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Öppen kirurgi för anläggning av gastrostomi har alltmer
övergetts för perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG), vil-
kenbeskrevsförstagången1980[1].Ibörjanav1990-taletut-
vecklades videoassisterad eller laparaskopisk gastrostomi
(VAG) [2]. Liksom all kirurgi är anläggning av gastrostomi
förenadmedriskerochkomplikationer.Engastroenteriskfis-
tel kan uppkomma som iatrogen skada vid anläggning av en
gastrostomigenomattävenkolonellertunntarmperforerasi
samband med punktering av bukvägg och ventrikel. Fistel-
bildningkangeupphovtillalltfrånakutakirurgiskasymtom
som buksmärta, kräkning och peritonit till icke-akuta sym-
tomlångtsenare,somkanyttrasigiformavdåligandedräkt,
diarré, dålig viktutveckling, fekalt innehåll i PEG och sond-
matiavföringen[3-6].Detfinnsävenrapporteromfistlarsom
varitutansymtomifleraårochfistlarsomupptäcktsacciden-
telltisambandmedandraoperationer[5,7].Dennaproblema-
tik har aktualiserats efter handläggning av en komplikation
somuppstodefteranläggningavPEGpåettbarnunder1års
ålder. Röntgen avslöjade att PEG låg i kolon (Figur 1), vilket
bekräftadesvidreoperationen.

Syftetmedvårstudievaratttaredapåfrekvensenavgast-
roenteriskafistlarsomuppkommitisambandmedPEG-re-
spektiveVAG-operationerblandbarnåren1995–2008.Vival-
deattgöraenmetaanalysavpubliceradeartiklarinomämnet
därvijämföruppkomstenavfistlarvidrespektivemetod.Vår
hypotesvarattdåVAGärenlaparaskopiskmetoddäropera-
törenserinibukhålanärfrekvensengastroenteriskafistlar
signifikant lägre vid VAG än vid PEG, där operatören blint
punkterarbuken.Viharintekunnatfinnaattnågonliknande
metaanalys av gastrostomimetoder på barn har genomförts
tidigare.

MEtoD
Förmetaanalysensöktesefterpubliceradestudiersomutvär-
deratPEG-ochVAG-metodernapåbarn.Fallstudier,rando-
miserade, prospektiva och retrospektiva studier samt över-
siktsartiklarochmetaanalyserinkluderadesisökningen.De
databaser som användes var Läkartidningens artikelarkiv,
PubMed,WebofScienceochCochraneLibrary.Samtligasök-
ordskombinationersomanvändesialladatabaserärlistadei
Fakta1.Abstraktharaldriganväntssomendakälla,dåviall-
tidharvelatkontrollerainformationenvidareiartikelnsom
helhet.Kriterierförinkluderingimetaanalysensammanfat-
tasiFakta2.

Sökningeninriktadespååldrarna0–18år.Iettenskiltfall

inkluderadesenstudiemedpatienteriåldern0–22år,dåstu-
dienvaravrelevansförmetaanalysen.Endastartiklardäran-
taletPEG-ochVAG-anläggningarbeskrivitsharinkluderats.
Operativa och postoperativa komplikationer i samband med
PEGochVAGbegränsadestillfrekvensenfistelbildning.

Fistlarsomuppkommitisambandmedborttagandealter-
nativt byte av PEG respektive VAG och fistlar som endast
krävtkonservativbehandlinginkluderadesinteimetaanaly-
sen.ViharintetagitmedstudierdärkonverteringfrånPEG
ellerVAGtillöppenkirurgikrävts.Förattuteslutandekunna
studeraochutvärderaPEG-ochVAG-metodernaharstudier
därytterligaresamtidigaoperativaåtgärdergenomförtsinte
inkluderats.

Viharintenärmareanalyseratdeolikapatientgruppersom
ingårideingåendeartiklarna.Dettagällerävenförpatienter-
nas övriga sjukdomar samt var de är opererade, dvs om det
skettpåbarnkirurgisktcentrumellerallmänkirurgiskenhet
medellerutankontaktmedettuniversitetssjukhus.

statistisk metod
Förattberäknaomdetfannsensignifikantskillnadifrekven-
senuppkomnafistlarmedPEGrespektiveVAGideartiklarvi
studerat använde vi oss av Fishers exakta test [8]. Det är ett
icke-parametrisktsignifikanstestsomäranvändbartnärva-
riablernaliksomutfalletinteärfleräntvåochoberoendeav
varandra.Vivaldesignifikansnivån0,1procent,dvsP=0,001,
vilketbetyderattriskenattaccepterahypotesenattdetfinns
en skillnad mellan metoderna trots att skillnad egentligen
inteföreliggerär0,1procent.

