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Περίληψη
Στο σύνολό τους, οι ασθενείς µε άνοια οι οποίοι χαρακτηρίζονται από προοδευτική έκπτωση των νοητικών
λειτουργιών, εντάσσονται σε µία οµάδα «υψηλού κινδύνου» για αφυδάτωση, υποσιτισµό και για ανάπτυξη
πνευµονίας από εισρόφηση. Η αντιµετώπιση των διαταραχών σίτισης-κατάποσης που ταλανίζουν τους ασθενείς µε άνοια τύπου Alzheimer στα µεσαία και τελικά στάδια της νόσου είναι µείζονος σηµασίας, ενώ η διατήρηση της ελάχιστης απαιτούµενης διατροφικής λήψης αποτελεί καθηµερινή πρόκληση για τους κλινικούς
ιατρούς και άλλους επαγγελµατίες υγείας. Για το µεγαλύτερο διάστηµα του 20ού αιώνα η παροχή τεχνητής
εντερικής διατροφής και κυρίως η διαδερµική ενδοσκοπική γαστροστοµία (PEG) εθεωρείτο πως έλυνε τα
προβλήµατα σίτισης-κατάποσης στην προχωρηµένη άνοια, ενώ παράλληλα συνέβαλε στην επιµήκυνση της
ζωής αυτών των ατόµων, χωρίς όµως να είναι αποδεδειγµένα τα οφέλη από τη χρήση της στον πληθυσµό
αυτό.
Η συνεχής διαµάχη σχετικά µε την τοποθέτηση ή µη διατροφικών καθετήρων στους ασθενείς µε άνοια,
υπογραµµίζει την ανάγκη για κατανόηση των µειονεκτηµάτων και πλεονεκτηµάτων αυτών καθώς επίσης και
για τον προσδιορισµό του όρου «ποιότητα ζωής» και πώς ο κάθε εµπλεκόµενος την αντιλαµβάνεται. Απαραίτητη κρίνεται η ενηµέρωση και η εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού και των συγγενών στην διαχείριση
των προβληµάτων σίτισης και κατάποσης σε ασθενείς µε άνοια προκειµένου να ελαττωθεί η τοποθέτηση µη
αναγκαίων καθετήρων σίτισης και οι πιθανές επιπλοκές τους, να βελτιωθεί η φροντίδα του ασθενή και να
µειωθεί το εκτεταµένο κόστος για το υγειονοµικό σύστηµα.
Λέξεις ευρετηρίου: Προχωρηµένη άνοια, διαταραχές σίτισης-κατάποσης, πνευµονική εισρόφηση,
διαδερµική ενδοσκοπική γαστροστοµία (PEG), µη φαρµακευτική αντιµετώπιση
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Abstract
Overall, patients with dementia who are characterized by a progressive cognitive decline, are at “high
risk” for dehydration, malnutrition and aspiration pneumonia. The management of feeding and swallowing disorders afflicting patients with dementia of the Alzheimer type in the middle and late stages of the
disease, is critical while maintaining the minimum required nutrition poses a daily challenge for clinicians
and other health professionals. For most of the 20th century, the provision of artificial enteral nutrition,
especially percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG), was considered a “solution” in combating the
problems of feeding and swallowing in advanced dementia, while it was thought that it contributed to
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prolonging the life of these individuals. However, the benefits of its use in this population have not been
proven.
The continuing controversy over the placement of food catheters in patients with dementia, highlights
the need for understanding their advantages and disadvantages and for defining the term “quality of life”
and how everyone involved sees it. It is deemed necessary to provide information and training to the medical staff and relatives to manage feeding and swallowing problems in patients with dementia in order to
minimize the unnecessary placement of feeding tubes and their associated possible complications, improve
patient care and reduce the extensive cost to the health system.
Key words: Αdvanced dementia, feeding and swallowing difficulties, aspiration pneumonia,
percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG), non-pharmaceutical intervention

Εισαγωγή
Η άνοια αποτελεί µάστιγα για την κοινωνία ως µία
από τις κύριες αιτίες αναπηρίας των ηλικιωµένων ατόµων (1). Ασθενείς µε προχωρηµένη άνοια συχνά βιώνουν δυσκολίες σίτισης που συνοδεύουν την έκπτωση
σε γνωστικές, γλωσσικές και λειτουργικές δεξιότητες.
Από το 60-80% των ατόµων µε άνοια που βρίσκονται
σε µακροχρόνια φροντίδα, το 85% εµφανίζει αποδεδειγµένη άρνηση σίτισης. Υπολογίζεται πως περίπου
οι µισοί από όλους τους ασθενείς µε άνοια, θα χάσουν την ικανότητα αυτό-σίτισης εντός 8 χρόνων από
τη διάγνωσή τους (2). Η υποθρεψία συµβάλλει στην
αλλοίωση της γενικής κατάστασης της υγείας και στην
ταχύτερη απώλεια της ανεξαρτησίας, γεγονός που επιβαρύνει ιδιαίτερα την οικογένεια και τους φροντιστές οι
οποίοι έρχονται αντιµέτωποι µε δύσκολες αποφάσεις
σχετικά µε την συνέχιση της θρέψης δια του στόµατος
ή µέσω ενός καθετήρα (3).
