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Anläggning av perkutan en-
doskopisk gastrostomi (PEG) på
barn med senare byte av sonden
till knapp är en relativt ny men
redan väletablerad metod för
näringstillförsel. Metoden anses
vara förenad med en del risker
och komplikationer. Erfarenhe-
ter av PEG på 62 barn och ung-
domar redovisas. Indikationer-
na var malnutrition eller ätstör-
ning sekundärt till svåra kronis-
ka sjukdomstillstånd. Några all-
varliga intra- eller postoperati-
va kirurgiska komplikationer
förekom inte, men sex barn
drabbades av postoperativ
pneumoni. Allvarliga sena kom-
plikationer såsom dislokation av
knapp och stomiprolaps inträf-
fade i två fall. PEG på barn och
ungdomar är en enkel, säker
och kostnadseffektiv metod med
goda långtidsresultat. Metoden
kräver dock ett multidiscipli-
närt samarbete mellan barn-
gastroenterolog, anestesiolog,
kirurg, nutritionssjuksköterska,
dietist och logoped, som alla
finns samlade i ett nutritions-
team.

Barn och ungdomar med kroniska
sjukdomar och neurologiska handikapp
löper stor risk att utveckla malnutrition.
Till detta tillstånd bidrar ofta olika ät-
och sväljstörningar [1]. Nasogastrisk
sond har ofta använts på dessa barn,
men sonden måste bytas ofta med därav
följande obehag. Dessutom föreligger
risk för felplacering av sonden, häm-
mad ätutveckling [1] och ökad risk för
aspiration.

Genom att i stället sätta in en sond di-
rekt till magsäcken via en kirurgiskt an-
lagd gastrostomi kan man undvika den
nasogastriska sondens nackdelar och
tillföra adekvat enteral nutrition trots
förekomst av ät- och sväljstörning [2].

Perkutan endoskopisk gastrostomi
(PEG) är en välbeprövad metod på både

vuxna och barn. PEG beskrevs först av
Gauderer och medarbetare 1980 [3] och
har därefter blivit en etablerad metod på
vuxna men även på barn med gott resul-
tat [2]. I Sverige har denna metod fått en
ökad användning hos barn med malnut-
rition under den senaste tioårsperioden.
Dock förekommer fortfarande på
många håll en viss tveksamhet till me-
toden, som inte är helt riskfri. Ett fåtal
mycket allvarliga komplikationer, till
och med dödlig utgång, är beskrivna
både i Sverige [4, 5] och internationellt
[6-8].

Kirurgisk gastrostomi, även om den

anläggs laparosko-
piskt [9], innebär en
operation, något som
man många gånger vill
undvika hos dessa
barn. Morbiditeten ef-
ter en kirurgisk gastro-
stomi är dessutom
klart ökad hos neuro-
logiskt skadade barn
[10]. PEG-tekniken
för med sig att ingrep-
pet tar avsevärt kortare
tid. Därigenom mini-
meras operationstrau-
mat och narkostiden.
Såväl den postoperati-
va smärtan som den
gastrointestinala dys-
motiliteten är mindre

uttalad och har kortare duration än efter
laparotomi och sannolikt även efter la-
paroskopi.

Under åren från 1993 fram till och
med 1998 har barnmedicinska kliniken
i samarbete med gastrocentrum vid
Huddinge sjukhus anlagt PEG på ett 60-
tal barn och ungdomar. Vi redovisar här
våra erfarenheter av PEG och knapp be-
träffande denna patientgrupp.

PATIENTER OCH METOD
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Pojke med corpus callosum-agenesi och hydrocefalus som
erhöll perkutan endoskopisk gastrostomi (12 Ch) vid 1 må-
nads ålder.
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ning och en medianålder på cirka 4 1/2
år (1 månad–20 år) bedömdes vara i be-
hov av PEG under perioden december
1993–december 1998. Cerebral pares,
med eller utan mental retardation, var
det vanligaste sjukdomstillståndet och
förelåg hos hälften av barnen. Diagno-
serna redovisas i Tabell I. Tre av patien-
terna hade en cerebroventrikulär abdo-
minell shunt. Patienterna var malnutri-
erade med en medelvikt, uttryckt i stan-
dard deviation score (SDS), på –2,7
(±1,9 SD). Barnen remitterades till
barnklinikens nutritionsteam vid Hud-
dinge sjukhus, där de undersöktes och
diskuterades vid en teamkonferens.
Samtal med vårdnadshavare och fysi-
kalisk undersökning av barnen skedde
därefter, och en individuell utrednings-
och behandlingsplan upprättades.

