir skrandžio jungtis ir 

Roux-en-Y tuščiosios žarnos kilpa yra sujungiama su distaline stemplės dalimi (3 pav.). Ši operacija 

visiškai apsaugo nuo GER [11,13]. Tačiau atliekama rečiau ir labiau laikoma galutiniu metodu po 

nepavykusios fundoplikacijos [13,32].  

 

 

2 pav. Nissen fundoplikacija: a – apatinės stemplės dalies atidalinimas, b – diafragmos 

kojyčių susiuvimas, c – skrandžio dugno apsukimas aplink stemplę (Gastroesophageal Reflux and 

Surgery, Juan A. Tovar, 2017m.) [39] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pav. TEGD (Gastroesophageal Reflux and Surgery, Juan A. Tovar, 2017m.)[39] 

 

Maitinimas per gastrostomą pradedamas per pirmas 12 – 24 valandas po operacijos [24]. 

A.Jensen su bendraautoriais lygino per pirmas 6h po operacijos ir po 6h pradėtų maitinti vaikų 

komplikacijas ir nustatė, kad anksčiau pradėtas maitinimas neturi įtakos komplikacijoms, be to, 

sutrumpina hospitalizacijos laiką [36]. Pradžioje maitinimas skiriamas lėtai nedideliais kiekiais ir 

įprastai jau antrą parą, jei pacientas toleruoja, skiriamas apskaičiuotas tikslinis maisto kiekis [24]. 

Maistas enteriniu būdu gali būti skiriamas pertraukiamu (boliusais) ar pastoviu režimu. ESPGHAN 

gairėse nurodoma, kad maitinimo dažnis turėtų būti parenkamas individualiai atsižvelgiant į enterinio 

maitinimo priėjimą, vaiko aktyvumo lygį, kalorijų poreikį ir maitinimo toleranciją [11,33]. Maitinimas 

boliusais imituoja fiziologinį maitinimą ir  lemia alkio atsiradimą iki kito maitinimo pradžios. Tačiau jis 



15 
 

nerekomenduojamas esant GERL ir sulėtėjusiai skrandžio evakuacijai. Pastovus maitinimas gali būti 

skiriamas per dieną ar per naktį ir rekomenduojamas esant ryškiam mitybos nepakankamui. Mišrus 

būdas, skiriant pastovų maitinimą naktį ir boliusus dieną, rekomenduojamas vaikams su dideliu kalorijų 

poreikiu ir bloga didelio maisto tūrio tolerancija [11,33]. Tinkamai parinktas maitinimas efektyviai 

didina NNV svorį ir gerina jų funkcinę būklę [2,5,7,10,15,16]. Be to, sutrumpėja vaikų maitinimui 

reikalingas laikas palyginus su maitinimu iki gastrostomos ir dauguma tėvų (84 – 90%) teigia, kad vaikų 

ir jų gyvenimo kokybė pradėjus maitinimą per GS [7,13,15,17,18].  

Tačiau literatūroje autoriai pažymi opią problemą – tai sulėtėjusi neurologiškai neįgalių vaikų 

skrandžio ir dvylikapirštės žarnos motorika [13,18,19]. Skirtingų tyrimų duomenimis sulėtėjusi 

skrandžio evakuacija stebima nuo 43% iki 89% atvejų [13,19,20]. Yra įvairių metodų, kuriais galima 

įvertinti skrandžio motorinę funkciją: elektrogastrografija, kuri parodo skrandžio elektrinį aktyvumą, 

rentgenokontrastinis skrandžio evakuacijos tyrimas su bario kontrastu, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos 

manometrija bei scintigrafija, kuri laikoma tiksliausiu metodu [13,19]. Prokinetikai ir rūgštingumą 

mažinantys preparatai šiems pacientams yra neveiksmingi. Sulėtėjusi motorika sunkina GER, sąlygoja 

kitus nepageidaujamus VT simptomus bei turi įtakos komplikacijų atsiradimui [19]. J.Franken su 

bendraautoriais nustatė, kad sulėtėjusi skrandžio evakuacija turi reikšmingos įtakos GER pasikartojimui, 

skrandžio turinio pratekėjimui pro stomą ir maitinimo netoleravimui [20].  

Sulėtėjusi skrandžio evakuacija kartu su netinkama gastrostomos priežiūra ir maitinimo režimu 

yra svarbiausi veiksniai, lemiantys gastrostomos komplikacijas [15,23–26]. Komplikacijos gali būti 

lengvos ir sunkios [15,23–26]. Sunkios komplikacijos yra tos, kurioms pašalinti reikia invazinių 

medicininių intervencijų [25]. Tai yra poodinis abscesas, peritonitas, sepsis, kraujavimas iš VT, fistulių 

susidarymas ir mirtis [20,25,26]. Šios komplikacijos nėra dažnos, skirtingų tyrimų duomenimis 

pasireiškia nuo 2% iki 5% [13,15,20,25,26]. Lengvos komplikacijos yra tokios, kuriom reikia minimalių 

ar nereikia medicininių intervencijų [25,26]. Jos pasireiškia žymiai dažniau, įvairūs autoriai pagal 

skirtingą tiriamųjų stėbėjimo laiką nurodo jų dažnį nuo 26% iki 73% [13,15,25,26]. Tai yra GS 

vamzdelio iškritimas, dislokacija, užsikimšimas, pratekėjimas pro stomą, odos paraudimas, celiulitas, 

išopėjimas, granuliacijų susidarymas aplink stomą [25,26]. Granuliacijos yra perteklinis jungiamojo 

audinio susidarymas, kuris yra rausvos spalvos, išvaizda primena žiedinį kopūstą, pažeidus greitai 

kraujuoja [25,40]. Tyrimų duomenimis jos stebimos dažniausiai iš visų komplikacijų (24 – 68%) 

[7,15,24,26,40]. Taip pat dažnai pasireiškia odos paraudimas aplink stomą, infiltracija ar infekcija (21 - 

59%) [7,15,24,26]. Odos infekciją reikia įtarti, kai matomas ≥4cm paraudimas aplink stomą, edema, 

skausmas, oda karšta ir jautri, gali būti pūlingų išskyrų [40].  Skrandžio turinio pratekėjimas pro stomą 

bei angos išsiplėtimas sutinkami nuo 14% iki 60% atvejų [7,15,24,26]. Šios komplikacijos pavojingos, 

nes didelio rūgštingumo skrandžio sekretas dirgina stomos kraštus ir dar labiau skatina jos plėtimąsi bei 

dirgina odą, sukelia dermatitą ir predisponuoja infekcijos vystymąsi [25,40]. Gastrostominio vamzdelio 
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obstrukcija reikšminga, nes sutrikdo maisto ar vaistų patekimą į skrandį ir pasireiškia 19% [7,15,25]. 