Η χρήση σωλήνων σίτισης και κυρίως η διαδερµική
ενδοσκοπική γαστροστοµία, γνωστή και στην χώρα
µας µε το ξενόγλωσσο ακρωνύµιό της (PEG), είναι
ευρέως διαδεδοµένη στους ασθενείς που βρίσκονται
σε προχωρηµένο στάδιο άνοιας (4). Μάλιστα, η τοποθέτηση ρινογαστρικού καθετήρα ή γαστροστοµίας
αποτελεί προϋπόθεση ένταξης ατόµων µε σοβαρές
γνωστικές διαταραχές σε πολλούς οίκους ευγηρίας
προκειµένου η σίτιση να πραγµατοποιείται απροβληµάτιστα και γρήγορα (5). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια,
έχουν διεξαχθεί αρκετές εµπειρικές έρευνες, τα αποτελέσµατα των οποίων δεν υποστηρίζουν τα ορθολογικά
πλεονεκτήµατα που µέχρι πρόσφατα θεωρούνταν πως
πρόσφεραν στους ασθενείς αυτούς οι συγκεκριµένες
παρεµβάσεις. Ως εκ τούτου, οι εµπλεκόµενοι παροχείς υγειονοµικής περίθαλψης πρέπει να είναι έτοιµοι
να συζητήσουν µε τις οικογένειες τα πιο πρόσφατα
δεδοµένα που αφορούν στην αποτελεσµατικότητα,
τις επιπλοκές και άλλα ηθικά και νοµικά ζητήµατα
σχετικά µε την τοποθέτηση διατροφικών καθετήρων
σε ασθενείς µε άνοια (6).
Η υψηλή συσχέτιση της άνοιας µε τις διαταραχές
σίτισης-κατάποσης που συνολικά επονοµάζονται ως
«δυσφαγία», φαίνεται να είναι το αποτέλεσµα όχι µόνο
των φυσιολογικών αλλαγών στην αισθητικοκινητική
λειτουργία αλλά και των επιδράσεων της νευροπα-

θολογίας (7). Η κατανόηση των προβλεπόµενων αλλαγών στον µηχανισµό της µάσησης-κατάποσης µε
την πάροδο του χρόνου µπορεί να µας βοηθήσει να
κατευθύνουµε τους ασθενείς µε άνοια και τις οικογένειές τους καλύτερα.
Μεταβολές στο µηχανισµό µάσησηςκατάποσης µε την πάροδο της ηλικίας
Στο στοµατικό στάδιο η ελλιπής οδοντοστοιχία, η
ξηρότητα των βλεννογόνων και η µειωµένη µυϊκή
ισχύς µπορούν να επηρεάσουν τον χρόνο επεξεργασίας της τροφής και την προώθησή της προς τον
φάρυγγα (8). Συχνά παρατηρείται µικρή καθυστέρηση
στην έκλυση του αντανακλαστικού της κατάποσης καθώς και αυξηµένη προσπάθεια διέλευσης του βλωµού
κατά µήκος του φάρυγγα (9). Οι αρθριτικές αλλαγές
στους αυχενικούς σπονδύλους µπορούν επιπρόσθετα
να ενοχοποιηθούν για την µειωµένη ελαστικότητα των
φαρυγγικών τοιχωµάτων και την µειωµένη δύναµη
των φαρυγγικών συσπάσεων. Στο οισοφαγικό στάδιο
παρατηρείται δυσκολία στην διέλευση του βλωµού
από την κρικοφαρυγγική περιοχή (10), αυξάνοντας
την πιθανότητα εµφάνισης εκκολπωµάτων σε αυτό τον
πληθυσµό (11). Ο αυξηµένος χρόνος διάβασης του
βλωµού από το ένα στάδιο στο άλλο, σε συνδυασµό
µε το µειωµένο προστατευτικό αντανακλαστικό του
βήχα, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του αεραγωγού κατά τη σίτιση (12). Η τελευταία ένδειξη πιθανώς
να εξηγεί το γεγονός πως αρκετά άτοµα τρίτης ηλικίας
συχνότερα εκδηλώνουν εισχώρηση του βλωµού στον
λαρυγγικό προθάλαµο κατά την κατανάλωση βλωµού
µεγαλύτερου όγκου.
Ανέκδοτα ακόµη αποτελέσµατα από πρόσφατη µελέτη µας στην επίδραση της ηλικίας στον µηχανισµό
µάσησης-κατάποσης ορίζουν την «πρεσβυφαγία» ως
ξεχωριστή κλινική οντότητα αποδεικνύοντας πως η
γήρανση επιβαρύνει και τη λειτουργία του µηχανισµού
κατάποσης.
∆ιαταραχές σίτισης και κατάποσης
στην άνοια τύπου Alzheimer
Τα άτοµα µε άνοια τύπου Alzheimer σταδιακά αναπτύσσουν οπτική αγνωσία της τροφής εµφανίζοντας
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«Θα αποφασίζατε τη διενέργεια της γαστροστοµίας σε ασθενείς µε προχωρηµένη άνοια;»
δυσκολίες στην αναγνώριση του φαγητού ως βρώσιµο, γεγονός που πιθανά εξηγεί τη βραδύτητα µε την
οποία ανοίγουν το στόµα τους. Καθώς η άνοια εξελίσσεται, η απραξία σίτισης δυσχεραίνει τη χρήση σκευών
σίτισης, ενώ η απραξία κατάποσης παρεµποδίζει την
έναρξη του στοµατικού σταδίου κατάποσης µε αποτέλεσµα να αυξάνεται ο κίνδυνος πρώιµης διαφυγής
µέρους του βλωµού σε έναν «ανοιχτό» αεραγωγό
(13). Τα συµπτώµατα της αγνωσίας και της απραξίας
κατάποσης σταδιακά επιδεινώνονται σε βαθµό που
απειλούν τη συνολική επάρκεια σίτισης αφού αναφέρονται περιπτώσεις ασθενών όπου η ενεργοποίηση
της κάθε καταποτικής κίνησης καθυστερεί έως και 3-4
λεπτά ενώ µε τα υγρά, ξεπερνά τα 5 δευτερόλεπτα
(14,15).
