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Γεώξγηνο Π. Γεώξγηνο Π. ΚαξακαλώιεοΚαξακαλώιεο  

Ννζνθνκείν Ννζνθνκείν ΑηηηθόλΑηηηθόλ  



99εε    Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24--25 Σεπηεκβξίνπ 201125 Σεπηεκβξίνπ 2011  

πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ;πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ;  

νηζνθαγηθή καλνκεηξίανηζνθαγηθή καλνκεηξία  



••  θαηαγξαθήθαηαγξαθή  ελδναπιηθώλελδναπιηθώλ  πηέζεσλπηέζεσλ  

••  ζηαηηθέοζηαηηθέο  πηέζεηοπηέζεηο    

                  ηνληθήηνληθή  ζύζπαζεζύζπαζε  ζθηθηήξσλζθηθηήξσλ      

                  ελδναπιηθήελδναπιηθή  πίεζεπίεζε  εξεκίαοεξεκίαο  

••  κεηαβνιέοκεηαβνιέο  πηέζεσλπηέζεσλ    

                  ράιαζεράιαζε--ζύζπαζεζύζπαζε  ζθηγθηήξσλζθηγθηήξσλ  

                  ελδναπιηθέοελδναπιηθέο  ζπζπάζεηοζπζπάζεηο    

99εε    Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24--25 Σεπηεκβξίνπ 201125 Σεπηεκβξίνπ 2011  

νηζνθαγηθή καλνκεηξίανηζνθαγηθή καλνκεηξία  

αξρέο ηεο κεζόδνπαξρέο ηεο κεζόδνπ 



••  δηέγεξζεδηέγεξζε  κεηαηξνπέσλκεηαηξνπέσλ  πίεζεοπίεζεο  

••  κεηαηξνπήκεηαηξνπή  πίεζεοπίεζεο  ζεζε  ειεθηξηθόειεθηξηθό  ζήκαζήκα    

••  ελίζρπζεελίζρπζε  ηνπηνπ  ζήκαηνοζήκαηνο  

••  θαηαγξαθήθαηαγξαθή  ζηνλζηνλ  ππνινγηζηήππνινγηζηή  
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νηζνθαγηθή καλνκεηξίανηζνθαγηθή καλνκεηξία  

αξρέο ηεο κεζόδνπαξρέο ηεο κεζόδνπ 



πνηα ε ηερληθή ηεο εμέηαζεο;πνηα ε ηερληθή ηεο εμέηαζεο;  
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νηζνθαγηθή καλνκεηξίανηζνθαγηθή καλνκεηξία  



ζύζηεκα ελδναπιηθήο έγρπζεο λεξνύ 

••  κεηαηξνπείοκεηαηξνπείο  εθηόοεθηόο  ηνπηνπ  

ζώκαηνοζώκαηνο  

••  παξνρήπαξνρή  λεξνύλεξνύ  απόαπό  αληιίααληιία  

ζηαζεξήοζηαζεξήο  ηξηρνεηδηθήοηξηρνεηδηθήο  έγρπζεοέγρπζεο  

••  ηνην  λεξόλεξό  ξέεηξέεη  ελδναπιηθάελδναπιηθά  απόαπό  

ηηοηηο  πιάγηεοπιάγηεο  νπέονπέο  ηνπηνπ  θαζεηήξαθαζεηήξα  

••  εε  πίεζεπίεζε  ζύγθιηζεοζύγθιηζεο  ησλησλ  νπώλνπώλ  

(από(από  ζπζπάζεηοζπζπάζεηο  ήή  ζθηγθηήξεο)ζθηγθηήξεο)  

κεηαθέξεηαηκεηαθέξεηαη  κέζσκέζσ  ηνπηνπ  λεξνύλεξνύ  

ζηνλζηνλ  θαζεηήξαθαζεηήξα  

••    δηέγεξζεδηέγεξζε  ησλησλ  εμσηεξηθώλεμσηεξηθώλ  

κεηαηξνπέσλκεηαηξνπέσλ    
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νηζνθαγηθή καλνκεηξίανηζνθαγηθή καλνκεηξία  