Taip pat vamzdelis gali migruoti į skrandžio prievartį ir sukelti jo obstrukciją ar į dvylikapirštę žarną ir 

sukelti žarnyno nepraeinamumą (4 – 7%) [7,15,24,25]. GS iškritimas stebimas 4 – 10% atvejų ir 

reikalauja skubios pagalbos, nes stoma greitai siaurėja [7,15,25]. Nors lengvos komplikacijos yra 

laikomos mažai kliniškai reikšmingos, jos yra svarbios, nes sukelia tėvų/globėjų susirūpinimą ir 

diskomfortą vaikams [26,40]. 

Nors gastrofundoplikacija ir gastrostoma yra pagrindinis NNV refliukso ir nepakankamos 

mitybos gydymas, vis dėlto šis metodas turi ir trūkumų. Dėl sulėtėjusios skrandžio ir dvylikapirštės 

žarnos motorikos maistas sunkiai ir lėtai patenka į plonąjį žarnyną, neretai veržiasi atgal pro stomos angą 

ar į stemplę [13,19,20]. Dėl to literatūroje nurodomas gana didelis šios operacijos nesėkmių dažnis -  6 

– 46% atvejų ir 6 – 20% vaikų reikalinga reoperacija dėl pasikartojančio GER (8 - 46%), vėmimo (20 -

45%), aspiracinės pneumonijos (12 - 40%) [3,9,10,13,21,22,35]. Tačiau net ir 15 – 45% pakartotinų 

fundoplikacijų neturi teigiamo efekto [3,22]. Literatūroje diskutuojama, kaip pagerinti šių vaikų 

skrandžio išsituštinimą. Vienas iš chirurginių metodų yra kartu su skrandžio fundoplikacija atlikti 

piloromiotomiją ar piloroplastiką (4 pav.). Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad šios procedūros efektyviai 

pagerina skrandžio evakuaciją iki 75% atvejų [13,27,28]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 pav. Piloroplastika (Long-Term Quantitative Results following Fundoplication and Antroplasty 

for Gastroesophageal Reflux and Delayed Gastric Emptying in Children, J. Dunn ir kt., 1998m.) 
[27] 

 

Kita sudėtingesnė procedūra yra TEGD, kurios nesėkmingų atvejų yra labai mažai ir visiškai 

apsaugo nuo GER [3,21,22,31]. TEGD pirmą kartą pasiūlė ir aprašė Bianchi 1997m. [3,9,21,31,35]. 

Nors ši operacija yra laikoma antro pasirinkimo metodu po nepavykusios fundoplikacijos, vis atsiranda 

bandymų pritaikyti ją kaip pirmo pasirinkimo gydymą vaikams su sunkia neurologine negalia ir ryškiu 

GER [3,9,21,22,31,35]. Atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad TEGD be visų teigiamų aspektų kaip ir 
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fundoplikacijos atveju, papildomai padeda išvengti reoperacijos ir jos keliamos rizikos bei komplikacijų 

ir visam laikui sėkmingai išvengti GER [3,21,22,31]. Kai kurių tyrimų duomenimis, TEGD efektyviau 

nei fundoplikacija užtikrina mitybą ir svorio augimą, sumažina kvėpavimo sistemos komplikacijas, 

pagerina gyvenimo kokybę ir netgi vaikų fizinę būklę, kurią tėvai nurodo kaip labai svarbų faktorių 

vertinant gydymo efektyvumą [9,31]. Be to, pacientų po TEGD hospitalizacijų dažnis mažesnis nei po 

fundoplikacijos [31].  Po TEGD galima skirti didesnį maisto kiekį nebijant refliukso ir aspiracijos, o tai 

palengvina NNV priežiūrą. Atlikus TEGD kaip pirminę, o ne kaip pagalbinę operaciją, pacientų išeitys 

yra geresnės [3].  Pagrindiniai trūkumai yra ilgesnė operacijos ir hospitalizacijos trukmė lyginant su 

fundoplikacija [9,35]. Intraoperacinių ir atokiųjų komplikacijų dažnis yra panašus [9,22,31]. Todėl 

remiantis atliktų tyrimų rezultatais ir jų autorių rekomendacijomis, TEGD turėtų būti lygiavertis ar net 

pirmumo gydymo metodas, ypač esant sunkiai neurologinei būklei ir ryškiam GER [3,9,22,31]. 

Vis dėlto fundoplikacija su gastrostoma šiuo metu išlieka pagrindinis NNV disfagijos ir mitybos 

nepakankamumo gydymo metodas. Tačiau besikartojantys epilepsijos priepuoliai, vidurių užkietėjimas, 

progresuojanti skoliozė, dėl ko didėja intraabdominalis slėgis ir atlikta skrandžio dugno plikacija aplink 

stemplę pasidaro neefektyvi bei sulėtėjusi VT motorika lemia pakankamai reikšmingą nesėkmingų 

atvejų dažnį. Išliekančios maitinimo problemos ir jų pasekoje atsirandančios komplikacijos skatina 

gydytojus ieškoti šios problemos sprendimų [3,9,25,26]. 
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11. TYRIMO METODIKA 

 

1. Tyrimo planavimas 

 

Aptarus probleminius temos aspektus buvo išsikeltas darbo tikslas ir uždaviniai bei pradėta 

lietuvių ir užsienio autorių literatūros šaltinių apžvalga, kuri buvo vykdoma viso tyrimo metu. Mokslinės 

literatūros paieška vykdyta Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto (LSMU) bibliotekos informacijos 

ištekliuose, Lietuvos bibliotekų kataloguose, duomenų bazėse – Medline (PubMed), AccessMedicine, 

UptoDate, ScienceDirect, SpringerLink, užsienio medicinos žurnaluose (Journal of Pediatric Surgery). 