Στην πορεία της νόσου, το κίνητρο και η συµµετοχή
του ασθενή µειώνονται αισθητά, µε αποτέλεσµα να
παρατηρείται συχνά η άρνηση ή/και η αποστροφή στο
φαγητό (16). Ένας επιπλέον επιβαρυντικός παράγοντας
είναι η λήψη αντιψυχωσικών. Ασθενείς µε άνοια τύπου
Alzheimer που βρίσκονται υπό αντιψυχωσική αγωγή
είναι 3 φορές πιο πιθανό να εµφανίσουν δυσλειτουργίες στην κατάποση σε σχέση µε άτοµα της ίδιας ηλικίας που δεν παίρνουν αντιψυχωσικά φάρµακα (17).
Περίπου το 14% των ασθενών που λαµβάνουν για
µακρύ χρονικό διάστηµα αλοπεριδόλη, ή άλλα κλασικά αντιψυχωσικά, αναπτύσσουν όψιµη δυσκινησία
της γλώσσας, πιθανή παραµόρφωσή της και/ή κινήσεις
αθέτωσης, καταστάσεις που µε βεβαιότητα οδηγούν
σε σηµαντικές διαταραχές κατάποσης (18).
Τέλος, η απώλεια βάρους η οποία παρατηρείται
σε >40% των ασθενών µε άνοια τύπου Alzheimer,
συµβαίνει ακουσίως σε όλα τα στάδια της νόσου (19).
Σύµφωνα µε τα παρόντα διαγνωστικά δεδοµένα η
απώλεια βάρους θεωρείται διαγνωστικό κριτήριο για
την άνοια και µπορεί να οδηγήσει σε υποθρεψία (20).
Υποστηρίζεται µάλιστα πως η ακούσια απώλεια βάρους αυξάνει την πιθανότητα θνησιµότητας, µειώνει
την αντίσταση σε λοιµώξεις και αυξάνει τον κίνδυνο
εµφάνισης κατακλίσεων (21).
Σχεδιάζοντας «συντηρητικά» προγράµµατα
αντιµετώπισης της δυσφαγίας
Συνυπολογίζοντας όλες τις προαναφερθείσες παραµέτρους που επηρεάζουν την σίτιση, το θεραπευτικό
κέντρο βάρους εστιάζεται στην εκπαίδευση και στήριξη
των φροντιστών-συγγενών, στον έλεγχο του περιβάλλοντος σίτισης και σε προσαρµοστικές µεθόδους µε
απώτερο στόχο τη διατήρηση της αυτονοµίας και της
ποιότητας ζωής (22).
Ο ρόλος της αισθητηριακής ενίσχυσης
Πληθώρα αντισταθµιστικών και θεραπευτικών στρατηγικών έχουν χρησιµοποιηθεί για να περιορίσουν
τα προβλήµατα σίτισης-κατάποσης στους ασθενείς
µε νευροεκφυλιστικές διαταραχές και συνοδό στοΝευρολογία 24: 4-2015, 35-43

µατοφαρυγγική δυσφαγία. Ωστόσο, τα γνωστικά και
επικοινωνιακά ελλείµµατα που παρατηρούνται στους
πάσχοντες µε άνοια δυσχεραίνουν την αποκατάσταση
της δυσφαγίας και υπογραµµίζουν την αναγκαιότητα
για εύρεση αντιρροπιστικών παρεµβάσεων που απαιτούν λιγότερες σωµατικές και γνωστικές ικανότητες
(23). Με αυτό το σκεπτικό, η παροχή ερεθισµάτων
που διαφέρουν σε όγκο, γεύση, θερµοκρασία και
υφή φαίνεται να επιταχύνει τη διαδικασία επεξεργασίας
και προώθησης της τροφής σε ασθενείς που επιδεικνύουν καθυστερηµένη έναρξη στοµατικού σταδίου,
απραξία και καθυστερηµένη έκλυση του φαρυγγικού
αντανακλαστικού (24).
Σε πρόσφατη έρευνά τους, οι Steele και Miller
µελέτησαν τον ρόλο και την επίδραση των αισθητηριακών ερεθισµάτων στον µηχανισµό µάσησηςκατάποσης (25).
Αυτές παρατίθενται ακολούθως:
Πίεση: Αισθητηριακές πληροφορίες που αφορούν
στην πίεση και το άγγιγµα από την γλώσσα και την
υπερώα «ενηµερώνουν» το κεντρικό νευρικό σύστηµα
για τη θέση του βλωµού µέσα στη στοµατική κοιλότητα, γεγονός που είναι σηµαντικό για την έναρξη του
στοµατικού σταδίου της κατάποσης (26).
Θερµική-απτική διέγερση: Πειραµατικές έρευνες
καταδεικνύουν πως η διέγερση των πρόσθιων παρίσθµιων καµάρων µε αποστειρωµένο κρύο εργαλείο
ερεθισµού αυξάνει των αριθµό των φαρυγγικών καταπόσεων (25). Συνήθως παρατηρείται έκλυση της
κατάποσης µετά την αποµάκρυνση του ερεθίσµατος
από το στόµα. Η απουσία του αντανακλαστικού κατάποσης καθιστά αδύνατη τη στοµατική σίτιση.