Preoperativ utredning
Majoriteten av barnen genomgick en

eller flera av följande undersökningar:
esofagus–ventrikelröntgen, ventri-
kelskintigrafi och 24-timmars pH-regi-
strering i esofagus (Tabell II). Två barn
utreddes även med videoradiologisk
sväljningsundersökning.

Preoperativ nutrition
Fyrtiofyra av de 62 barnen erhöll en-

teral nutrition via nasogastrisk sond
med eller utan peroralt intag medan de
övriga 16 försörjde sig enbart peroralt
preoperativt. Ett barn med cystisk fi-
bros erhöll Intralipid intravenöst som
näringstillskott.

Antibiotikapr ofylax
Barnen erhöll profylaktiskt cefurox-

im, Zinacef, 50 mg/kg intravenöst en
timme före ingreppet samt därefter tre
gånger dagligen under ytterligare 1–3
dagar beroende på patientens grund-
sjukdom och den uppskattade risken för
aspirationspneumoni. De tre barnen
med cerebroventrikulär-abdominell
shunt erhöll efter tre dagars cefuroxim-

tillförsel amoxicillin peroralt ytterliga-
re cirka fem dagar.

Anestesi och operation
Samtliga ingrepp genomfördes un-

der intubationsanestesi med propofol
(Diprivan). Pull-through-teknik [3] an-
vändes för samtliga barn. Endoskopier-
na utfördes med Olympus gastroskop
(fiberskop: 5, 7, 11 mm och videoskop:
8,7 och 10 mm), där endoskopets dia-
meter valdes efter barnets kroppsstor-
lek. Alla barn erhöll vid operationen en
PEG. Fyra barn erhöll Freca-PEG (Ch
15), 9 barn erhöll Mic-Key pull-PEG
(Ch 14), 1 barn erhöll Ponsky »Pull»
PEG (Ch 16) och resterande 48 erhöll
Corpac Bower Ring PEG/Corflo-Max
PEG (Ch 12 eller 16). Av de senare er-
höll 11 av 18 barn med vikt mindre än
10 kg Corpac Bower Ring PEG Ch 12.

Postoperativ nutrition
Patienterna erhöll glukos (50 mg/ml)

med elektrolyter intravenöst under det
första postoperativa dygnet. De första
41 patienterna tillfördes inget via PEG-
sonden de första tolv timmarna. Däref-
ter successiv upptrappning med vatten
under sex timmar följt av försiktig in-
troduktion av barnets sondnäring de
följande 6–12 timmarna. För de näst-
kommande 21 barnen inleddes sondbe-
handlingen med vatten efter sex timmar
om normalt bukstatus förelåg. Barnen
kunde således inom 24 timmar enteralt
erhålla den näringsmängd som de upp-
skattades behöva. Denna snabbare upp-
trappning har anpassats efter Werlin
och medarbetare [11], och vi har inte
sett några ökade komplikationer till
följd av denna förändring av rutinen.

Multidisciplinär t
nutritionsteam och uppföljning
Ett multidisciplinärt nutritionsteam

bestående av barngastroenterolog,
anestesiolog, kirurg, nutritionssjukskö-
terska, dietist och logoped samverkar i
vården av barnen såväl före, under som
efter PEG-ingreppet, och teammedlem-
marna finns tillgängliga för barnen och
deras föräldrar samt för sjukvårdsper-
sonal under den ofta fleråriga uppfölj-
ningen. Komplikationer kan uppstå
även i ett senare skede. Våra erfarenhe-
ter är att de barn som är lämpliga för
PEG ofta är gravt malnutrierade med
därav följande ökad komplikationsrisk.
Medianuppföljningstiden var hos dessa
62 barn 32 (1–61) månader.