Paieška vykdyta naudojant raktinius žodžius: vaikai su gastrostoma (children and gastrostomy), 

neurologinis pažeidimas (neurological impairment or disability), skrandžio evakuacija (stomach/gastric 

emptying or evacuation), skrandžio motorika (antroduodenal motility). Išanalizuoti 142 literatūros 

šaltiniai, tyrimo literatūros apžvalgai rašyti remtasi 41, 1998 – 2019 metų visateksčiais straipsniais, 

kuriuose buvo tiriamos gastrostomų suformavimo vaikams priežastys ir metodai, priežiūra po 

suformavimo, komplikacijos, maitinimas, skrandžio išsituštinimo vertinimas. 

Renkant literatūrą sisteminei apžvalgai kartu parengti dokumentai LSMU Bioetikos centro 

leidimui gauti. Taip pat pradėti rinkti vaikų, kuriems suformuota maitinamoji gastrostoma ir kurie 

gydomi LSMUL KK Vaikų chirurgijos ir Vaikų ligų skyriuose duomenys. Vėliau buvo vykdomas 

duomenų statistinis apdorojimas, sisteminami, analizuojami bei aprašomi gauti rezultatai, pateikiamos 

išvados. 

 

2. Tyrimo objektas 

 

Vaikai iki 18 metų amžiaus, kurie serga neįgalumą sukeliančiomis neurologinėmis ligomis ir turi 

suformuotą maitinamąją gastrostomą. 

 

3. Tiriamųjų atranka 

 

Į tyrimą įtraukta 60 pacientų, kuriems yra suformuota maitinamoji gastrostoma ir 2016 - 2018 

metais buvo gydomi LSMUL KK Vaikų chirurgijos ar Vaikų ligų skyriuose. Pacientų duomenys buvo 

renkami apklausiant pacientų tėvus/globėjus, apžiūrint pacientus bei iš ligos istorijų duomenų.  
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4. Tyrimo metodai 

 

2016 - 2018 metais atliktas prospektyvinis tyrimas LSMUL KK Vaikų chirurgijos skyriuje. 

Duomenų analizei buvo renkami pacientų demografiniai duomenys, duomenys apie pacientų amžių, 

svorį, pagrindinę ligą, epilepsiją, maitinimo problemas, taikytą papildomo maitinimo būdą, 

gastrostomos suformavimo priežastis, laiką nuo gastrostomos suformavimo ir tiriamųjų amžių, kada 

buvo jos formavimas, maitinimo režimą prieš ir po gastrostomos, kūno sandarą, komplikacijas. Siekiant 

įvertinti skrandžio evakuaciją pacientams buvo atliekamas rentgenokontrastinis tyrimas. Tiriamiesiems 

buvo suleidžiama 10ml/kg kūno svoriui BaSO4 pro gastrostomos vamzdelį į skrandį ir atliktos rentgeno 

nuotraukos po 15 minučių, 1h ir 3h. Gautose nuotraukose vertintas kontrastinės medžiagos slinkimas 

virškinimo traktu. Lyginant skirtingu laiku darytas nuotraukas, įvertinta skrandžio evakuacija. Remiantis 

kitų autorių rekomendacijomis, sulėtėjusi evakuacija nustatyta, jei po 1h liko 60% ir daugiau 

kontrastinės medžiagos skrandyje [41]. Siekiant įvertinti maitinimo dažnio įtaką skrandžio išsitušinimui, 

buvo apklausiami tėvai/globėjai apie tiriamųjų maitinimo dažnį ir laiką ir rezultatai lyginti tarpusavyje. 

Vertinti anamnezės duomenys apie komplikacijas, apžiūros metu odos būklė aplink gastrostomą, 

gastrostominio vamzdelio ir angos būklė. Išskirtos šios su gastrostoma susijusios komplikacijos:  

1. Odos paraudimas aplink gastrostomą didesnis nei 0,5cm 

2. Odos infiltracija apie gastrostomą  

3. Granuliacijos 

4. Erozijos/žaizdos 

5. Kraujavimas 

6. Išsiplėtusi stomos anga (angos kraštai >1mm nuo gastrostomos vamzdelio) 

7. Iškritęs gastrostominis vamzdelis 

8. Stomos pratekėjimas 

9. Plyšęs balionėlis 

 

Tiriamieji suskirstyti į grupes įvertinus skrandžio evakuaciją - normali ir sulėtėjusi. Pagal 

gastrostomos komplikacijas - turintys ir neturintys komplikacijų. 

 

5. Duomenų analizės metodai 

 

Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant IBM SPSS 23.0 programą (angl. International 

Business Machines Statistical Package for the Social Sciences). Analizuojant duomenis buvo taikoma 

aprašomoji statistika. Taikant Shapiro-Wilk testą, tikrintas kiekybinių kintamųjų pasiskirstymas pagal 
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normalųjį (Gauso) dėsnį. Kiekybinių požymių, netenkinančių normalinio skirstinio sąlygų, reikšmės 

dvejose nepriklausomose grupėse lygintos taikant neparametrinį Mano-Vitnio kriterijų, dvejose 

priklausomose grupėse – Vilkoksono kriterijų. Rezultatai aprašyti pateikiant kiekybinio požymio 

reikšmių medianą (minimalią – maksimalią reikšmes) lyginamosiose imtyse. Kokybinių požymių 

reikšmių pasiskirstymas lyginamosiose grupėse tikrintas taikant χ2 kriterijų. Mažoms imtims papildomai 

buvo taikomas ir Fišerio kriterijus. Rezultatai aprašyti, pateikiant kokybinių požymių reikšmių dažnį (n) 

bei santykinį dažnį (procentinę dalį) lyginamosiose imtyse. Nominalinių dydžių ryšio stiprumas tikrintas 

taikant Kramerio koeficientą. Lyginamų požymių priklausomybė laikyta silpna, jei │r│≤0,3, vidutinė – 

jei 0,3<│r│≤0,75 ir stipri – jei │r│>0,75.  Rezultatai laikyti statistiškai patikimais, kai reikšmingumo 

lygmuo p<0,05.  
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12. REZULTATAI 
 

Į tyrimą įtraukta 60 vaikų su gastrostoma, 2016 - 2018 metais gydytų LSMUL KK  Vaikų 

chirurgijos ir Vaikų ligų skyriuose. Iš jų 39 buvo berniukai (65%) ir 21 mergaitė (35%). Pacientų 

amžiaus mediana tyrimo metu buvo 5 metai, mažiausias pacientas buvo 5 mėn., o vyriausias - 17 

metų amžiaus (1 lentelė). Vaikų amžiaus mediana gastrostomos suformavimo metu buvo 2 metai. 