Χηµική διέγερση: Η Logemann και οι συνεργάτες της
µέτρησαν τη διαφορά στην κατάποση ενός κανονικού
βλωµού κι ενός βλωµού που το 50% του περιείχε
χυµό λεµονιού, σε ασθενείς µε νευρογενή δυσφαγία
(27). Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν πως οι
χρόνοι της στοµατοφαρυγγικής µεταφοράς ήταν µικρότεροι στον ξινό βλωµό. Σε παρόµοια έρευνα των
Hamdy και των συνεργατών οι οποίοι χρησιµοποίησαν
στον ξινό βλωµό µόνο 10% κιτρικό οξύ, διαπιστώθηκε
µικρή ή καθόλου διαφορά στην κατάποση (28). Αυτό
αποδεικνύει πως για να επιτευχθεί η απαιτούµενη διέγερση, σηµαντικό ρόλο έχει η ποσότητα του ξινού
περιεχοµένου στον βλωµό (25).
Αεριούχα υγρά: Σε έρευνα που διεξήγαγε ο Nixon,
διαπιστώθηκε πως τα ανθρακούχα υγρά µειώνουν
σηµαντικά το χρόνο της στοµατικής και φαρυγγικής
διέλευσης του βλωµού, τη κατακράτηση του βλωµού και τα επεισόδια εισρόφησης σε σύγκριση µε µη
αεριούχα υγρά (29). Οι Miura και συνεργάτες συµπέραναν πως τα ξινά και αεριούχα ερεθίσµατα πιθανά
αντικατοπτρίζουν µία πιο οργανωµένη ενεργοποίηση
των υπογνάθιων µυών, στέλνοντας πιο κατάλληλες
πληροφορίες στον πυρήνα της µονήρους δεσµίδας
του εγκεφαλικού στελέχους (30). Η υπόθεση αυτή
υποστηρίχθηκε περαιτέρω από τους Sdravou και συ-
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νεργάτες οι οποίοι διαπίστωσαν σηµαντική µείωση των
επεισοδίων λαρυγγικής διείσδυσης και εισρόφησης
µε τη χρήση των αεριούχων βλωµών στα άτοµα µε
νευρογενή δυσφαγία. Αποδεικνύεται πως ένας αεριούχος βλωµός δρα τόσο ως ερέθισµα πίεσης όσο
και ως δυναµικό ερέθισµα γεύσης, συντελώντας σε
πιο ασφαλή και αποτελεσµατική κατάποση (23,29).
Συµπεριφορικές προσεγγίσεις στη σίτιση
ασθενών µε άνοια
Οι Watson και Green προέβησαν σε µία εκτεταµένη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας κατά το χρονικό
διάστηµα 1993-2003 σχετικά µε µη φαρµακευτικές
παρεµβάσεις που προάγουν τη διαστοµατική λήψη
τροφής των ηλικιωµένων ατόµων µε άνοια και προβλήµατα σίτισης (31). Ανάµεσα σε αυτές, ανέδειξαν τη
θετική επίδραση της λεκτικής παρότρυνσης (παροχή
άµεσων λεκτικών νύξεων) και θετικής ενίσχυσης κατά
τη διάρκεια των γευµάτων από τους φροντιστές (32).
Οι Athlin και Norberg µελέτησαν ασθενείς που σιτίζονταν από διαφορετικούς φροντιστές και ασθενείς
που σιτίζονταν πάντα από τον ίδιο φροντιστή σε 14
γεύµατα. Παρατηρήθηκε αυξηµένη αλληλεπίδραση
στην ώρα του γεύµατος από τους ασθενείς που σιτίζονταν από σταθερό τροφό (33).
Οι Biernacki και Barratt ερεύνησαν την εξέλιξη 20
τροφίµων µε άνοια σε οίκο ευγηρίας για περίοδο 6
χρόνων έπειτα από παροχή διαφορετικών συστάσεων
τροφής, λήψη στοµατικών θρεπτικών προσθέτων και
εκπαίδευση του προσωπικού υγείας (34). Τα ευρήµατα περιλάµβαναν βελτιωµένο διατροφικό επίπεδο
σε όλους τους ασθενείς όπως διαπιστώθηκε από την
αύξηση της σωµατικής µάζας, την διατήρηση του βάρους, τη µεγαλύτερη διάρκεια συµπεριφορών αυτοσίτισης, και την µείωση της άρνησης για σίτιση και
άλλων αρνητικών συµπεριφορών που σχετίζονται
µε την κατάποση.
Αξιοποιώντας το περιβάλλον
για τη βελτίωση της θρέψης σε πάσχοντες
µε άνοια (21, 22, 35-40)
Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες τεκµηριωµένες
συµβουλές για τη διαµόρφωση κατάλληλων συνθηκών σίτισης χρήσιµες τους συγγενείς και τους επαγγελµατίες υγείας που ασχολούνται µε τη σίτιση των
ασθενών µε προχωρηµένη άνοια:
qΣίτιση σε ήσυχο και λιτό περιβάλλον, ελεύθερο
από διασπάσεις, µε κατάλληλο φωτισµό και ήρεµη
µουσική.
qΧρήση σκευών σίτισης µε διαφορετικό χρώµα από
το φαγητό. Ενδείκνυται η χρήση απλών ποτηριών
και πιάτων, χωρίς σχέδια.
qΤοποθέτηση τροφής στο οπτικό πεδίο του ασθενή.
qΣίτιση ατόµων µε διακυµάνσεις επιπέδου εγρήγορσης µαζί µε άτοµα που επικοινωνούν και ενθαρρύνουν τις διαδικασίες σίτισης.