RESULTAT
OCH DISKUSSION
Resultatet av den preoperativa utred-

ningen presenteras i Tabell II. Inga un-
dersökningsresultat utgjorde kontrain-
dikation för PEG. Esofagus–ventrikel-

röntgen var den vanligaste och enklaste
undersökningen att utföra. Den video-
radiologiska sväljningsundersökningen
av de två undersökta barnen visade gra-
va sväljningsstörningar med bla aspi-
ration till trakea/bronker. Ventrikelsk-
intigrafi påvisade förlångsammad ven-
trikeltömning hos nästan 60 procent av
de undersökta barnen, och gastroesofa-
geal reflux (24-timmars pH-registre-
ring) påvisades hos drygt hälften. Inget
av de patologiska fynden bedömdes
dock utgöra kontraindikation för PEG
hos våra patienter. I Tabell III redovisas
förekomst av patologiska preoperativa
fynd hos de barn som utvecklade posto-
perativa komplikationer (se Tabell IV) i
jämförelse med dem som inte utveckla-
de sådana. Den preoperativa utredning-
en kunde inte förutsäga vilka barn som
senare skulle utveckla postoperativa
komplikationer. Dock förekom en ten-
dens (P=0,095) till patologisk 24-tim-
mars pH-registrering hos de barn som
utvecklade aspirationspneumoni eller
sepsis.

Esofagus–ventrikelröntgen är en re-
lativt dålig metod för att upptäcka gast-
roesofageal reflux och förlångsammad
ventrikeltömning. Ventrikelskintigrafi
respektive 24-timmars pH-registrering
utgör betydligt bättre alternativ men är
dyrare och mer tidskrävande. Vi anser
dock att eftersom gastroesofageal re-
flux inte utgör någon kontraindikation
för PEG föreligger ingen tydlig indika-
tion för preoperativ 24-timmars pH-re-
gistrering. I samband med endoskopin
kan dessutom tecken till gastroesofage-
al reflux, såsom förekomst av esofagit,
studeras och verifieras med biopsi. Ett
liknande resonemang gäller för ventri-
kelskintigrafi. Att motiliteten i mag–
tarmkanalen är störd är vanligt i grup-
pen av neurologiskt skadade barn, men
utgör inte en kontraindikation för PEG.
Vi anser ändå att esofagus–ventrikel-
röntgen är en adekvat preoperativ un-
dersökning för att påvisa eventuell py-
lorusspasm och ventrikelretention eller
andra anatomiska avvikelser som skul-
le kunna försvåra handläggningen eller
motivera exempelvis pyloroplastik.
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Tabell I. Diagnoser hos barn som erhållit per-
kutan endoskopisk gastrostomi (PEG).

Antal
barn
n=62

Cerebral pares med eller utan 
mental retardation 31
Metabola och neurometabola
sjukdomar 13
Kronisk »failure to thrive» (t ex 
bronkopulmonell dysplasi, autism, 
Mb Down med AV commune) 7
Cystisk fibros/pankreasinsufficiens 5
Njur- och benmärgstransplantation 2
Övriga diagnoser (kronisk leversjuk-
dom, svår immunbrist, läpp-, käk-,
gomspalt, pseudoobstruktion) 4

Tabell II. Preoperativ utredning inför perkutan
endoskopisk gastrostomi (PEG) på barn.

Undersök- Antal Antal med pato-
ningsmetod barn logiska fynd

Esofagus–ventri-
kelröntgen 50 121

Ventrikelskintigrafi 32 18
24-timmars pH-
registrering 20 11

1Gastroesofageal reflux 10, förlångsammad ventri-
keltömning 2, hiatusbråck 1, dubbelvikt ventrikel 1
(ett barn kan uppvisa flera fynd)



Ventrikelskintigrafi respektive 24-tim-
mars pH-registrering rekommenderas
endast i utvalda fall.

