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«Månedens kasus» vil kort beskrive  

perkutan radiologisk gastrostomi (PRG) 

 

 

 

Først en del tekst før det vi normalt gjør: 

intervenerer... 



Kirurgisk gastrostomi er beskrevet utført i 1876. 

«Stamm prosedyre», med et rett kateter og 

anterior gastropeksi, har siden 1894 vært den 

vanligste kirurgiske prosedyren. (1)  

På slutten av 1970 ble det beskrevet perkutan 

endoskopisk gastrostomi (PEG). (2)  

De første gjennomlysningsveiledete perkutane 

gastrostomiene (PRG) er beskrevet i 1981.(3) 

Teknikkene brukes også til tynntarmstilgang. Det 

vil ikke beskrives her. 

1. P.C Shellito. Ann Surg. 1985 Feb; 201(2): 180–185 

2. Larson D, Gastroenterology 1987; 9:46-50 

3. Preshaw R, Surg Gynecol Obstet 1981; 152:659-660 



Hovedgruppene av pasientene beskrives i 

litteraturen å være nevrologiske (eks. slag, ALS),  

ØNH- tumores, mediastinale oppfyllinger, andre 

tilstander hvor enteral ernæring er vanskelig. 

 

Enteral ernæring har mange fordeler fremfor 

parenteral hos pasienter med fungerende 

mage/tarm. Parenteral ernæring er kostbar. Risiko 

for CVK infeksjoner/ trombose, leverdysfunksjon, 

metabolske-, væske- og elektrolyttforstyrrelser, 

mukosal atrofi med barrieresvikt.  

 

Nasogastrisk sonde tolereres dårlig som varig 

løsning, kan gi nasale ulserasjoner, rhinosinusitter 

øsofagal striktur, refluxer og aspirasjon. (4)  

 
4. Mustafa N, EJR 2002 ; 43: 186-195 



Gode artikler å lese er: 

Mustafa N Özmen, EJR 2002; 43: 186-195,  

Thierry de Baere, Radiology 1999; 210: 651-654,  

Lorentzen T, Acta Radiologica 2007 

Brian Funaki, AJR 2001; 177: 359-362 

 

Anatomiske og pasientmessige forhold som må hensyntaes: 

 

Interponert colon og venstre leverlobus, anatomiendrende GI  

kirurgi, ascites, blødningsforstyrrelser, portalhypertensjon (GI varicer), 

kort antatt livslengde, etc.  

 

Jeg går ikke inn på dette i detalj, men alt hører med i en preprosedyre vurdering.  

 

Noen artikler hevder at kombinasjonen av UL og gjennomlysning ved punksjon  

minsker risikoen for komplikasjoner, eks. punksjon av tarm eller kar.  

Noen mener gastropeksi må anlegges, andre ikke, bortsett fra ved reproduserende 

ascites 

 

Uansett er PRG vs PEG lik hva angår minor og major komplikasjoner.  

Eneste klare fordelen med PEG ser av studier å være litt lavere seponering av 

sonde pga forskjellen i «anker».  

 

PRG har og fordelen at den stort sett kan gjennomføres kun i lokalbedøvelse etter 

vår erfaring.   

 



For gjennomlysningsveiledet teknikk brukes det flere teknikker: 

 

NG sonde hvor en inflaterer ventrikkelen med luft for så å stikke 

gjennomlysningsveiledet. Noen setter 300-500ml vann slik at en kan 

se ventrikkellumen på UL og så stikke UL- veiledet. 

 

Dersom ordinær NG-sonde ikke lar seg legge ned, brukes 4-5Fr  

diagnostisk kateter alene eller med eks. Terumowire for så å inflatere.  

 

Når en først har stukket i ventrikkelen brukes det igjen ulike teknikker: 

Anleggelse av gastropeksi via ulike system, 1-3 suturer. Noen 

seponerer etter at sonden er inne. 

Ulike dilatatorsett over stiv wire før «peel away sheath» hvor 

ballongfiksert 14-18FR ernæringskateter føres inn. Noen 

ballongdilaterer kanalen i stedet for «peel away» teknikken.  

Antegrad innleggelse er og mulig etter retrograd tilgang. En fører 

kateter/ wire ut av munnen og så vha. slynge/tang drar «endoskopisk» 

gastrosonde ned og ut. 

 

14Fr og oppover er å foretrekke, da mindre sonder lettere går tett. 

Vi har landet på 18FR. (hos voksne) 

 

Noen bruker trådfiksert pigtailkater. 

 

  

 

 

 



Endoskopisk perkutan gastrostomi (PEG) 

er hovedteknikken i dag, men  

gjennomlysningsveiledet teknikk, PRG (perkutan 

radiologisk gastrostomi) er et  

godt supplement.  

Det har nær 100% teknisk suksess og  

kan gi enteral tilgang hos pasienter hvor en ikke 

kommer i mål endoskopisk eller prosedyren  

ikke vil være mulig/ kontraindisert. 

 

Etter forspørsel fra gastrokirurgene begynte vi med  

dette for noen år siden.  

 

     



De første pasientene vi gjorde PRG på, brukte vi  

et gastropeksisett fra Kimberly-Clark og via  

peel away en Kimberly-Clark 18FR Feeding tube. 

Etter et besøk på, Mayo Clinic Rochester, så vi en teknikk uten gastropeksi. 

De brukte 20G nål til punksjon deretter 0,018 wire og 6Fr coaxial dilatator. 

