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••   θαπζηηθήθαπζηηθή  ζηέλσζεζηέλσζε  

••   ζύλδξνκνζύλδξνκν  Plummer Plummer ––  VinsonVinson  

••   κεηαθηηληθήκεηαθηηληθή  ζηέλσζεζηέλσζε  

••   πεκθπγνεηδέοπεκθπγνεηδέο  ησλ βιελλνγόλσλησλ βιελλνγόλσλ  

••   ζύλδξνκν απόξξηςεοζύλδξνκν απόξξηςεο    



ε δηαζηνιή είλαη  

ν κόλνο ηξόπνο ζεξαπείαο 

ζεξαπεία ζεξαπεία θαινήζσλθαινήζσλ  νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλνηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ  

θαξκαθεπηηθή ε ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία έρνπλ 

σο ζηόρν ηελ πξόιεςε ππνηξνπήο 
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πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; 
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  βίαηε πξννδεπηηθή βιελλνγνληθή ξήμε κε άζθεζε βίαηε πξννδεπηηθή βιελλνγνληθή ξήμε κε άζθεζε 

δύλακεοδύλακεο  
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επηκήθε άμνλαεπηκήθε άμνλα εγθάξζην άμνλαεγθάξζην άμνλα 

σζήζεσο>κπαιόληασζήζεσο>κπαιόληα σζήζεσο<κπαιόληασζήζεσο<κπαιόληα 



πνηεο νη ηερληθέο ηεο κεζόδνπ ζπλνπηηθά 
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••  δηαζηνιείο αλά ζπλεδξίαδηαζηνιείο αλά ζπλεδξία  

••  αξηζκόο ζπλεδξηώλαξηζκόο ζπλεδξηώλ  

••  ηειηθή δηάκεηξνο δηαζηνιήοηειηθή δηάκεηξνο δηαζηνιήο  
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αλάινγα κε ηελ αηηηνινγία θαη ηε θπζηθή αλάινγα κε ηελ αηηηνινγία θαη ηε θπζηθή 

ηζηνξία ησλ δηαθόξσλ ζηελώζεσληζηνξία ησλ δηαθόξσλ ζηελώζεσλ  



δηαζηνιείοδηαζηνιείο  σζήζεσοσζήζεσο  

  --  ρσξίο νδεγόρσξίο νδεγό  --  θεξία πδξαξγύξνπ θεξία πδξαξγύξνπ   

  --  κε νδεγό: κε νδεγό: --  EderEder--PuestowPuestow  

                  --  SavarySavary--GilliardGilliard  

                  --  ΑmericanΑmerican  EndoscopyEndoscopy  

ηύπνη  δηαζηνιέσληύπνη  δηαζηνιέσλ  

δηαζηνιείο κπαιόληαδηαζηνιείο κπαιόληα  

      --  TTS TTS baloonsbaloons    

  --  πδξνζηαηηθνίπδξνζηαηηθνί  δηαζηνιείοδηαζηνιείο    

      --  αεξνδηαζηνιείοαεξνδηαζηνιείο  RigiflexRigiflex  

          --  αεξνδηαζηνιείοαεξνδηαζηνιείο  WitzelWitzel  

        --  
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• εθαξκόδνληαη ρσξίο νδεγό 

• δηαζηέιινπλ κε ην βάξνο ηνπο θαη ιηγόηεξν 

κε ηελ άζθεζε πίεζεο 

• αθαηάιιεινη γηα ειηθνεηδή πνξεία ηνπ απινύ 

• θαηάιιεινη γηα «απηνδηαζηνιέο» 

δηαζηνιείο πδξαξγύξνπδηαζηνιείο πδξαξγύξνπ  
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•• πνιύ ηθαλνπνηεηηθόπνιύ ηθαλνπνηεηηθό  αίζζεκααίζζεκα  δηόδνπδηόδνπ  απόαπό  ηεηε  ζηέλσζεζηέλσζε  
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•• ξύγρνο κε ξύγρνο κε πξννδεπηηθάπξννδεπηηθά  απμαλόκελαπμαλόκελε δηάκεηξν θαη κήθνοε δηάκεηξν θαη κήθνο  
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δηαζηνιείοδηαζηνιείο  SavarySavary--GilliardGilliard  

•• άξηζηνοάξηζηνο  ζπλδζπλδππαζκόοαζκόο  επθακςίαοεπθακςίαο--  ζθιεξίαοζθιεξίαο  

•• πνιύ ηθαλνπνηεηηθόπνιύ ηθαλνπνηεηηθό  αίζζεκααίζζεκα  δηόδνπδηόδνπ  απόαπό  ηεηε  ζηέλσζεζηέλσζε  

•• ξύγρνο κε ξύγρνο κε πξννδεπηηθάπξννδεπηηθά  απμαλόκελαπμαλόκελε δηάκεηξν θαη ε δηάκεηξν θαη 