REsultAt
EfteranvändningavsökordskombinationernaiFakta1grans-
kadesabstrakttill801artiklar.Därefteranalyseradesstudier
avintresseochrelevansförmetaanalysen.Antaletutvaldaar-
tiklarblanddem,enligtkriteriernaförinkluderingiFakta2,
blevtotalt48.Idessa48har2599gastrostomieranlagtsmed
PEG-metodenoch842medVAG-metoden.

Bland PEG-patienterna fann vi totalt 40 barn som fått en
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Här rapporteras en metaana
lys av förekomsten av iatro
gena perforationer av tarm 
vid anläggning av gastro
stomi på barn med perkutan 
endoskopisk teknik (PEG) 
jämfört med videoassisterad 
eller laparaskopisk teknik. 
En signifikant skillnad finns 
mellan dessa två metoder, då 
den rapporterade förekoms
ten av fistlar till tarm är 1,54 

procent av rapporterade 
gastrostomier anlagda med 
PEG tekniken på barn under 
18 år. 
Dessa resultat ger stöd för 
att fortsätta att använda vi
deoassisterad teknik, som 
inte är behäftad med den all
varliga gastrointestinala 
komplikation som är välkänd 
vid anläggning av PEG hos 
barn. 
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iatrogengastroenteriskfistel,medanviintekunnatfinnanå-
gonsådankomplikationvidVAG-metoden.Frekvensenupp-
komna fistlar med PEG-metoden blev således 1,54 procent
jämfört med 0 procent för VAG-metoden (Tabell I). Fishers
exaktatestvisadeenklarsignifikansfördennaskillnadmed
P-värdet< 0,001.

Diskussion
Metaanalysen visade att frekvensen tarmperforationer och
därmediatrogentuppkomnafistlarvarsignifikanthögreför
PEG-änförVAG-metoden.Itidigarestudierharfrekvensen
uppkomnafistlarmedPEG-metodenberäknatstill2–3pro-
cent[1,9].Detfinnsettantalteorieromhurgastroenteriska
fistlar uppkommer under genomförandet av en PEG-opera-
tion. I en studie observerades att inblåsning av luft i ventri-
kelnundergastroskopinkanledatillenrotationavhelaven-
trikeln[10].Dåhamnaromentummajusochcolontransver-
sum närmast bukväggen, framför magsäckens bakre vägg.
Dettaförmedsigattdentänktapunkteringenavdenfrämre
ventrikelväggen i samband med PEG-anläggningen i själva
verket leder till perforation av colon transversum och sedan
avbakreventrikelväggen.

Andramenariställetattcolontransversumförflyttasned-
åtvidinblåsningavluftiventrikeln,ochomtillräckligmängd
luftinteblåsesinkancolontransversumförbliframförven-
trikelns främre vägg [1]. Samtidigt spekulerar de över att
eventuellhyperinflationavventrikelnkanledatilldilatation
av duodenum, som i sin tur kan göra att kolon lyfts uppåt
framförventrikeln,medriskförperforationavkolonvidgast-
rostomianläggningen.Uppkomstenavfistlarisambandmed
PEG-anläggningkanocksåförklarasavattmajoritetenavpa-
tienternahadeenneurologisksjukdom,medanormalkropps-
hållningochdeformeradryggrad[5].Dettamedfördeisintur
enanormalpositionavventrikeln,vilketökaderiskenförper-
forationavorganen.

I en fallbeskrivning beskrevs uppkomsten av en gastroko-
liskfistelpåett16månadergammaltbarnefterattPEGplace-
ratsförlågtiförhållandetillventrikelnochperforeratkoloni
stället[4].Dettahändetrotstydliggenomlysningmedgastro-

skopet.Tidigarebukkirurgikanvaraenannanförklaringtill
attiatrogenagastroenteriskafistlaruppstår,dådetbildasad-
herenser som tex kan fixera en bit tarm mellan magsäcken
och bukväggen [1, 11]. Transmural migration av PEG-kate-
terns inre disk kan ske till följd av ischemi i magsäckens
mukosa[3]pågrundavenalltförtättåtsittandeinrediskoch
kan medföra lokal sårbildning och granulationsvävnad. In-
flammationenkanledatilladherensbildningtillkolonochor-
sakaengastroenteriskfistel.