qΧρήση απλών οδηγιών από τους φροντιστές.
qΕξασφάλιση της κατάλληλης στάσης για ασφαλή
και αποτελεσµατική κατάποση, ώστε να επιτυγχάνεται έλεγχος του κορµού, της κεφαλής αλλά και
της γνάθου.
qΠαραµονή του ασθενή σε ορθή θέση 90ο για >30
λεπτά µετά το γεύµα προς αποφυγή πνιγµού από
παλινδρόµηση τροφής.
qΠροτροπή για µικρότερα και συχνότερα γεύµατα
(παροχή 5 µε 6 µικρών γευµάτων την ηµέρα, σε
συγκεκριµένες ώρες).
qΕνθάρρυνση του ασθενή για αυτο-σίτιση.
qΕνίσχυση στοµατικής υγιεινής για µείωση της πιθανότητας εισρόφησης αποξηραµένων εκκρίσεων και
ανάπτυξης βακτηριδίων και µολύνσεων. Η ενδελεχής στοµατική φροντίδα που περιλαµβάνει διαρκή
αφαίρεση της πλάκας από τα δόντια, τα ούλα και τα
µάγουλα έχει αποδειχθεί ότι µειώνει την πιθανότητα
εµφάνισης πνευµονικής εισρόφησης σε αυτό τον
πληθυσµό ασθενών.
Ο ρόλος των διατροφικών καθετήρων για τη
θρέψη ασθενών µε άνοια τύπου Alzheimer
Η κλινική απόφαση για το αν ένας ασθενής µε άνοια
πρέπει να συνεχίζει τη σίτιση per os ή πρέπει να παραπεµφθεί για τοποθέτηση γαστροστοµίας γεννά έντονες
συναισθηµατικές αντιδράσεις και πρέπει να λαµβάνεται
µεταξύ του ασθενή (που συνήθως δεν διατηρεί αυτή
την ικανότητα), των φροντιστών και του θεράποντα ιατρού και να διέπεται από επιστηµονικούς, ηθικούς και
νοµικούς κανόνες (41). Οι αποφάσεις αυτές επηρεάζονται από την κουλτούρα, τη θρησκεία, τα «πιστεύω»
της οικογένειας και του ασθενή, τα ψυχικά αποθέµατα
των φροντιστών και δεν στηρίζονται απαραίτητα σε
επιστηµονικά τεκµήρια (42).
Ο ασθενής µε δυσφαγία κινδυνεύει αφ’ ενός από
τις συνέπειες του υποσιτισµού και αφ’ ετέρου, από
τις τραχειοπνευµονικές επιπλοκές της εισρόφησης.
Αποφασιστική για την δυνατότητα διατήρησης της
στοµατικής σίτισης κρίνεται α) η επάρκεια της προσλαµβανόµενης τροφής και β) ο βαθµός εισρόφησης.
Ένα κλινικό µέτρο για την επαρκή σίτιση από το στόµα
είναι το σωµατικό βάρος και η διάρκεια της κατάποσης. Αν κάθε µεταφορά του βλωµού διαρκεί πάνω
από 10΄, προκύπτει η ανάγκη επιπρόσθετης σίτισης µε
καθετήρα. Αντίστοιχα, αν εισροφάται άνω του 10%
του βλωµού, παρά το διατηρηµένο αντανακλαστικό
του βήχα, δε θα πρέπει να συνεχίζεται η σίτιση από
το στόµα (43).
Συνεπώς, η απόφαση για την τοποθέτηση γαστροστοµίας σε πάσχοντες µε άνοια, επηρεάζεται από ένα
πρόσθετο εύρος παραµέτρων που σχετίζονται µε τα
δηµογραφικά στοιχεία του ασθενή, τις εγκαταστάσεις
υγειονοµικής περίθαλψης και τη προσωπική γνώµη
των επαγγελµατιών υγείας και των συγγενών, χωρίς
να είναι εµφανές ποια παράµετρος είναι σηµαντικότερη (44).
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«Θα αποφασίζατε τη διενέργεια της γαστροστοµίας σε ασθενείς µε προχωρηµένη άνοια;»
Πλεονεκτήµατα της διαδερµικής
ενδοσκοπικής γαστροστοµίας (PEG)
Η PEG τα τελευταία χρόνια έχει εδραιωθεί ως ασφαλής και αποτελεσµατική εναλλακτική λύση συγκριτικά
µε την ανοιχτή χειρουργική γαστροστοµία και το ποσοστό χειρουργικών επιπλοκών για την τοποθέτησή
της είναι µικρότερο από 2% µε αποτέλεσµα να είναι
εύκολη η τοποθέτησή της σχεδόν σε όλες τις κλινικές
περιπτώσεις (45).
Οι Yorkson, Miller και Strad αναφέρουν πως η
χειρουργική τοποθέτηση ενός διατροφικού καθετήρα, µπορεί πράγµατι να παρατείνει την ικανότητα
του ασθενή να ευχαριστιέται τη διαδικασία σίτισης,
παρεµποδίζοντας συγχρόνως τις καταστροφικές δευτερεύουσες συνέπειες της σοβαρής αφυδάτωσης και
της απώλειας βάρους (46). Η PEG παρουσιάζεται ως
ο τρόπος για βελτίωση της θρέψης, ενυδάτωσης και
διατήρησης της σωµατικής ακεραιότητας µέσω ενίσχυσης της πρωτεϊνικής πρόσληψης, παρεµπόδισης της
πνευµονίας από εισρόφηση, βελτίωσης της λειτουργικής κατάστασης και παράτασης της ζωής (47). Υποστηρίζεται πως οι ασθενείς µε σωλήνες γαστροστοµίας
έχουν προσδόκιµο ζωής 1 µε 4 µήνες περισσότερο
από αυτούς που τους αρνούνται, ή που δεν κρίνονται
κατάλληλοι υποψήφιοι για αυτούς. Το πλεονέκτηµα
επιβίωσης είναι µεγαλύτερο για τους ασθενείς όπου
ο σωλήνας PEG τοποθετείται προτού παρουσιαστούν
αναπνευστικά προβλήµατα (46).