Perioperativa svårigheter
och komplikationer
De perioperativa svårigheterna och

komplikationerna visas i Tabell IV.
Alla 61 patienter erhöll PEG, och några
allvarliga metodrelaterade komplika-
tioner uppstod inte i samband med
PEG-ingreppet. Postoperativ pneumoni
var den vanligaste komplikationen (10
procent), som i ett fall drabbade en 10-
årig pojke med en avancerad metabol
sjukdom. Denna patient kunde på grund
av kräkningar inte försörjas med enteral
sondnäring via PEG varför en jejunal-
sond anlades via gastrostomin 19 dagar
efter PEG-ingreppet. Eftersom gravt
malnutrierade neurologiskt skadade
barn ofta har problem med gastroesofa-
geal reflux och ibland tidigare haft aspi-
rationspenumoni är sannolikt profylak-
tisk antibiotikatillförsel av värde. Den-
na regim är dock till viss del kontrover-
siell och behöver studeras närmare.

Det var vanligt med grav skolios
bland de gravt malnutrierade neurolo-
giskt skadade barnen. Ibland medförde
skoliosen vissa svårigheter att hitta ett
optimalt läge för PEG-sonden, men det
var inget som påverkade slutresultatet.

Tre barn fick en mer långvarig post-
operativ motilitetsrubbning, som be-
handlades med motilitetsstimulerande
farmaka (cisaprid). I fråga om två barn
förelåg klinisk misstanke om sepsis,
dock utan positiv blododling. Båda er-
höll förlängd intravenös antibiotikatill-
försel.

Sena komplikationer
De vanligaste lindriga, sena kompli-

kationerna (Tabell V), vilka förekom
hos drygt en tredjedel av barnen, utgjor-
des av granulationsvävnad runt stomin
och/eller läckage från densamma. Des-
sa problem behandlades med byte av
knappstorlek eller lapisering (silvernit-
rat) av granulationsvävnaden.

Fyra barn behandlades med intrave-
nöst eller peroralt antibiotikum på
grund av odlingsverifierade stomiin-
fektioner (cellulit). Fem barn behandla-
des med lokalt antibiotikum eller anti-
mykotikum på grund av växt av bakte-
rier eller svamp i stomin.

Hos tio av de elva barn med en
kroppsvikt mindre än 10 kg och som er-
höll den minsta PEG-sonden läkte
gastrostomin i regel mycket bra utan
läckage eller granulationsvävnad.

Till de svåra komplikationerna räk-
nas intraperitoneal dislokation av en
knapp, tio veckor efter PEG-ingreppet,
hos en gravt malnutrierad flicka med
cerebral pares och epilepsi. Denna
flicka hade en avancerad skolios, vilket

bidrog till svårigheterna vid knappby-
tet. Flickan behandlades med fasta, int-
ravenös vätska och antibiotika samt er-
höll senare en kirurgisk gastrostomi
utan ytterligare komplikationer.

En flicka med pankreasinsufficiens
utvecklade en prolaps av stomin, som
reviderades kirurgiskt två år efter PEG-
ingreppet.

De komplikationer som förekom be-
dömdes vara relaterade mer till patien-
ternas grundsjukdom än till själva in-
greppet. Risken för postoperativ pneu-
moni bedömdes vara ännu större vid öp-
pen/laparoskopisk gastrostomi efter-
som narkos- och operationstiden då är
betydligt längre. Vid sjukdomar såsom
cystisk fibros är det av särskild vikt att
kunna minimera narkostiden.

Gastroesofageal reflux
och jejunalsond via gastrostomi
I litteraturen rapporteras att PEG på

framför allt neurologiskt handikappade
barn är åtföljd av ökad frekvens kräk-
ningar och gastroesofageal reflux [12].
Enligt Launay och medarbetare där-
emot ökar gastroesofageal reflux inte
efter PEG [13]. Vi noterade ökade re-
fluxsymtom efter PEG hos totalt sex pa-
tienter (10 procent). Fem barn av dessa
har i ett senare skede erhållit jejunal-
sond via gastrostomin (2, 7, 31, 36 re-
spektive 37 månader efter PEG-insätt-
ningen) på grund av farmakologiskt

svårbehandlad gastroesofageal reflux.
Tre sonder har applicerats med radiolo-
giskt stöd och två endoskopiskt. Dess-
utom har en 20-årig yngling som ileus-
opererats före PEG-placeringen fått
ökade besvär av gastroesofageal reflux,
och han behandlas för närvarande far-
makologiskt. För majoriteten av de öv-
riga barnen utgjorde kräkningar inget
stort problem.