••  μπινθαίλε ζηελ κύηε θαη ζηελ άθξε ηνπ θαζεηήξαμπινθαίλε ζηελ κύηε θαη ζηελ άθξε ηνπ θαζεηήξα  

••  δηαξηληθή ηνπνζέηεζε καλνκεηξηθνύ θαζεηήξαδηαξηληθή ηνπνζέηεζε καλνκεηξηθνύ θαζεηήξα  

••  εμέηαζε κε ηερληθή ζηαδηαθήο έιμεο εμέηαζε κε ηερληθή ζηαδηαθήο έιμεο   

••  θαηαπόζεηο 3θαηαπόζεηο 3--55ml ml λεξνύλεξνύ  

••  10 θαηαπόζεηο10 θαηαπόζεηο  

••  κεζνδηαζηήκαηα > 20 κεζνδηαζηήκαηα > 20 secsec    

εμέηαζε 
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νηζνθαγηθή καλνκεηξίανηζνθαγηθή καλνκεηξία  



•• λεζηεία γηα 4λεζηεία γηα 4--6 ώξεο πξηλ ηελ εμέηαζε6 ώξεο πξηλ ηελ εμέηαζε  

•• λα κελ πξνεγεζεί άιιε εμέηαζε ηνπ νηζνθάγνπ λα κελ πξνεγεζεί άιιε εμέηαζε ηνπ νηζνθάγνπ   

•• δηαθνπή θαξκάθσλ γηα 24 ώξεοδηαθνπή θαξκάθσλ γηα 24 ώξεο  
        ληηξώδε, αλαζηνιείο αζβεζηίνπ, ζενθπιιίλε,ληηξώδε, αλαζηνιείο αζβεζηίνπ, ζενθπιιίλε,  

        θαηαζηαιηηθά, επθηλεηηθάθαηαζηαιηηθά, επθηλεηηθά  

πξνεηνηκαζία ηνπ αζζελνύο 
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νηζνθαγηθή καλνκεηξίανηζνθαγηθή καλνκεηξία  



 πξνώζεζεπξνώζεζε  ζηελζηελ  βάζεβάζε  ηεοηεο  ξηληθήοξηληθήο  ζαιάκεοζαιάκεο  

 ζηαζηα  1212--1515  εθεθ  θάκςεθάκςε  ηεοηεο  θεθαιήοθεθαιήο  πξνοπξνο  ηαηα  εκπξόοεκπξόο  θαηθαη  κεκε  

μεξήμεξή  θαηάπνζεθαηάπνζε  ήπηαήπηα  πξνώζεζεπξνώζεζε  ηνπηνπ  θαζεηήξαθαζεηήξα  απόαπό  ηνληνλ  

ΑΟΣΑΟΣ  ζηνλζηνλ  νηζνθάγννηζνθάγν  

 αλαλ  βήραοβήραο  ήή  βξάγρνοβξάγρνο  θσλήοθσλήο::  είζνδνοείζνδνο  κάιινλκάιινλ  ζηελζηελ  ηξαρείαηξαρεία  

 ΚΟΣΚΟΣ  ζπλήζσοζπλήζσο  ζηαζηα  4545--5050  εθεθ  απόαπό  ηνην  αθξνξίληναθξνξίλην  

 αληίζηαζεαληίζηαζε  ζηελζηελ  πξνώζεζεπξνώζεζε::  κάιινλκάιινλ  αλαδίπισζεαλαδίπισζε  

ηνπνζέηεζε θαζεηήξα 
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νηζνθαγηθή καλνκεηξίανηζνθαγηθή καλνκεηξία  



αν και η κατάποση ξεκινά από τον ανώτεπο αν και η κατάποση ξεκινά από τον ανώτεπο 
οισουάγο και κινείται ππορ τον στόμαχοοισουάγο και κινείται ππορ τον στόμαχο::  

  
          ε νηζνθαγηθή ε νηζνθαγηθή καλνκεηξίακαλνκεηξία  μεθηλά πάληα από μεθηλά πάληα από 