Τέλος, υποστηρίζεται πως το κόστος της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης για έναν ασθενή µε άνοια που
θρέφεται µέσω καθετήρα, είναι µικρότερο από αυτό
της σίτισής του από το στόµα και απαιτεί λιγότερο
χρόνο φροντίδας από το νοσηλευτικό προσωπικό ή
τους συγγενείς (48).
Μειονεκτήµατα της διαδερµικής
ενδοσκοπικής γαστροστοµίας (PEG)
Υποθρεψία (36,47): Οι ασθενείς µε άνοια τύπου
Alzheimer οι οποίοι σταµατούν τη λήψη τροφής από
το στόµα, εµφανίζουν άµεσα υποθρεψία. Εννέα από
40 ασθενείς που σιτίζονταν µακροχρόνια µε σωλήνες
σίτισης και είχαν φτωχή λειτουργική και γνωστική κατάσταση, εµφάνισαν απώλεια βάρους και υποθρεψία
ακόµα κι όταν τους παρέχονταν αυξηµένα θρεπτικά
πρόσθετα. Άλλες έρευνες φανερώνουν πως η απώλεια βάρους αυξάνεται σε συχνότητα και ποσοστιαία
καθώς επιµηκύνεται η διάρκεια παραµονής των σωλήνων σίτισης. Η αρνητική έκβαση αυτών των ασθενών
πιθανά να είναι αναπόφευκτη παρά την τοποθέτηση
διατροφικού καθετήρα.
Πνευµονία από εισρόφηση (46,49,50): ∆εν υπάρχουν τεκµηριωµένα δεδοµένα που να πιστοποιούν πως
οι διατροφικοί καθετήρες µειώνουν την πνευµονία από
εισρόφηση στους ασθενείς µε άνοια τύπου Alzheimer.
Έρευνα που εξέταζε την πιθανότητα πνευµονίας σε
104 νοσηλευόµενους ασθενείς µε προχωρηµένη

Νευρολογία 24: 4-2015, 35-43

άνοια, φανέρωσε πως οι ασθενείς µε καθετήρες σίτισης εµφάνισαν συγκριτικά περισσότερα επεισόδια
πνευµονίας από εισρόφηση (58%) από τους ασθενείς
χωρίς καθετήρες σίτισης. Σε άρθρο του, ο Plonk συγκεκριµένα αναδεικνύει την πνευµονική εισρόφηση ως
την πιο συνηθισµένη αιτία θανάτου ύστερα από την
τοποθέτηση PEG λόγω πιθανώς αυξηµένης γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης. Οι Alvarez-Fernandez
και συνεργάτες, σε έρευνά τους σε 67 ασθενείς µε
προχωρηµένη άνοια ηλικίας άνω των 65 ετών, κατέληξαν πως η υποθρεψία και η πνευµονία συνδέονται
άµεσα και θετικά µε τη θνησιµότητα.
Λειτουργική κατάσταση (47): Επί του παρόντος, τα
δεδοµένα σχετικά µε τη χρήση των διατροφικών καθετήρων για τη βελτίωση της λειτουργικής κατάστασης
σε ασθενείς µε προχωρηµένη άνοια Alzheimer, είναι
περιορισµένα. Σε µια ανασκοπική παρακολούθηση
νοσηλευόµενων ασθενών µε άνοια που σιτίζονταν
µέσω καθετήρα, δεν παρατηρήθηκε βελτίωση στην
εντερική λειτουργία, στη νοητική κατάσταση, στο λόγο,
στις καθηµερινές δραστηριότητες και τη βάδιση κατά
τη διάρκεια των 18 µηνών µετά την τοποθέτηση γαστροστοµίας. Μόνο σε µία κλινική περίπτωση παρατηρήθηκε µερική βελτίωση στην ανώτερη και κατώτερη
σωµατική λειτουργία σε περίοδο 4 µηνών.
Επιβίωση (41,47,48,51-54): Η πλειονότητα των
ασθενών και των οικογενειών τους προσφεύγουν
στη «λύση» της γαστροστοµίας προσδοκώντας την
παράταση της ζωής του ανθρώπου τους. Ωστόσο, σε
έρευνά τους, οι Meier και συνεργάτες συµπέραναν πως
οι σωλήνες σίτισης δεν σχετίζονται µε την επιβίωση
και πως στις περιπτώσεις ασθενών µε προχωρηµένη
νόσο Alzheimer, ανεξαρτήτου τρόπου σίτισης, το µέσο
ποσοστό θνησιµότητας στους 6 µήνες είναι 50%. Αντίστοιχα αποτελέσµατα ανέδειξαν και οι Swaroop και
Bergstrom στην µελέτη τους όπου από όλους τους
ηλικιωµένους ασθενείς µε PEG, η θνησιµότητα των πασχόντων µε άνοια παραµένει πολύ υψηλή, αγγίζοντας
το 54% µέσα σε ένα µήνα και το 90% µέσα σε ένα
χρόνο. ∆ιαπιστώνεται πως οι ασθενείς που σιτίζονται
µέσω διατροφικού καθετήρα εµφανίζουν τις ίδιες πιθανότητες θνησιµότητας µε αυτούς που σιτίζονται δια
του στόµατος, ευρήµατα που επιβεβαιώνονται και από
την µελέτη των Murphy και Lipman.