Fördelar och nackdelar med VAG och PEG
En fördel med VAG är att operatören med hjälp av kameran
harfulluppsiktövervadsomskerundersjälvaanläggningen
avgastrostomin.Dettaminskarriskenförperforationavom-
kringliggandeorgan,ochadherenserfråntidigarebukkirurgi
kanlösasunderoperationen.Möjlighetentillvalavenmerex-
aktplaceringavgastrostomimedVAG-metodenkanvaratill

tAbEll i. Antal rapporterade gastrostomianläggningar med PEG 
respektive VAG och antal rapporterade uppkomna fistlar. Statisk 
metod: Fishers exakta test.

	 Perkutan		 Video-	
	 endoskopisk	 assisterad	
	 gastrostomi	 gastrostomi	 	
	 (PEG)	 (VAG)	 Statistik
Antal barn rapporte-
rade, totalt 3 441 2 599 842
Antal gastroenterala 
fistlar, totalt 40    40   0 P < 0, 001
Antal publikationer,
dessutom fyra med  
både PEG och VAG, 
totalt 48    28  16
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n fakta 1

Sökordskombinationer an-
vända för metaanalys av 
förekomsten av gastroin-
testinala fistlar vid anlägg-
ning av PEG respektive VAG
•   »gastrostomy, children, 

gastrointestinal complica
tions«

•   »video assisted gastrosto
my, children«

•   »percutaneous endoscopic 
gastrostomy, children«

•   »laparoscopic gastrosto
my, children«

•   »gastrocolic fistula, chil
dren«

•   »gastroenteric fistula, 
children«

•   »radiologic percutaneous 
gastrostomy, children«

•  »gastrostomi«

n fakta 2
Inklusionskriterier för me-
taanalys av förekomsten av 
gastrointestinala fistlar vid 
anläggning av PEG respek-
tive VAG
•   Artiklar publicerade på 

svenska eller engelska 
•   Barn som genomgått PEG 

eller VAGmetoden eller 
varianter av dessa två

•   Studier där PEG respektive 
VAG har utförts som ensam 
operativ åtgärd

•   Studier där peri och post
operativa komplikationer 
redovisats

•   Fistlar som uppkommit i 
samband med gastrosto
mianläggning

•   Fistlar som krävt reopera
tion

Figur 1. Iatrogent uppkommen fistelbildning vid anläggning av gast
rostomi med perkutan endoskopisk teknik. Slangen kommer in från 
vänster och slutar i colon transversum.
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fördelvidtexgastroesofagealrefluxsjukdom,dåvissaförfat-
tarehävdarattrefluxbesvärminskarisambandmedkorrekt
gastrostomiplacering [12]. En annan fördel är att vid VAG
fästsventrikelntillbukväggenmedparsuturer,vilketmedför
mindreriskförattventrikelnskalossa;dettatillskillnadfrån
majoritetenavPEG-procedurer,därenbartadherensbildning
förankrar ventrikeln mot bukväggen. VAG utförs dessutom
underenendaseans,dvsgastrostomiknappensättspåenoch
sammagång,vilketmedförattbarnenslipperdetextraobe-
hagavytterligareettingreppochonödignarkossomsesefter
PEG-operation[11,13-15].

NackdelenmedVAGärattprocedurentarlängretidattge-
nomföra och är dyrare dels därför att intubationsnarkos
krävs,delsdärförattdyrareinstrumentanvändsänvidPEG
[15-17].Andrahävdarattmetodernatarungefärlikalångtid
attgenomföraochärungefärlikadyraberoendepåvilkafaci-
litetersomfinnspåsjukhusen[18].EnnackdelmedVAGäratt
enminilaparotomiutförs,förutomstomatförknappen.Detta
innebär ett större trauma för barnen än en PEG-operation.
VAGärteknisktsvårattgenomförapåkraftigaochäldrebarn,
som har tjockare bukvägg, vilket kräver att en större del av
ventrikeln måste träs igenom den kraftigare bukväggen för
attengastroskopiknappskakunnasättas[19].

SlutligenanservissaattnackdelenmedVAGärattgenerell
anestesibehövs,medanPEGkanutförasisedationochlokal-
bedövning, även om detta inte är vanligt förekommande på
barn. I Lund anses att all barnkirurgi bör göras i narkos av
etiskaochsäkerhetsmässigaskäl[20].