ηνλ ζηόκαρν θαη ζπλερίδεη κέζσ ηνπ ΚΟΣ ζην ηνλ ζηόκαρν θαη ζπλερίδεη κέζσ ηνπ ΚΟΣ ζην 
ζώκα ηνπ νηζνθάγνπ θαη ζηνλ ΑΟΣζώκα ηνπ νηζνθάγνπ θαη ζηνλ ΑΟΣ  

99εε    Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24--25 Σεπηεκβξίνπ 201125 Σεπηεκβξίνπ 2011  

νηζνθαγηθή καλνκεηξίανηζνθαγηθή καλνκεηξία  



ζέζε ηνπ θαζεηήξα 

αναπνοή 

αναπνοή 

ζσξαθηθή  

θνηιόηεηα 

στόμαχος 

διάφραγμα 

 
(αρνητική πίεση) 

 
(θετική πίεση) 
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νηζνθαγηθή καλνκεηξίανηζνθαγηθή καλνκεηξία  



ΑΟΣ 
  

ΚΟΣ 

Γξακκσηέο 

κπηθέο ίλεο 

Λείεο  

κπηθέο ίλεο 

Σηόκαρνο 

Δηάθξαγκα 

Ζώλε  

κεηάπησζεο 

Φάξπγγαο 

Σώκα 

ζέζε ηνπ θαζεηήξα 

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 

νηζνθαγηθή καλνκεηξία 



γαζηξηθή πίεζε αλαθνξάο 

Σηόκαρνο 

ΚΟΣ 

Γξακκσηέο 

κπηθέο ίλεο 

Ζώλε  

κεηάπησζεο 

Λείεο  

κπηθέο ίλεο 

Δηάθξαγκα 
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νηζνθαγηθή καλνκεηξία 



κεηαθίλεζε ηνπ θαζεηήξα αλά 1 cm θαη αλακνλή γηα 10-15 sec– αύμεζε ηεο πίεζεο ηνπ ΚΟΣ 

Γξακκσηέο 

κπηθέο ίλεο 

Ζώλε  

κεηάπησζεο 

Λείεο  

κπηθέο ίλεο 

Δηάθξαγκα 

ΚΟΣ 

Σηόκαρνο 

πξνζδηνξηζκόο ηνπ ΚΟΣ 

νηζνθαγηθή καλνκεηξία 



10 καηαπόζεις νερού ηων 5cc με μεζοδιαζηήμαηα ηων  20 – 30΄΄  

ζπζπάζεηο ζην ζώκα 

&  ράιαζε ηνπ ΚΟΣ 

Γξακκσηέο 

κπηθέο ίλεο 

Ζώλε  

κεηάπησζεο 

Λείεο  

κπηθέο ίλεο 

Δηάθξαγκα 

ΚΟΣ 

Σώκα 

ΑΟΣ 
  

Σηόκαρνο 

νηζνθαγηθή καλνκεηξία 



θπζηνινγηθή θαηάπνζε 
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νηζνθαγηθή καλνκεηξίανηζνθαγηθή καλνκεηξία  



ηη πιεξνθνξίεο δίλεη ε εμέηαζε;ηη πιεξνθνξίεο δίλεη ε εμέηαζε;  

99εε    Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24--25 Σεπηεκβξίνπ 201125 Σεπηεκβξίνπ 2011  

νηζνθαγηθή καλνκεηξίανηζνθαγηθή καλνκεηξία  



 πίεζεπίεζε  ΚΟΣΚΟΣ  

              πίεζεπίεζε  εξεκίαοεξεκίαο  

              ππνιεηπόκελεππνιεηπόκελε  πίεζεπίεζε  ράιαζεοράιαζεο  

 θηλεηηθόηεηαθηλεηηθόηεηα  νηζνθάγνπνηζνθάγνπ  

              παξνπζίαπαξνπζία  πεξηζηαιηηζκνύπεξηζηαιηηζκνύ  

              κνξθνινγίακνξθνινγία  ζπζπάζεσλζπζπάζεσλ  

              ύςνούςνο  θαηθαη  δηάξθεηαδηάξθεηα  ζπζπάζεσλζπζπάζεσλ  

 πνηνηηθήπνηνηηθή  κειέηεκειέηε  ΑΟΣΑΟΣ  

παξάκεηξνη αλάιπζεο 

99εε    Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24--25 Σεπηεκβξίνπ 201125 Σεπηεκβξίνπ 2011  