Anksčiausiai suformuota gastrostoma buvo 1 mėn. amžiaus vaikui, o vyriausiam gastrostomos 

formavimo metu buvo 17 m. Daugumai tiriamųjų gastrostoma buvo suformuota kūdikystėje (n=21, 

35%) ir pirmais gyvenimo metais (2 pav.). Maitinimo per gastrostomą trukmės mediana tyrimo metu 

buvo 1m. (1 lentelė). Pacientų pasiskirstymas pagal maitinimo per gastrostomą trukmę pavaizduotas 

3 paveiksle. 

1 lentelė. Tiriamųjų charakteristikos 

Rodiklis Mediana Min.-max. 

Amžius tyrimo metu 5m. 5mėn.-17m. 

Amžius gastrostomos suformavimo 

metu 

2m. 1mėn.-17m. 

Kiek laiko turi gastrostomą 1m. 1mėn.-8m. 

 

 

1 pav. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal amžių tyrimo metu 

6

8

7

3 3

6

4 4

1

3

2

1

3

2

3

4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17

P
ac

ie
n

tų
 s

ka
ič

iu
s

Amžius, m.



22 
 

 
 

2 pav. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal amžių gastrostomos suformavimo metu 
  

 

 

 
 

3 pav. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal maitinimo per gastrostomą trukmę 
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Didžioji dalis tirtų vaikų serga cerebriniu paralyžiumi (n=49, 81,7%), tačiau 11 (18,3%) turi kitą 

neurologinę patologiją (pvz.: chromosomų anomalija, potrauminė koma), sukeliančią disfagiją (4 pav.). 

Taip pat 45 tiriamieji (75%) kartu serga ir epilepsija (5 pav.). 

 

4 pav. Tiriamųjų neurologinės disfagijos priežastys 

 

 

5 pav. Epilepsijos dažnis tarp tiriamųjų 

 

Visiems pacientams gastrostoma buvo suformuota dėl rijimo sutrikimų ir maitinimo problemų, 

iš kurių dažniausios buvo springimas (n=53, 88,3%), kosulys (n=29, 48,3%), vėmimas (n=25, 41,7%), 

neramumas maitinimo metu (n=15, 25%) ir atsisakymas valgyti (n=13, 21,7%) (6 pav.). Maitinimo 

problemos po gastrostomos suformavimo praėjo 53 vaikams (88,3%). GERL prieš gastrostomos 

suformavimą buvo diagnozuotas 32 vaikams (53,3%) ir 21 iš jų (65,6%) buvo taikytas medikamentinis 

gydymas. Po gastrostomos GERL liko 13 pacientų (40,6%) ir 19 (59,4%) pagerėjo (7 pav.). 

 

6 pav. Maitinimo problemos prieš gastrostomos suformavimą 

49 (81,7%)

11 (18,3%)
Cerebrinis paralyžius

Kita patologija

45 (75%)

15 (25%) Serga epilepsija

Neserga
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25 (41,7%)

15 (25%) 13 (21,7%)
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7 pav. GERL dažnis prieš ir po gastrostomos suformavimo 

 

Prieš suformuojant gastrostomą daugiau nei pusei sergančiųjų (n=41, 68,3%) buvo taikytas kitas 

pagalbinis maitinimo būdas (8 pav.). Didžiajai daliai tai buvo nazogastrinis zondas (n=38, 63,3%) ir 3 

vaikams (5%) buvo įdėta PEG.  

 

 

8 pav. Pagalbinio maitinimo būdo prieš gastrostomos suformavimą dažnis 

 

Prieš suformuojant gastrostomą 26 vaikams (43,3%) vienkartinis maitinimas per burną trukdavo 

nuo 30 minučių iki 1 valandos (9 pav.). Kiek mažesnei tiriamųjų daliai maitinimas buvo trumpesnis nei 

30 min (n=19, 31,7%). 13 vaikų (21,7%) buvo pamaitinami per 1 – 2h ir 2 (3,3%) tik per 2 - 3h. Po 

gastrostomos suformavimo didžiajai daliai pacientų maitinimas per gastrostomą truko mažiau nei 30min 

(n=53, 88,3%) ir 7 vaikams (11,7%) buvo tarp 30min – 1h. Palyginus maitinimo trukmę prieš ir po 

gastrostomos taikant neparametrinį Vilkoksono kriterijų nustatyta, kad šis laikas statistiškai reikšmingai 

sumažėjo, p<0,001. 

 Daugiau nei pusė pacientų (n=34, 56,7%) prieš gastrostomos suformavimą buvo maitinami kas 

3 valandas dienos metu ir beveik trečdalis (n=19, 31,7%) kas 4h (10 pav.). Po gastrostomos suformavimo 

maitinimo dažniai taip pat pasikeitė ir tapo retesni, p=0,002. 31 vaikas (51,7%) maitinamas kas 3h ir 25 

(41,7%) kas 4h, o 3 tiriamieji (5%) tik kas 5h. 

 

GERL 

Diagnozuotas 
32 (53,3%)

19 (59,4%) 
pagerėjo

13 (40,6%) liko

Nediagnozuotas 
28 (46,7%)

19

(31,7%)
38

(63,3%)

3 (5%)

Netaikytas

Nazogastrinis zondas

PEG
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9 pav. Maitinimo trukmė prieš ir po gastrostomos suformavimo 

 

 

10 pav. Maitinimo dažnis prieš ir po gastrostomos suformavimo 

 

Dauguma tiriamųjų (n=54, 90%) prieš pradedant maitinimą per gastrostomą buvo per mažo 

svorio pagal savo amžių (<10 procentilės) vertinant pagal procentilines vaikų amžiaus - svorio kreives. 

