
Souhrn 

 

Perkutánní endoskopická gastrostomie je široce používanou metodou zajištění výživy u pacientů, 

které nelze dlouhodobě dostatečně živit perorálně. Mezi vážné komplikace této metody patří 

syndrom zanořeného disku, při kterém dochází k migraci vnitřního fixačního zařízení kanyly 

směrem ze žaludku ven podél stomického traktu. I při dodržování preventivních opatření, mezi 

které patří především přiměřená poloha zevního fixačního zařízení, se této komplikaci nelze zcela 

vyhnout. Syndrom zanořeného disku je možné řešit chirurgicky nebo v mnoha modifikacích 

endoskopicky. Publikované série případů syndromu zanořeného disku nejsou velké a liší se v 

udávané incidenci. Některé publikované výsledky svědčí pro nárůst incidence v čase, aniž by bylo 

známo, co tuto změnu způsobuje. Dosud neexistuje jednotný diagnosticko-terapeutický 

algoritmus založený na stupni zanoření určeném spolehlivými a dostupnými vyšetřovacími 

metodami. Základem endoskopické léčby zcela zanořeného disku je disekce přerůstající tkáně - 

stávající metody jsou obtížné a zatížené rizikem komplikací v podobě krvácení a perforace. 

Na základě retrospektivní analýzy souboru 1248 výkonů se zavedením perkutánní endoskopické 

gastrostomie provedených v období 11 let bylo v této studii identifikováno 40 případů syndromu 

zanořeného disku u 38 pacientů. To představuje dosud největší publikovaný soubor, incidence 

byla stanovena na 3,2 %. Tato incidence narůstá v čase, mezi následujícími pětiletými obdobími 

se téměř ztrojnásobila (z 1,8 na 5 %). Příčinou tohoto zvýšení může být častější rozpoznání v 

rámci plánované extrakce kanyly nebo při gastroskopii z jiné indikace; často u pacientů, kteří 

gastrostomii využívají minimálně nebo vůbec. Nová klasifikace syndromu zanořeného disku je 

založena na údajích klinických, endoskopických a ultrasonografických a pokrývá celé spektrum 

závažnosti této komplikace. Endoskopická komponenta klasifikace byla ověřena s vysokou 

shodou mezi pozorovateli (=0,93). Abdominální ultrasonografie vykazuje příznivé parametry 

(sensitivita 100%, specificita 90%, pozitivní prediktivní hodnota 92% a negativní prediktivní 

hodnota 100%) v lokalizaci zanořeného terče uvnitř žaludku. Na základě jednoduchého algoritmu 

lze pacienty spolehlivě stratifikovat pro postup konzervativní, terapii endoskopickou a 

chirurgickou. Použití papilotomu jako standardního endoskopického nástroje zavedeného zevně 

pahýlem zanořené kanyly lze dosáhnout efektivní discize přerůstající tkáně bez zvýšení rizika 

komplikací v porovnání s ostatními metodami. Použití této metody bylo v anglickém písemnictví 

publikováno autorem poprvé. 