Operationsresultaten efter fundo-
plastikoperationer är mindre bra hos
neurologiskt skadade barn [14] varför
farmakologisk behandling med proki-
netiska (cisaprid) och syrahämmande
(omeprazol/lanzoprazol eller ranitidin)
farmaka är ett förstahandsalternativ. Vi-
dare föreligger en större risk för gastro-
esofageal reflux efter en kirurgisk gast-
rostomi än efter PEG [10], och PEG får
därmed anses vara ett förstahandsalter-
nativ för dessa barn. Det har föreslagits
att en PEG placerad lateralt på curvatu-
ra minor skulle kunna förebygga upp-
komst av gastroesofageal reflux [15],
något som enligt andra är av mindre be-
tydelse [13]. Vår erfarenhet är att man
för många av våra patienter inte har sto-
ra valmöjligheter när det gäller PEG-
placeringen, på grund av skolios etc.
Laparoskopisk gastrostomi skulle där-
för kunna vara till fördel för barn med
avancerad refluxsjukdom hos vilka
man vill utnyttja möjligheten till en la-
teral stomiplacering. Gastroesofageal
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Tabell III. Patienter med patologisk preoperativ utredning inför perkutan endoskopisk
gastrostomi (PEG) fördelade på dem utan (n=51) respektive med (n=11) postoperativa kompli-
kationer.

Patienter utan post- Patienter med post-
operativa komplikationer, operativa komplikationer1,

Typ av utredning antal/totalantal antal/totalantal P

Patologisk esofagus–
ventrikelröntgen 10/39 3/11 NS
Patologisk ventrikel-
skintigrafi 15/26 3/6 NS
Patologisk 24-timmars
pH-registrering 6/14 5/6 0,095

1En patient kan uppvisa flera komplikationer

Tabell IV. Perioperativa svårigheter och post-
operativa komplikationer vid perkutan endo-
skopisk gastrostomi (PEG).

Antal1
barn

Svårighet/komplikation n=62

Intubationssvårigheter 4
Svårigheter att finna optimalt
PEG-läge 6
Aspirationspneumoni, postoperativ
pneumoni 6
Postoperativ motilitetsrubbning 3
Misstänkt sepsis 2

117 patienter (27 procent) uppvisade totalt 21 svå-
righeter/komplikationer

Tabell V. Sena komplikationer vid perkutan
endoskopisk gastrostomi (PEG).

Antal
Komplikation n=62

Lindriga 23
Granulationsvävnad eller läckage 14
Stomiinfektion behandlad med anti-
biotika intravenöst eller peroralt 4
Stomiinfektion behandlad med
antibiotika lokalt 5

Svåra 2
Intraperitoneal dislokation av knapp 1
Stomiprolaps 1



reflux utgör i nuläget inte en kontrain-
dikation för PEG på barn som är i behov
av gastrostomi, förutsatt att de erhåller
adekvat farmakologisk behandling.

Byte till knapp
och viktutveckling
Knapp (Mic-Key Button) har hittills

applicerats av oss på 53 av 62 barn efter
i median 14 (4–34) veckor. Av de kvar-
varande nio barnen har fem ännu inte
erhållit knapp, två barn är döda i sin
grundsjukdom och två barn bor utom-
lands. I två fall drogs PEG-sonden ut
accidentellt.