νηζνθαγηθή καλνκεηξίανηζνθαγηθή καλνκεηξία  



 πίεζεπίεζε  ΚΟΣΚΟΣ  <<  66  mmHgmmHg      

 δηθόξπθεοδηθόξπθεο--ηξηθόξπθεοηξηθόξπθεο  ζπζπάζεηοζπζπάζεηο              

 επαλαιακβαλόκελεοεπαλαιακβαλόκελεο  ζπζπάζεηοζπζπάζεηο  

 ζπζπάζεηοζπζπάζεηο  κεκε  ύςνούςνο  <<  3030  mmHgmmHg    

  παξάκεηξνη κε πηζαλή ζεκαζία 
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νηζνθαγηθή καλνκεηξίανηζνθαγηθή καλνκεηξία  



ε πςειήο αλαιπζεο καλνκεηξία έρεη ε πςειήο αλαιπζεο καλνκεηξία έρεη 

πιενλεθηήκαηα;πιενλεθηήκαηα;  
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νηζνθαγηθή καλνκεηξίανηζνθαγηθή καλνκεηξία  



ΑΟΣ 

γξακκσηόο νηζνθάγνο 

δώλε κεηάπησζεο 

ιείνο νηζνθάγνο 

ΚΟΣ 

θαηάπνζε 

 καλνκεηξία πςειήο αλάιπζεο 
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νηζνθαγηθή καλνκεηξίανηζνθαγηθή καλνκεηξία  



 ππνηνλίαππνηνλία  ΚΟΣΚΟΣ  ::      2424%%  

 κεκε  εηδηθήεηδηθή    θηλεηηθήθηλεηηθή  δηαηαξαρήδηαηαξαρή  ::  2222%%  

 ππνθηλεηηθόηεηαππνθηλεηηθόηεηα  ζώκαηνοζώκαηνο  ::  44%%  

 ππνηνλίαππνηνλία  ΚΟΣΚΟΣ  &&  ππνθηλεηηθόηεηαππνθηλεηηθόηεηα  ζώκαηνοζώκαηνο::  99%%    

 αραιαζίααραιαζία  ::  22..55%%  

 πνιύπνιύ  κεησκέλνοκεησκέλνο  πεξηζηαιηηζκόοπεξηζηαιηηζκόο::  44..55%%  

  απνηειέζκαηα HRM 

Chan WW, et al; Chan WW, et al; SurgSurg  EndoscEndosc  2011; 25: 29432011; 25: 2943  
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νηζνθαγηθή καλνκεηξίανηζνθαγηθή καλνκεηξία  



 δηαθξαγκαηνθήιε 

PandolfinoPandolfino  JE, et al; AJG 2007; 102: 1056JE, et al; AJG 2007; 102: 1056  

99εε    Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24--25 Σεπηεκβξίνπ 201125 Σεπηεκβξίνπ 2011  

νηζνθαγηθή καλνκεηξίανηζνθαγηθή καλνκεηξία  



 παξνδηθέο ραιάζεηο ΚΟΣ 

Roman S, et al; APT 2011; Roman S, et al; APT 2011; 3434: : 384384  

99εε    Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24--25 Σεπηεκβξίνπ 201125 Σεπηεκβξίνπ 2011  

νηζνθαγηθή καλνκεηξίανηζνθαγηθή καλνκεηξία  



 παξνδηθέο ραιάζεηο ΚΟΣ & βξάρπλζε νηζνθάγνπ 

Rohof WO, et al; NGM 2011; 23: 427 

99εε    Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24--25 Σεπηεκβξίνπ 201125 Σεπηεκβξίνπ 2011  