Svorio kitimai pradėjus maitinti per gastrostomą pavaizduoti 11 paveiksle. 37 vaikams (61,7%) svoris 

pradėjus maitinti per gastrostomą ėmė didėti sparčiau, 10 (16,7%) – svoris nedidėja ir 13 (21,7%) 

negalima įvertinti, daugeliu atveju dėl dar neilgos maitinimo per gastrostomą trukmės. Vis dėlto visi šie 

tiriamieji (n=54, 90%) tyrimo metu buvo asteniško kūno sudėjimo ir su ženklia raumenų hipotrofija (2 

lentelė). Daugiau nei pusei pacientų yra fleksinė galūnių padėtis (n=36, 60%) ir stuburo deformacijos 

(n=33, 55%) (12-14 pav.). 

 

 
11 pav. Svorio kitimas po gastrostomos suformavimo 
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2 lentelė. Pacientų kūno sandara 

Požymis Dažnis (n) Santykinis dažnis (%) 

Asteniškas kūno sudėjimas 54 90 

Raumenų hipotrofija 54 90 

Fleksinė galūnių padėtis 36 60 

Stuburo deformacija 33 55 

 

 

                      
    12 pav. Paciento skeleto deformacijos                                  13 pav. Paciento skeleto deformacijos 

 

 

 

14 pav. Paciento skeleto deformacijos  
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Įvertinus skrandžio evakuacijos greitį naudojant rentgenokontrastinį tyrimą nustatyta, kad 46 

pacientams (76,7%) skrandžio išsituštinimas yra sulėtėjęs ir tik 14 vaikų (23,3%) normalus (15-18 pav.).  

 

 
15 pav. Skrandžio evakuacija 

 

 

              
        16 pav. Rentgeno tyrimas po 15min                                 17 pav. Rentgeno tyrimas po 1h 

         nuo kontrasto suleidimo į skrandį                                nuo kontrasto suleidimo į skrandį 

 

 

 
18 pav. Rentgeno tyrimas po 3h nuo kontrasto suleidimo į skrandį 

 

 

14 (23,3%)

46 (76,7%)

Normali

Sulėtėjusi
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Analizuojant skrandžio evakuacijos greitį tarp pacientų, maitinamų skirtingu dažniu, statistiškai 

reikšmingo skirtumo negauta, p>0,05 (3 lentelė). Didžioji dalis tiriamųjų buvo maitinami kas 3 arba kas 

4 valandas ir tai neturėjo įtakos skrandžio išsituštinimo greičiui. 

 

3 lentelė. Maitinimo dažnio palyginimas tarp pacientų su normalia ir sulėtėjusia skrandžio 

evakuacija 

 

Maitinimo dažnis 

Skrandžio evakuacija 

normali 

n (proc.) 

Skrandžio 

evakuacija sulėtėjusi 

n (proc.) 

 

p reikšmė 

Kas 2h 1 (7,1%) 0 (0%)  

>0,05 Kas 3h 5 (35,7%) 26 (56,5%) 

Kas 4h 7 (50%) 18 (39,1%) 

Kas 5h 1 (7,1%) 2 (4,3%) 

 

Lyginant skrandžio evakuacijos greičio pasiskirstymą pagrindinės ligos grupėse nustatyta, kad 

neurologinės negalios priežastis įtakos skrandžio išsituštinimui taip pat neturi (p>0,05) (4 lentelė). 

Tačiau sulėtėjusi skrandžio evakuacija dažniau nustatyta epilepsija sergantiems vaikams (p=0,014).  

Analizuojant skrandžio evakuacijos greitį tarp skirtingo kūno sudėjimo ir deformacijų pacientų 

gauta, kad sulėtėjusi skrandžio evakuacija dažniau nustatyta esant asteniškai kūno sandarai, raumenų 

hipotrofijai, fleksinėms kontraktūroms ir stuburo deformacijai (p<0,001) (5 lentelė). 

 

4 lentelė. Pagrindinės ligos ir epilepsijos dažnio palyginimas tarp pacientų su normalia ir 

sulėtėjusia skrandžio evakuacija 

 Skrandžio evakuacija 

normali 

n (proc.) 

Skrandžio evakuacija 

sulėtėjusi 

n (proc.) 

 

p reikšmė 

Pagrindinė liga: 

CP 

Kita neurologinė patologija  

 

10 (71,4%) 

4 (28,6%) 

 

39 (84,8%) 

7 (15,2%) 

 

>0,05 

Epilepsija: 

Neserga 

Serga 

 

7 (50%) 

7 (50%) 

 

8 (17,4%) 

38 (82,6%) 

 

0,014 
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5 lentelė. Kūno sandaros palyginimas tarp pacientų su normalia ir sulėtėjusia skrandžio evakuacija 

 Skrandžio evakuacija 

normali 

n (proc.) 

Skrandžio evakuacija 

sulėtėjusi 

n (proc.) 

 

p reikšmė 

Kūno sudėjimas 

Normalus 

Asteniškas 

 

6 (42,9%) 

8 (57,1%) 

 

0 (0%) 

46 (100%) 

 

 

 

 

 

p<0,001 

 

 

Raumenų hipotrofija 

Nėra 

Yra 

 

6 (42,9%) 

8 (57,1%) 

 

0 (0%) 

46 (100%) 

Fleksinė galūnių padėtis 

Nėra 

Yra 

 

13 (92,9%) 

1 (7,1%) 

 

11 (23,9%) 

35 (76,1%) 

Stuburo deformacija 

Nėra 

Yra 

 

14 (100%) 

0 (%) 

 

13 (28,3%) 

33 (71,7%) 

 

Didžioji dalis pacientų (n=49, 81,7%) yra turėję nors vieną su gastrostoma susijusią komplikaciją 

(19 pav.). Vaikų be komplikacijų gastrostomos turėjimo mediana yra 5 mėnesiai (1 mėn. – 1 m.), o vaikų 

su GS komplikacijomis mediana 2 metai (2 mėn. – 8 m.) (20 pav.). Taikant neparametrinį Mano – Vitnio 

kriterijų, nustatyta, kad vaikai su GS komplikacijomis gastrostomą turi ilgiau nei vaikai be komplikacijų 

(p<0,001).  