Byte av PEG-sond till knapp har i
allmänhet skett i intravenös sedering
med midazolam (Dormicum) och peti-
din, eftersom PEG-sondens konstruk-
tion medför viss smärta vid utdragning-
en genom stomin. Vi hade tekniska pro-
blem med Mic-Key pull-PEG, framför
allt vid insättningen samt vid bytet till
knapp, varför vi gått ifrån den typen av
PEG-sond. Vidare har vi haft svårighe-
ter att i sedering dra ut Corpac Ch 12-
PEG-sonden hos de minsta barnen eme-
dan stomat hade läkt till en mycket
trång kanal. I sådana fall har vi därför
övergått till att dra PEG-sonden endo-
skopiskt i narkos. Därutöver har knapp-
byte ibland skett i narkos (nio barn) då
barnen sövts av annan orsak.

Knappens läge efter bytet har kont-
rollerats medelst insprutning av koksalt
innan tillförsel av sondnäring påbörjats.
I tveksamma fall (smärta eller annan re-
aktion vid koksaltsinsprutning) har
knappens läge verifierats med buköver-
sikt och insprutning av vattenlösligt
kontrastmedel. Gravt malnutrierade pa-
tienter bör vänta åtminstone tre måna-
der innan byte från PEG-sond till knapp
sker för att stomat helt skall hinna läka.
Hos patienter med kraftig skolios kan
stomats riktning vara annorlunda, inte
helt vinkelrät, vilket också bör observe-
ras vid knappbytet.

Vid byte av PEG-sond till knapp ef-
ter i median 14 (4–39) veckor hade bar-
nen uppnått en signifikant viktökning
på 0,5 SDS, från –2,7 (±1,8) till –2,2
(±1,6) SDS; P<0,001. Den långsiktiga
effekten av nutritionstillskottet via
PEG/knapp på dessa barns vikt och till-
växt studeras för närvarande av oss.

Operationsmetod
Laparoskopisk gastrostomi har före-

slagits som ett alternativ till PEG [16,
17], men vi ser detta tillvägagångssätt
snarast som ett alternativ till kirurgisk
gastrostomi [9, 18] då endoskopi är
kontraindicerad eller då PEG inte är
möjlig av andra orsaker. Laparoskopisk
gastrostomi är mer kostnads- och tids-
krävande än PEG, och vi bedömer att
risken för komplikationer snarast är
större. Totala kostnaden är cirka

5 000–10000 kronor högre per in-
grepp, och operationstiden är längre, 65
minuter [9] jämfört med 12 minuter [2].
Den relativt långa operationstiden vid
laparoskopisk gastrostomi torde för
denna malnutrierade grupp av patienter
vara ogynnsam ur anestesi- och kompli-
kationssynpunkt.

Utifrån vår erfarenhet är PEG att fö-
redra framför såväl öppen som laparo-
skopisk gastrostomi beträffande majo-
riteten av dessa barn med malnutrition
och ätstörning till följd av svåra kronis-
ka sjukdomstillstånd. Vi anser dessut-
om att det är av stor vikt att patienter
som bedöms vara i behov av nutritiv
gastrostomi handläggs och följs upp av
ett multidisciplinärt team. Därmed tor-
de risken för komplikationer reduceras
såväl under operation som efter PEG-
insättningen.

Referenser
1.Trier E, Thomas AG. Feeding the disabled

child. Nutrition 1998; 14: 801-5.
2.Behrens R, Muschweck H, Richter T. Per-

cutaneous endoscopic gastrostomy in child-
hood and adolescence. Klin Padiatr 1996;
208: 8-13.

3.Gauderer MWL, Ponsky JL, Izant RJ Jr.
Gastrostomy without laparotomy: a percu-
taneous endoscopic technique. J Pediatr
Surg 1980; 15: 872-5.

4.Malmodin B, Morén S, Håkansson S. Kolo-
kutan fistel efter kolonperforation. Kompli-
kation vid perkutan endoskopisk gastrosto-
mi. Läkartidningen 1998; 95: 3560-1.

5.Arnbjörnsson E, Jakobsson I, Larsson LT,
Mikaelsson C. Gastrostomy button causing
perforation of the posterior gastric wall.
Acta Paediatr 1998; 87: 1203-4.