νηζνθαγηθή καλνκεηξίανηζνθαγηθή καλνκεηξία  



πνηα ε θιηληθή ζεκαζία ησλ επξεκάησλ πνηα ε θιηληθή ζεκαζία ησλ επξεκάησλ 

ηεο εμέηαζεο;ηεο εμέηαζεο;  

99εε    Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24--25 Σεπηεκβξίνπ 201125 Σεπηεκβξίνπ 2011  

νηζνθαγηθή καλνκεηξίανηζνθαγηθή καλνκεηξία  



 πίεζεπίεζε  <<  66  mmmm  HgHg  ::  ζνβαξήζνβαξή  παιηλδξόκεζεπαιηλδξόκεζε  

 θπζηνινγηθήθπζηνινγηθή  πίεζεπίεζε::  δελδελ  απνθιείεηαπνθιείεη  ηεληελ  

παιηλδξόκεζεπαιηλδξόκεζε  

 εε  ηηκήηηκή  ηεοηεο  πίεζεοπίεζεο  ηνπηνπ  ΚΟΣΚΟΣ  δελδελ  ζρεηίδεηαηζρεηίδεηαη  κεκε  ηνληνλ  

βαζκόβαζκό  ηεοηεο  παιηλδξόκεζεοπαιηλδξόκεζεο  

 πίεζε ΚΟΣ 
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ζπζπάζεηοζπζπάζεηο::    

                        κεκε  ύςνούςνο  <<  3030  mmmm  HgHg  

                        επαλαιακβαλόκελεοεπαλαιακβαλόκελεο  //  δηθόξπθεοδηθόξπθεο    

  κεηαβνιέο ζηνλ πεξηζηαιηηζκόκεηαβνιέο ζηνλ πεξηζηαιηηζκό  

έλδεημε θαθήο θηλεηηθόηεηαο ηνπ νηζνθάγνπ έλδεημε θαθήο θηλεηηθόηεηαο ηνπ νηζνθάγνπ   
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αλεπαξθήο πεξηζηαιηηζκόο  

 θαθή θηλεηηθόηεηα θαη ζνινπιαζηηθή  

κεηεγρεηξεηηθή δπζθαγία κεηά  

από νιηθή ζνινπιαηηθή  
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αλεπαξθήο πεξηζηαιηηζκόο  

δελ απνηειεί πξνγλσζηηθό παξάγνληα γηαδελ απνηειεί πξνγλσζηηθό παξάγνληα γηα  

πξόθιεζε δπζθαγίαο κεηά πξόθιεζε δπζθαγίαο κεηά NissenNissen      

8282  αζζελείοαζζελείο  κεκε  επαξθήεπαξθή  vsvs..  3535  κεκε  αλεπαξθήαλεπαξθή  πεξηζηαιηηζκόπεξηζηαιηηζκό  

                                                                  11  ρξόλνρξόλν  κεηάκεηά  

εμαηξεηηθόεμαηξεηηθό  απνηέιεζκααπνηέιεζκα  ρσξίορσξίο  δπζθαγίαδπζθαγία::  9595%%  vsvs..  9191%%  

Booth M, et al; Booth M, et al; DisDis  Esophagus 2002; 15: 57Esophagus 2002; 15: 57  

FibbeFibbe  C, et al. Gastro 2001; 121: 5C, et al. Gastro 2001; 121: 5  
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πνηεο νη ελδείμεηο ηεο κεζόδνπ ζηελ πνηεο νη ελδείμεηο ηεο κεζόδνπ ζηελ 

θιηληθή πξάμε;θιηληθή πξάμε;  
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 απνθιεηζκόο αραιαζίαο ή άιιεο θηλεηηθήο 

δηαηαξαρήο 

 πξνζδηνξηζκόο ηνπ ΚΟΣ ζε πεξίπησζε 

ηνπνζέηεζεο θαζεηήξα εκπέδεζεο-pHκεηξίαο 
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