 

 
 

19 pav. Pacientų pasiskirstymas pagal gastrostomos komplikacijas 

 

11 (18,3%)

49 (81,7%)

Be GS komplikacijų

Su GS komplikacijomis
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20 pav. Pacientų be komplikacijų ir su komplikacijomis gastrostomos turėjimo laikas 

 

Analizuojant gastrostomos komplikacijų pasireiškimo dažnius, daugumai pacientų buvo odos 

komplikacijos (n=40, 66,5%), iš kurių pagrindinės buvo šios: paraudimas (n=38, 63,3%), granuliacijos 

(n=26, 43,3%), aplinkinių audinių infiltracija (n=19, 31,7%), žaizdos ar erozijos (n=14, 23,2%), 

kraujavimas (n=9, 15%) (6 lentelė). Taip pat pusei tiriamųjų buvo skrandžio turinio pratekėjimas pro 

stomą  (n=30, 50%). Nors kartą iškritęs gastrostominis vamzdelis buvo 34 vaikams (56,7%). Vamzdelio 

iškritimo dažnis pavaizduotas 21 paveiksle. Daugiausiai pacientų vamzdelis buvo iškritęs vieną (n=13, 

38,2%) ar du kartus (n=12, 35,3%) per visą gastrostomos turėjimo laiką, tačiau vienam pacientui net 6 

kartus. Per laisvas angos žiedas buvo 20 tiriamųjų (33,3%) bei 10 (16,7%) vamzdelis buvo netipinėje 

padėtyje, dažniausiai migravęs į dvylikapirštę žarną (6 lentelė). 6 pacientam (10%) nors kartą yra plyšęs 

gastrostomos balionėlis. 

 

6 lentelė. Gastrostomos komplikacijų dažnis 

Komplikacija Dažnis (n) Santykinis dažnis (%) 

Stomos pratekėjimas 30 50 

Paraudimas aplink stomą 38 63,3 

Granuliacijos 26 43,3 

Aplinkinių audinių infiltracija 19 31,7 

Žaizdos, erozijos 14 23,3 

Kraujavimas 9 15 

Iškritęs vamzdelis 34 56,7 
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Per laisvas GS žiedas 20 33,3 

Patologinė vamzdelio padėtis  10 16,7 

Plyšęs balionėlis 6 10 

 

 

21 pav. Gastrostominio vamzdelio iškritimo dažnis 

 

Palyginus komplikacijų pasireiškimą tarp pacientų su normalia ir su sulėtėjusia skrandžo 

evakuacija nustatyta, kad dažniau komplikacijos buvo tiems, kurių skrandžio išsituštinimo greitis yra 

sumažėjęs, gautas skirtumas yra statistiškai reikšmingas (p<0,001) (7 lentelė). Apskaičiavus ryšio 

stiprumą pagal Kramerio koeficientą gauta, kad komplikacijos statistiškai reikšmingai priklauso nuo 

skrandžio evakuacijos greičio (rKramerio=0,553, p<0,001).  

Analizuojant atskirų komplikacijų pasireiškimo dažnį tarp pacientų su normalia ir su sulėtėjusia 

skrandžio evakuacija nustatyta, kad stomos pratekėjimas, odos aplink stomą paraudimas ir vamzdelio 

iškritimas vaikams su sulėtėjusia skrandžio evakuacija pasireiškė dažniau nei likusiems tiriamiesiems, 

gautas skirtumas statistiškai reikšmingas (p<0,05) (8 lentelė). 

 

7 lentelė. Skrandžio evakuacijos palyginimas tarp pacientų be komplikacijų ir su komplikacijomis 

 Neturi komplikacijų 

n (proc.) 

Turi komplikacijų 

n (proc.) 

p reikšmė 

Skrandžio evakuacija 

normali 8 (72,7%) 6 (12,2%) 
 

p<0,001 

Skrandžio evakuacija 

sulėtėjusi 3 (27,3%) 43 (87,8%) 

 

  

13 (38,2%)12 (35,3%)

4 (11,8%)
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8 lentelė. Komplikacijų pasireiškimo dažnis tarp pacientų su normalia ir sulėtėjusia skrandžio 

evakuacija 

 Skrandžio evakuacija 

normali 

n (proc.) 

Skrandžio evakuacija 

sulėtėjusi 

n (proc.) 

 

p reikšmė 

Stomos pratekėjimas 

Nėra 

Yra 

 

11 (78,6%) 

3 (21,4%) 

 

19 (41,3%) 

27 (58,7%) 

 

0,015 

Patologinė vamzdelio padėtis 

Nėra 

Yra 

 

13 (92,9%) 

1 (7,1%) 

 

37 (80,4%) 

9 (19,6%) 

 

0,275 

Paraudimas 

Nėra 

Yra 

 

9 (64,3%) 

5 (35,7%) 

 

13 (28,3%) 

33 (71,7%) 

 

0,014 

Granuliacijos 

Nėra 

Yra 

 

10 (71,4%) 

4 (28,6%) 

 

24 (52,2%) 

22 (47,8%) 

 

0,203 

Žaizdos/erozijos 

Nėra 

Yra 

 

12 (85,7%) 

2 (14,3%) 

 

34 (73,9%) 

12 (26,1%) 

 

0,361 

Kraujavimas 

Nėra 

Yra 

 

13 (92,9%) 

1 (7,1%) 

 

38 (82,6%) 

8 (17,4%) 

 

0,347 

Iškritęs vamzdelis 

Nėra 

Yra 

 

12 (85,7%) 

2 (14,3%) 

 

14 (30,4%) 

32 (69,6%) 

 

<0,001 

Aplinkinių audinių infiltracija 

Nėra 

Yra 

 

11 (78,6%) 

3 (21,4%) 

 

30 (65,2%) 

16 (34,8%) 

 

0,347 

Per laisvas GS žiedas 

Nėra 

Yra 

 

12 (85,7%) 

2 (14,3%) 

 

28 (60,9%) 

18 (39,1%) 

 

0,084 

Plyšęs balionėlis 

Nėra 

Yra 

 

13 (92,9%) 

1 (7,1%) 

 

41 (89,1%) 

5 (10,9%) 

 

0,684 
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13. REZULTATŲ APTARIMAS 
 

Viena pagrindinių neurologinės vaikų negalios priežasčių yra cerebrinis paralyžius [1,2]. 

Atliktame tyrime taip pat didžioji dalis tiriamųjų serga cerebriniu paralyžiumi (n=49, 81,7%). 