Επιπλοκές (46,49): Τα ποσοστά επιπλοκών των PEG
µπορούν να ποικίλουν µεταξύ 15-70%. Οι διαρροές
από το σωλήνα, η γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση,
ο ειλεός και η διάρροια αποτελούν πιθανές δυσµενείς
συνέπειες που σχετίζονται µε την τοποθέτηση ενός
σωλήνα σίτισης και προκαλούν µεγάλη δυσφορία
στους ασθενείς. Η εµφάνιση κατακλίσεων στους
ασθενείς που σιτίζονται από διατροφικούς καθετήρες
µπορεί να φτάσει το 65%. Επιπρόσθετες επιπλοκές
περιλαµβάνουν τον πόνο στην πλευρά του σωλήνα,
τις µεταβολικές διαταραχές, την εστιακή αιµορραγία
και το αιµάτωµα. Μέσα σε ένα χρόνο, περίπου το
33% των ασθενών θα ζητήσουν να αποµακρύνουν
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τον σωλήνα, 20% θα εµφανίσουν γαστρεντερικές επιπλοκές, 4-8% θα εµφανίσουν λοιµώξεις, αιµορραγία,
διαρροές, ερυθρότητα ή ερεθισµό.
Άλλες σκέψεις (22,55): Υπάρχουν αρκετοί µη κλινικοί παράγοντες που σαφώς επηρεάζουν την τελική
απόφαση τοποθέτησης σωλήνων σίτισης. Πρέπει να
ληφθεί υπόψη η αποµόνωση ενός ασθενή που σιτίζεται από καθετήρα, καθώς στις περιπτώσεις αυτές,
συνήθως αποφεύγεται από τους συγγενείς η σίτιση
σε διαφορετικά µη οικεία κοινωνικά περιβάλλοντα. Η
Lacey προσθέτει πως οι νεότεροι ερευνητές της άνοιας,
αποθαρρύνουν την τοποθέτηση καθετήρων σίτισης
στους ασθενείς µε προχωρηµένη άνοια.
Αποτελέσµατα ερευνών ύστερα
από τοποθέτηση PEG σε ασθενείς
µε άνοια τύπου Alzheimer
Οι Becker και συνεργάτες διεξήγαγαν έρευνα σε 222
ασθενείς µε δυσφαγία στους οποίους υπήρχαν και
ασθενείς µε άνοια (56). Από αυτούς οι 117 σιτίζονταν
µέσω PEG και οι υπόλοιποι 105 σιτίζονταν στοµατικά. Και οι δυο οµάδες συµµετείχαν σε πρωτόκολλα
συντηρητικής θεραπείας µε χρήση συµπεριφορικών
αντιρροπιστικών µεθόδων. Συµπέραναν πως όλοι οι
ασθενείς επωφελήθηκαν από τη λειτουργική θεραπεία, είτε είχαν PEG, είτε όχι. Μία οµάδα ασθενών
µάλιστα µπόρεσε επιτυχώς να επιστρέψει σε πλήρη
στοµατική θρέψη. Επιπρόσθετα, οι ασθενείς µε PEG
εµφάνισαν περισσότερες επιπλοκές και µεγαλύτερο
ποσοστό θνησιµότητας, παρόλη την έγκαιρη τοποθέτηση του σωλήνα σε αυτούς µε σοβαρή δυσφαγία.
Οι Lubart και συνεργάτες διεξήγαγαν έρευνα σε
111 ασθενείς µε άνοια και δυσφαγία. Οι 89 σιτίζονταν µέσω ρινογαστρικού καθετήρα και οι 22 µέσω
γαστροστοµίας (4). Οι συγγενείς των ασθενών και το
προσωπικό υγείας αντιµάχονταν των σωλήνων σίτισης.
Ωστόσο, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς θεωρούσαν πως οι σωλήνες σίτισης αποτελούν σηµαντικό
τρόπο κάλυψης των βασικών διατροφικών αναγκών
του ασθενή τόσο σε υγρά όσο σε θρεπτικά συστατικά,
επίσης θεωρούσαν πως οι σωλήνες σίτισης οδηγούν
στο να υποφέρουν περισσότερο οι ασθενείς. Οι συγκεκριµένοι ερευνητές κατέληξαν πως οι σωλήνες
σίτισης παρέχουν επαρκή θρέψη και ενυδάτωση στους
ασθενείς µε προχωρηµένη άνοια και πρέπει να εισάγονται κατόπιν ενδελεχούς ενηµέρωσης για τα οφέλη
και τα κόστη µίας τέτοιας παρέµβασης. Εντυπωσιακά
είναι τα ευρήµατα στη µελέτη των Mont και Clark
όπου η χρήση των σωλήνων σίτισης σε ασθενείς µε
άνοια µειώθηκε κατά 80% έπειτα από εκπαίδευση του
προσωπικού και παροχή κατάλληλων συµβουλών
διαχείρισης των ασθενών από τους συγγενείς (57).
Ο Chernoff σε άρθρο του αναφέρει έρευνα στην
οποία αξιολογήθηκαν 40 ασθενείς µε άνοια Alzheimer
που παρακολουθούνταν σε µονάδες ειδικής φροντίδας
στην Ιταλία, για τη διατροφική τους κατάσταση. Στην

αρχή της έρευνας, οι 19 από τους 40 εµφάνιζαν σηµάδια υποσιτισµού. Έπειτα από 6 µήνες συστηµατικής
παρέµβασης (ανάλυση και ρύθµιση συνθηκών στο
περιβάλλον, παροχή βοήθειας στη σίτιση και αλλαγές
στη στάση της σίτισης), ο αριθµός των ασθενών που
υποσιτίζονταν µειώθηκε σηµαντικά, από τους 19 στους
10 (48). Σε έρευνα των Chouinard και συνεργατών
σε 47 ασθενείς µε νόσο Alzheimer στον Καναδά οι
οποίοι απεβίωσαν σε χρονικό διάστηµα 2,5 ετών,
διαπιστώθηκε πως ενώ σε κανένα ασθενή δεν είχε
εισαχθεί σωλήνας σίτισης, υπήρχε µια συσχέτιση µεταξύ απώλειας βάρους, δυσφαγίας και θανάτου από
πνευµονία (58).