6.Beasley SW, Catto-Smith AG, Davidson
PM. How to avoid complications during
percutaneous endoscopic gastrostomy. J Pe-
diatr Surg 1995; 30: 671-3.

7.Khattak IU, Kimber C, Kiely EM, Spitz L.
Percutaneous endoscopic gastrostomy in
paediatric practice: complications and out-
come. J Pediatr Surg 1998; 33: 67-72.

8.Davidson PM, Catto-Smith AG, Beasley
SW. Technique and complications of percu-
taneous endoscopic gastrostomy in chil-
dren. Aust N Z J Surg 1995; 65: 194-6.

9.Humphrey G, Najmaldin A. Laparoscopic
gastrostomy in children. Pediatr Surg Int
1997; 12: 501-4.

10.Cameron BH, Blair GK, Murphy J Jr, Fraser
GC. Morbidity in neurologically impaired
children after percutaneous endoscopic ver-
sus Stamm gastrostomy. Gastrointestinal
Endosc 1995; 42: 41-4.

11.Werlin S, Glicklisch M, Cohen R. Early
feeding after percutaneous endoscopic gas-
trostomy is safe in children. Gastrointestinal
Endosc 1994; 40: 692-3.

12.Heine RG, Reddihough DS, Catto-Smith
AG. Gastro-oesophageal reflux and feeding
problems after gastrostomy in children with
severe neurological impairment. Dev Med
Child Neurol 1995; 37: 320-9.

13.Launay V, Gottrand F, Turck D, Michaud L,
Ategbo S, Farriaux JP. Percutaneous endo-
scopic gastrostomy in children: influence on
gastroesophageal reflux. Pediatrics 1996;
97: 726-8.

14.Hassall E. Wrap session: is the Nissen slip-
ping? Can medical treatment replace sur-
gery for severe gastroesophageal reflux dis-

ease in children? Am J Gastroenterol 1995;
90(8): 1212-20.

15.Seekri IK, Rescorla FJ, Canal DF, Zollinger
TW, Saywell RJ, Grosfeld JL. Lesser curva-
ture gastrostomy reduces the incidence of
posoperative gastroesophageal reflux. J Pe-
diatr Surg 1991; 26: 982-5.

16.Stringel G, Geller ER, Lowenheim MS.
Laparoscopic-assisted percutaneous endo-
scopic gastrostomy. J Pediatr Surg 1995; 30:
1209-10.

17.Stylianos S, Flanigan LM. Laparoscopy-
guided percutaneous button gastrostomy in
children after previous abdominal surgery. J
Laparoendosc Surg 1995; 5: 199-201.

18.Murayama KM, Johnson TJ, Thompson JS.
Laparoscopic gastrostomy and jejunostomy
are safe and effective for obtaining enteral
access. Am J Surg 1996; 172: 591-5.

Summary

Percutaneous endoscopic gastrostomy
and button simple, safe and cost-effec-
tive in children with malnutrition or
eating disorder

Thomas Casswall, Björn Bäckström, Mi-
roslaw Drapinski, Lena Henström, Pia Bo-
lander, Jan Ejderhamn, Agneta Jansson
Roth, Anders Thörne, Karl Anders Dahl-
ström

Läkartidningen 2000; 97: 688-91.

Percutaneous endoscopic gastrostomy
(PEG) has gained great popularity for children
with malnutrition and eating disorders second-
ary to chronic illness. However, the procedure
is not without risks. We report on 62 infants and
children, median age 4 years (1 month-20
years), who underwent PEG placement. Cere-
bral palsy with or without mental retardation
was the most common diagnosis (50%). No
complications related to the PEG procedure it-
self occurred, but postoperative pneumonia was
seen in 10%. Late complications were few: in-
traperitoneal migration of the button in one
child and prolapse of the stoma in another. At
the time of button placement, after median 14
weeks, mean weight had increased from a
standard deviation score of –2.7 to –2.2
(P<0.001). We consider PEG to be a safe pro-
cedure for children with malnutrition requiring
enteral feeding. Due to potential risks and com-
plications related to this method, a multidisci-
plinary approach, as found in a «nutritional sup-
port team», is recommended.
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