Literatūroje nurodoma, kad nuo 37% iki 91,1% atvejų kartu būna ir epilepsija [6,9,16,19,29]. Toks 

rezultatas gautas ir šiame tyrime - 45 tiriamieji (75%) serga epilepsija. Neurologinės kilmės disfagija ir 

jos sąlygotos komplikacijos yra dažna šių vaikų problema [1,2,12]. Literatūros duomenimis, disfagijos 

dažnis NNV pasireiškia nuo 27% iki 99% atvejų ir 44 – 97% NNV turi maitinimo problemų 

[3,6,19,21,26,29,30,34]. Visiems tyrimo pacientams gastrostoma buvo suformuota dėl rijimo sutrikimų 

ir maitinimo problemų, iš kurių dažniausios buvo springimas, kosulys, vėmimas, neramumas maitinimo 

metu ir atsisakymas valgyti. Springimas, kosulys ir vėmimas valgymo metu tiriamiesiems buvo stebėtas 

dažniau nei aprašoma literatūroje [3–6,13,15,19,29,30]. GER prieš gastrostomos suformavimą buvo šiek 

tiek daugiau nei pusei tiriamųjų ir šis rezultatas atitinka literatūroje nurodomą GER dažnį 

[4,6,8,9,11,13,22,31,32].  

Viena svarbiausių šių vaikų problemų yra dėl disfagijos išsivystantis mitybos nepakankamumas 

[11,12,36,37]. Skirtingų autorių atliktų tyrimų duomenimis mitybos nepakankamumas ir per mažas kūno 

svoris pagal amžiaus – svorio kreives stebimas nuo 22% iki 59,4% neurologiškai neįgalių vaikų 

[1,2,6,10,12,15,29,30,34,36]. Atliktame tyrime šis skaičius yra žymiai didesnis – 90% tiriamųjų buvo 

per mažo kūno svorio, asteniškos kūno sandaros ir su ryškia raumenų hipotrofija. Galūnių ir stuburo 

deformacijos stebėtos kiek daugiau nei pusei pacientų ir tai atitinka kitų tyrimų rezultatus [6,8,9,15,32].  

Kaip ir aprašoma literatūroje, daugumai šio tyrimo vaikų pirmiausia buvo taikytas papildomas 

maitinimo būdas per nazogastrinį zoną [18,21,22]. Užtikrinti mitybą kuo anksčiau yra labai svarbu, nes 

tai lemia mažesnį NNV augimo atsilikimą ir neurologinę simptomatiką [17]. Tiriamųjų amžiaus mediana 

gastrostomos suformavimo metu buvo 2 metai ir gauti rezultatai nesiskiria nuo kitų autorių tyrimų 

[10,15,18,20,36]. Be to, palyginus maitinimą prieš ir po gastrostomos suformavimo gauta, kad tiek 

maitinimui reikalingas laikas, tiek maitinimo dažnis pradėjus maitinti per gastrostomą sumažėjo kaip ir 

kitų tyrimų atvejais [7,13,15,17,18]. 

Nors gastrofundoplikacija su gastrostoma išlieka pagrindiniu chirurginiu disfagijos ir mitybos 

nepakankamumo gydymo metodu, tačiau literatūroje autoriai pažymi opią problemą – tai sulėtėjusi 

neurologiškai neįgalių vaikų skrandžio ir dvylikapirštės žarnos motorika [13,18,19]. Skirtingų tyrimų 

duomenimis sulėtėjusi skrandžio evakuacija stebima nuo 43% iki 89% atvejų [13,19,20]. Atlikus 

skrandžio evakuacijos tyrimą naudojant rentgenokontrastinį tyrimą nustatyta, kad 46 tiriamiesiems 

(76,7%) skrandžio išsituštinimas yra sulėtėjęs. Gauti šio tyrimo rezultatai rodo, kad skrandžio evakuacija 

nepriklauso nuo pagrindinės ligos, sukėlusios neurologinę negalią. Tačiau sulėtėjusi evakuacija dažniau 

nustatyta vaikams, sergantiems epilepsija, asteniškos kūno sandaros, su raumenų hipotrofija, fleksinėmis 
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kontraktūromis ir stuburo deformacija. Šiuos rezultatus galima būtų paaiškinti tuo, kad epilepsija 

sergančių vaikų neurologinė būklė yra sunkesnė ir tai lemia ryškesnį VT motorikos sutrikimą. Stuburo 

deformacija sąlygoja krūtinės ląstos ir pilvo anatominius pakitimus ir netipinę skrandžio lokalizaciją, 

pakitusį skrandžio – dvylikapirštės žarnos kampą, dėl to taip pat sutrinka skrandžio evakuacija [8]. Tuo 

tarpu asteniška kūno sandara ir raumenų hipotrofija yra nepakankamos mitybos išraiška ir galėtų būti 

paaiškinama kaip sulėtėjusios evakuacijos pasekmė. Tačiau atliktame tyrime maitinimo dažnis neturėjo 

įtakos skrandžio išsituštinimo greičiui. Tokie rezultatai galėjo būti dėl to, jog beveik visi tiriamieji  buvo 

maitinami panašiu dažniu - kas 3h arba kas 4h ir dėl nedidelės imties (60 tiriamųjų) nepavyko išskirti 

pakankamos imties grupių palyginimui. 

Sulėtėjusi skrandžio motorika kartu su netinkama gastrostomos priežiūra ir maitinimo režimu 

yra svarbiausi veiksniai, lemiantys gastrostomos komplikacijas [15,23–26]. Atlikto tyrimo rezultatai 

patvirtino, kad komplikacijos statistiškai reikšmingai priklauso nuo skrandžio evakuacijos greičio ir yra 

dažnesnės jam sulėtėjus. Šiame tyrime buvo analizuotos tos komplikacijos, kurios literatūroje 

apibūdinamos kaip lengvos. Tai yra tokios komplikacijos, kurioms reikia minimalių ar nereikia 

medicininių priemonių [25,26]. Analizuotų tyrimų duomenimis jos pasireiškia nuo 26% iki 73% 

[13,15,25,26]. Šiame tyrime komplikacijų dažnis yra didesnis nei aprašoma literatūroje (n=49, 81,7%). 

Tačiau gauti tokie rezultatai gali būti dėl to, kad tyrime buvo vertinamos viso gastrostomos turėjimo 

laikotarpiu buvusios ir esamos komplikacijos ir gautas rezultatas atspindi ilgalaikius suminius duomenis. 