Οι Finucane και οι συνεργάτες του, σε έρευνα που
έκαναν στην Αµερική, λαµβάνοντας υπόψη τους δεδοµένα από το 1966 µέχρι το 1999, ανακάλυψαν
πως παρόλο που η αργή στοµατική σίτιση µπορεί να
αντικαταστήσει την αυξηµένη, κατά τις δυο τελευταίες
δεκαετίες, τοποθέτηση σωλήνων σίτισης σε ασθενείς µε άνοια, δεν έγιναν προσπάθειες λήψης τροφής
από το στόµα (59). Στο άρθρο τους, χρησιµοποιώντας βιβλιογραφικά δεδοµένα και εστιάζοντας στον
πληθυσµό των ασθενών µε άνοια και δυσφαγία, συµπέραναν πως οι σωλήνες σίτισης δεν µειώνουν τον
κίνδυνο εισρόφησης στοµατικών εκκρίσεων, ή την
εισρόφηση αναµασηµένων γαστρικών υπολειµµάτων.
Παρατήρησαν µάλιστα, σε άλλη µελέτη τους πως οι
ασθενείς µε στοµατοφαρυγγική δυσφαγία που θρέφονταν από το στόµα, εµφάνισαν σηµαντικά λιγότερα
περιστατικά εισρόφησης από εκείνους που σιτίζονταν
µέσω γαστροστοµίας. Ακόµη, αναδεικνύεται από την
ανάλυση βιοδεικτών πως οι σωλήνες σίτισης δεν βελτιώνουν την θρέψη στους ασθενείς µε άνοια. Η επιβίωση
των ασθενών µε διατροφικούς καθετήρες δεν ήταν
µεγαλύτερη από αυτούς που σιτίζονταν στοµατικά.
Οι κατακλίσεις δεν βελτιώθηκαν µε την τοποθέτηση
σωλήνων σίτισης, ούτε µειώθηκε ο κίνδυνος ανάπτυξης λοιµώξεων. ∆εν παρατηρήθηκε αποδεδειγµένη
βελτίωση στη λειτουργική κατάσταση των ασθενών
µε σωλήνες σίτισης. Τέλος, δεν υπήρξαν δεδοµένα
βελτίωσης της άνεσης των ασθενών που λάµβαναν
τροφή µέσω καθετήρα.
Συµπεράσµατα
Η σίτιση και η κατάποση στερεών και υγρών αποτελεί µια καθηµερινή δραστηριότητα, που συνήθως
παραβλέπεται στα τελικά στάδια της άνοιας τύπου
Alzheimer. Η συνεχής νοµική, επιστηµονική και ηθική
διαµάχη σχετικά µε την τοποθέτηση ή µη καθετήρων
σίτισης στους διαταραγµένους γνωστικά ασθενείς υπογραµµίζει την ανάγκη για κατανόηση των µειονεκτηµάτων και πλεονεκτηµάτων αυτών, καθώς επίσης και
για τον προσδιορισµό του όρου «ποιότητα ζωής» και
πώς ο καθένας την αντιλαµβάνεται.
Στις περισσότερες περιπτώσεις ασθενών µε άνοια
τελικού σταδίου, οι κίνδυνοι από τη θρέψη και ενυδά-
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«Θα αποφασίζατε τη διενέργεια της γαστροστοµίας σε ασθενείς µε προχωρηµένη άνοια;»
τωση µέσω σωλήνων σίτισης, υπερτερούν των πλεονεκτηµάτων όπως έδειξαν τα αποτελέσµατα αρκετών
ερευνών. Άλλωστε η σίτιση µέσω PEG, αν και είναι
εφικτή, συνδέεται µε σηµαντικές επιβαρύνσεις, ενώ
ελάχιστα εµπειρικά στοιχεία αναφέρουν βελτίωση σε
διατροφικές και λειτουργικές παραµέτρους σε ηλικιωµένους ασθενείς µε άνοια.
Συνεπώς, στις περιπτώσεις ασθενών µε προχωρηµένη άνοια, είναι απαραίτητη η εκπαίδευση τόσο του
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, όσο και των
συγγενών και φροντιστών για τα πιθανά προβλήµατα
σίτισης που επιπολάζουν στο συγκεκριµένο πληθυσµό
και τις µη φαρµακευτικές παρεµβάσεις που στοχεύουν
στην διαχείριση αυτών των προβληµάτων. Τέτοιου
είδους συντηρητικές, υποστηρικτικές κατευθύνσεις
µπορούν να βελτιώσουν τη φροντίδα του ασθενή και
να µειώσουν το εκτεταµένο κόστος για το υγειονοµικό
σύστηµα ώστε να αποφεύγονται οι τοποθετήσεις µη
αναγκαίων καθετήρων σίτισης και οι πιθανές επακόλουθες επιπλοκές στον ηλικιωµένο πληθυσµό στον
οποίο ανήκει αυτή η οµάδα ασθενών.
Τελικά, εσείς θα αποφασίζατε την τοποθέτηση γαστροστοµίας σε ασθενείς µε προχωρηµένη άνοια; Αν
κάποιος όφειλε να δώσει µία µονολεκτική απάντηση, η
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας θα τον οδηγούσε στο
«όχι». Η γαστροστοµία δεν πρέπει να διενεργείται µε
την ελπίδα ότι θα µειώσει τον κίνδυνο της εισρόφησης,
ενώ διαφαίνεται από την βιβλιογραφική ανασκόπηση
πως ο κλινικός δεν απαλλάσσεται από την έγκαιρη
υιοθέτηση µίας προσέγγισης που θέτει την ενηµέρωση
και εκπαίδευση των φροντιστών στο επίκεντρο.
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