Forskningsmetodens begränsningar
Forskningsmetodenmetaanalysärettstatistisktverktygför
att jämföra, sammanställa och utvärdera resultat från olika
publicerade undersökningar både kvalitativt och kvantita-
tivt. Det finns dock begränsningar med metaanalysen att ta
hänsyntill.Viharintefunnitnågonrandomiseringinomden
litteratursomvigranskat.Detmedförattvimåstevaraför-
siktigamedresultatensinnebörd,dåmetaanalyssommetod
bästspeglarundersökningsmaterialiformavrandomiserade
studier.

Viharnoteratattdetfinnsvariationergällandeinklusions-
kriterier,behandlingsprotokoll,uppföljningstiderochutvär-
dering av resultaten i de olika rapporterna. I metaanalysen
harintegjortsnågonvärderingavomdejämfördagrupperna
skiljersigiövrigt.Ävendåviendastinkluderatrapporterom
barnpopulationer finns det åldersvariationer från nyfödda
tillochmed22årsålder.Dettaskullekunnamedföraettfalskt
förhöjtresultat,dåviintemedsäkerhetkanavgöraomdenna
enskildaindividvarenavdemsomdrabbadesavenfisteleller
inte.Detkanäventänkasattdeolikastudiernasomvitittat
påochanväntossavharolikakriterierförinrapporteradere-
sultat.Vihardockenbarttittatpåenkomplikationsomkrävt
en operativ åtgärd, dvs iatrogent uppkommen fistelbildning,
ochdettaisigbordevarahomogentrapporterat.

olika slags bias
I vår metaanalys finns det betydande publikationsbias då
samtliga gastrointestinala komplikationer efter gastrosto-
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mier som anläggs på barn inte rapporteras. Fistelkomplika-
tionen är redan välkänd inom litteraturen, och det blir där-
medsvårareattpubliceranyaartiklaromdet.Dettaavspeglas
ävenidetantalkomplikationersomviregistrerativårstudie.
Detfinnsävenselektionsbiasimetaanalysen,dåviendasthar
tittat på artiklar skrivna på svenska och engelska och där vi
hafttillgångtillhelaartikeln.

Vi ser behov av kliniska randomiserade studier. Frågan är
omsådanakanansesvaraetisktförsvarbaramedkännedom
omdekomplikationersomärassocierademedPEG.Därmed
ärdetintesagtattvikanrekommenderaallakirurgerattav-
ståfrånPEG-teknikenframöver,eftersomdetfinnskirurgis-
kaavdelningardärPEG-metodenanvändsochdärfistelkom-
plikationer inte inträffat. Vi har dessutom inte analyserat
operationsmetoderna som helhet; tex har vi inte inkluderat
lindrigakomplikationerivårstudieutanenbartfokuseratpå
enendakomplikation–omänenviktigsådan.

svårigheter med att jämföra tekniker
Denstoraskillnadmellanuppföljningstidernaideolikastu-
dierna som vi granskat kan medföra att vi faktiskt inte kan
utesluta att det skulle kunna förekomma fistelbildning även
med den laparaskopiska metoden, eftersom patienterna kan
varaasymtomatiskaunderlångtid.Vikandåhellerinteute-
sluta att frekvensen uppkomna fistlar med PEG-tekniken
samtidigttordevarafalsktförlåg.PEGärdessutomredanväl
etableradpåolikakirurgkliniker,ochattinföraennyteknik
därinnebärisigenrisktilldessattoperatörernalärtsigden
nyatekniken.Detärdockviktigtattdedåärmedvetnaomvil-
kaeventuellariskerdeutsätterpatienternaförvidanläggning
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avgastrostomi.Attstatistisktjämföraoperationsteknikerna
kantyckasvanskligt.Ommanskataställningtillvilkentek-
niksomskaanvändasbehöverandrafaktoreränenbartris-
kenförkolonperforationvägasin.

konklusion
Vikonkluderarattvårhypotesvarkorrekt,ochvifannensig-
nifikant skillnad i förekomst av iatrogena fistlar (P< 0, 001)
mellandetvåundersöktametoderna.Vifanningenrapporte-
rad fistelbildning associerad till VAG-metoden. Således kan
vi,trotsbegränsningarivårtinsamladematerial,fåstödför
att fortsätta använda VAG-tekniken, som inte är behäftad
meddenallvarligagastrointestinalakomplikationsomredan
ärvälkändvidanläggningavPEGhosbarn.

n Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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