Dažniausios komplikacijos buvo odos paraudimas, gastrostominio vamzdelio iškritimas, skrandžio 

turinio pratekėjimas pro stomą, granuliacijos, stomos išsiplėtimas, aplinkinių audinių infiltracija, žaizdos 

ar erozijos, kraujavimas. Nors daugumos komplikacijų dažniai sutampa su kitų tyrimų duomenimis, 

tačiau gastrostominio vamzdelio iškritimas ar jo migracija į dvylikapirštę žarną stebėta dažniau nei 

panašiuose tyrimuose [7,15,24,26]. 

Gauti tyrimo rezultatai patvirtina, kad sulėtėjusi skrandžio evakuacija yra dažna ir aktuali 

neurologiškai neįgalių vaikų problema. Tolimesniuose tyrimuose būtų tikslinga įvertinti skrandžio 

evakuaciją išbandžius įvairius VT motoriką ir skrandžio išsituštinimą gerinančius metodus bei palyginti 

jų efektyvumą. 
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14. IŠVADOS 
 

1. Įvertinus skrandžio evakuacijos greitį naudojant rentgenokontrastinį tyrimą nustatyta, kad 46 

tiriamiesiems (76,7%) skrandžio evakuacija yra sulėtėjusi. 

2. Lyginant skrandžio evakuacijos greitį tarp pacientų, maitinamų skirtingu dažniu, reikšmingo 

skirtumo negauta. Didžioji dalis tiriamųjų buvo maitinami kas 3 arba kas 4 valandas po gastrostomos 

suformavimo ir tai neturėjo įtakos skrandžio išsituštinimo greičiui.  

3. Lyginant skrandžio evakuacijos greitį pagrindinės ligos grupėse nustatyta, kad neurologinės negalios 

priežastis įtakos skrandžio išsituštinimui neturi. Tačiau sulėtėjusi skrandžio evakuacija dažnesnė 

epilepsija sergantiems vaikams (p=0,014). Taip pat sulėtėjusi skrandžio evakuacija dažniau nustatyta 

vaikams su nepakankama mityba ir stuburo deformacijomis (p<0,001). 

4. Didžioji dalis pacientų (n=49, 81,7%) yra turėję nors vieną su gastrostoma susijusią komplikaciją. 

Palyginus komplikacijų pasireiškimą tarp pacientų su normalia ir su sulėtėjusia skrandžo evakuacija 

gauta, kad komplikacijos statistiškai reikšmingai priklauso nuo skrandžio evakuacijos greičio ir yra 

dažnesnės esant sulėtėjusiam skrandžio išsituštinimui (p<0,001).   
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15. PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS 

 

1. Bent kartą per metus įvertinti neurologiškai neįgalių vaikų mitybos būklę ir esant mitybos 

nepakankamui spręsti dėl gastrostomos suformavimo [11]. 

2. Siekiant pagerinti skrandžio evakuaciją, tikslinga organizuoti konsiliumą su neurologais dėl 

pagrindinės ligos ir epilepsijos gydymo, nes sunki neurologinė būklė ir dažni epilepsijos priepuoliai 

sąlygoja lėtą skrandžio evakuaciją. Taip pat aptarti vartojamus vaistus ir jų įtaką VT motorikai, 

kadangi dauguma antiepilepsinių vaistų taip pat lėtina motoriką. 

3. Aktyvinti neurologiškai neįgalius vaikus taikant kineziterapiją, vengti ilgalaikės gulimos padėties ir 

stuburo deformacijų vystymosi [11].  

4. Apsvarstyti elektrinės skrandžio stimuliacijos galimybę [28]. 

5. Išliekant lėtai skrandžio evakuacijai, taikyti enterinį maitinimą tiesiai į plonąją žarną per 

gastrojejunostomą ar jejunostomą [11]. 

6. Spręsti dėl chirurginės sulėtėjusios skrandžio evakuacijos korekcijos atliekant piloromiotomiją ar 

piloroplastiką. Esant neveiksmingiems anksčiau išvardintiems metodams ar labai sunkiai 

neurologinei būklei, apsvarstyti totalinės ezofagogastrinės disociacijos operacijos galimybę [11,28]. 

7. Enterinio maitinimo rekomendacijos (LSMUL KK Vaikų chirurgijos klinikos gairės): 

Amžius Pradinis maitinimas Didinimas Maksimumas 

Pastovus maitinimas 

Neišnešioti 0.5-2 ml/kg/val 0.2-1 ml/kg/val 4-8 ml/kg/val 

0-1 metai 1-2 ml/kg/val  

(10-20 ml/val) 

1-2 ml/kg/val  

(5-10 ml/8val) 

5-6 ml/kg/val  

(20-55 ml/val) 

2-6 metai 2-3 ml/kg/val  

(20-30 ml/val) 

1 ml/kg/val  

(15-20 ml/8val) 

4-5 ml/kg/val  

(70-90 ml/val) 

7-14 metai 1 ml/kg/val  

(30-40 ml/val) 

0.5 ml/kg/val  

(15-20 ml/8val) 

3-4 ml/kg/val  

(110-130 ml/val) 

>14 metų 30-60 ml/val 0.4-0.5 ml/kg/val  

(25-30 ml/8val) 

125-150 ml/val 

Pertraukiamas maitinimas 

Neišnešioti 1-5 ml/kg/2val 0.5-2 ml/kg kiekvieną 

maitinimą 

120-175 ml/kg/d 

0-1 metai 10-15 ml/kg/maitinimas  

(40-80 ml/4val) 

10-30 ml/maitinimas  

(20-40 ml/4val) 

20-30 ml/kg/maitinimas  

(80-240 ml/4val) 

2-6 metai 5-10 ml/kg/maitinimas  

(80-120 ml/4val) 

30-45 ml/maitinimas  

(40-60 ml/4val) 

15-20 ml/kg/maitinimas  

(280-375 ml/4-5val) 

7-14 metai 3-5 ml/kg/maitinimas  

(120-160 ml/4val) 

60-90 ml/maitinimas  

(60-80 ml/4val) 

10-20 ml/kg/maitinimas  

(430-520 ml/4-5val) 

>14 metų 3 ml/kg/maitinimas  

(200 ml/4val) 

100ml/maitinimas 500ml/4-5val 
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