Via denne 4Fr kateter og myk wire som en førte ut mot jejunum. Så skifte til  

stiv wire og over denne PTA ballong og GI sonden. Dilatasjon og ved eksuflering 

skjøv en raskt sonden inn.  

 

De gjør altså ikke gastropeksi. Dette forenkler prosedyren og minsker og faren for 

blødning ved punksjon av ventrikkelkar. Ved SIR 2015 spurte jeg en av foreleserne 

under PRG foredrag om gastropeksi. Han hadde lagt stomier siden 1980-tallet, uten 

peksi. De la 300-400 i året og hadde ikke sett grunn til å endre praksis. Det er dog 

publikasjoner som mener det minsker faren for lekkasje. Lekkasje har sammenheng  

med slakk mot låseplaten.   



Måten vi nå gjør det på: 

 

•Faste 4-6t.  

•Preopr. AB.  

 

•Dersom mulig NG. sonde 

•Vask 

•Inflasjon for å se egnet punksjonssted i gj.lysn 

•Lokalanestesi  

•Ca. 1cm snitt i hud og inn mot rectusfascien.  

•20G Special canula (stiv og skarp, ventrikkelen er seig) 

•0,018 wire, 6Fr coax dilatator, 4Fr BER 2, Terumo stiv bøyd, 

145cm Lunderquist. 

•8x80mm PTA ballong med 50cm skaft gjennom 18Fr 

sonde(kan evt smøres med steril Xylocain gel) 

 
•Kan vurdere butylscopolamin. Vi har ikke trengt dette da prosedyren normalt er svært rask 
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Lønner seg å stikke i 

antrum litt mot pylorus, 

men ikke for skrått. 

 

Her føres 6FR coax 

dilatator på 0,018 

nitinolwire 

NG sonde  
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Her ligger coax dilatator 

på plass med 4 Fr BER 
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BER 2 ute ved Treitzke 

vha en Terumowire 
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Nevrotisk sjekking av intraluminal 

beliggenhet... 
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Lunderquist, 8X80mm PTA  

18Fr K-C sonde ligger her 

intramuskulær kanal  
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Sonden holdes fast mot ballongen 

og skyves inn ved tømming, da 

virker ballongen som en glatt 

overgang mot den flate enden på 

sonden.  

Sliter en her er det som regel for lite 

snitt i huden.  
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Sonden er inne! 
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Fiksasjonsballongen er fylt 

med kranvann. K-C mener 

den varer lengre da... 

 

Dra tilbake og adapter 

ventrikkelen mot bukveggen.  

Låseplaten skyves ned og 

stramheten er ca 3-4mm. 

Skal ikke være som en 

«møbelknapp» 

Sett litt kontrast for å se pylorus  

før fylling av fiksasjonsballongen. 

Pasienten vil gi beskjed om du  

prøver å dra ballongen retrograd... 



Postprosedyrestell og bruk som etter sitt lokale PEG regime. 

Kritisk å holde det stramt nok. Kanalen vil danne seg i løpet av 1-2uker 

 

Hos oss kobler vi på urinpose for avlastning i 8 t. Skyller så med 50 ml  

lunkent vann. Er dette ok, kan det startes med 100-200ml vann om 

gangen. Sondeernæring kan så startes dagen etter inngrepet.     
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Innskutt bilde ved et skifte 

Fiksasjonsballong 



Så kan en ta det et steg videre når det ikke lar seg 

gjøre å få ned NG-sonde eller kateter (eller 

pasienten nekter), og det vurderes indisert å 

anlegge gastrostomi. 

One more thing... 
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Tom ventrikkel ligger bak lever med colon 



Lever Ventrikkel 



Her kommer nålen via lever 













Lumen 





Nålespiss 



Etter kontrastsjekk og så insufflering av luft 



UL og gjennomlysning parallelt for å se beste innstikk og bekrefte posisjon 



Denne nålen skal kun brukes til å insufflere luft 



Luftfylt kommer ventrikkelen fint ned og med åpen gate mellom lever og colon 



Ny nål for gastrostomi. Bekrefter intraluminal posisjon, selv om det kommer luft, nevrose... 

0,018 wire 



6Fr coax dilatator, Terumowire  



Litt kontrast for å se hvor en skal lete etter åpning, 

om ikke wiren ikke umiddelbart glir over til 

duodenum. 

Rask angulering RAO LAO 





Terumo og BER 2 på vei ut 

































Ny nevrose... 



Lunderquist og 8x80mm ballong  

Sonde 

























Sonde i bulbus duodeni 

















Adaptasjon 

Stramming  

Pose for avlasting  



Komplikasjoner 

 

•Karpunksjon. Vi har ikke sett dette, bank, bank 

 

•Infeksjon, selv uten ab prof svært lav, med nær null 

 

•Lekkasje. Vi har hatt dette hos én. Kommer normalt første uken.  

 

 Skyldtes aksidentell flytting av platen ved stell. Klinisk lett irritasjon i trakt. 

 CT viste ikke abscess eller intraperitonealt søl. Ved stramming bedring i  

 løpet av et dg og utskrevet. 

 

 

•Ellers er det å si at vi ikke har stor erfaring med PRG, men klinikerne kontakter oss stadig 

 oftere. Her ligger det nok mye på oss selv å promotere hva vi kan hjelpe til med... 

Mye mer å si omkring temaet. 

 

Se M. N. Özmen sin fine oversiktsartikkel, EJR 2002; 43:186-195  