κήθνοκήθνο  

•• εθαξκόδνληαη κεεθαξκόδνληαη κε  εηδηθό νδεγό ζύξκα κε εύθακπην εηδηθό νδεγό ζύξκα κε εύθακπην 

άθξν κεγαιύηεξεο δηακέηξνπάθξν κεγαιύηεξεο δηακέηξνπ  
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δηαζηνιείοδηαζηνιείο  SavarySavary--GilliardGilliard  

•• άξηζηνοάξηζηνο  ζπλδζπλδππαζκόοαζκόο  επθακςίαοεπθακςίαο--  ζθιεξίαοζθιεξίαο  

•• πνιύ ηθαλνπνηεηηθόπνιύ ηθαλνπνηεηηθό  αίζζεκααίζζεκα  δηόδνπδηόδνπ  απόαπό  ηεηε  ζηέλσζεζηέλσζε  

•• ξύγρνο κε ξύγρνο κε πξννδεπηηθάπξννδεπηηθά  απμαλόκελαπμαλόκελε δηάκεηξν θαη ε δηάκεηξν θαη 

κήθνοκήθνο  

•• εθαξκόδνληαη κε εηδηθό νδεγό ζύξκα κε εύθακπην εθαξκόδνληαη κε εηδηθό νδεγό ζύξκα κε εύθακπην 

άθξν κεγαιύηεξεο δηακέηξνπάθξν κεγαιύηεξεο δηακέηξνπ  

•• αλάγθε ηνπνζέηεζεο κεγάινπ κήθνπο νδεγνύ αλάγθε ηνπνζέηεζεο κεγάινπ κήθνπο νδεγνύ 

ζύξκαηνο πεξηθεξηθά ηεο ζηέλσζεοζύξκαηνο πεξηθεξηθά ηεο ζηέλσζεο  
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•• άξηζηνοάξηζηνο  ζπλδζπλδππαζκόοαζκόο  επθακςίαοεπθακςίαο--  ζθιεξίαοζθιεξίαο  

•• πνιύ ηθαλνπνηεηηθόπνιύ ηθαλνπνηεηηθό  αίζζεκααίζζεκα  δηόδνπδηόδνπ  απόαπό  ηεηε  ζηέλσζεζηέλσζε  

•• ξύγρνο κε ξύγρνο κε πξννδεπηηθάπξννδεπηηθά  απμαλόκελαπμαλόκελε δηάκεηξν θαη ε δηάκεηξν θαη 

κήθνοκήθνο  

•• εθαξκόδνληαη κε εηδηθό νδεγό ζύξκα κε εύθακπην εθαξκόδνληαη κε εηδηθό νδεγό ζύξκα κε εύθακπην 

άθξν κεγαιύηεξεο δηακέηξνπάθξν κεγαιύηεξεο δηακέηξνπ  

•• αλάγθε ηνπνζέηεζεοαλάγθε ηνπνζέηεζεο  κεγάινπ κήθνπο νδεγνύ κεγάινπ κήθνπο νδεγνύ 

ζύξκαηνο πεξηθεξηθά ηεο ζηέλσζεοζύξκαηνο πεξηθεξηθά ηεο ζηέλσζεο  

•• δηάκεηξνο 5δηάκεηξνο 5--18 18 mmmm    
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δηαζηνιείοδηαζηνιείο  SavarySavary--GilliardGilliard  

•• άξηζηνοάξηζηνο  ζπλδζπλδππαζκόοαζκόο  επθακςίαοεπθακςίαο--  ζθιεξίαοζθιεξίαο  

•• πνιύ ηθαλνπνηεηηθόπνιύ ηθαλνπνηεηηθό  αίζζεκααίζζεκα  δηόδνπδηόδνπ  απόαπό  ηεηε  ζηέλσζεζηέλσζε  

•• ξύγρνο κε ξύγρνο κε πξννδεπηηθάπξννδεπηηθά  απμαλόκελαπμαλόκελε δηάκεηξν θαη ε δηάκεηξν θαη 

κήθνοκήθνο  

•• εθαξκόδνληαη κε εηδηθό νδεγό ζύξκα κε εύθακπην εθαξκόδνληαη κε εηδηθό νδεγό ζύξκα κε εύθακπην 

άθξν κεγαιύηεξεο δηακέηξνπάθξν κεγαιύηεξεο δηακέηξνπ  

•• αλάγθε ηνπνζέηεζεο κεγάινπ κήθνπο νδεγνύ αλάγθε ηνπνζέηεζεο κεγάινπ κήθνπο νδεγνύ 

ζύξκαηνο πεξηθεξηθά ηεο ζηέλσζεοζύξκαηνο πεξηθεξηθά ηεο ζηέλσζεο  

•• δηάκεηξνο 5δηάκεηξνο 5--18 18 mmmm    

•• πνιύ κηθξό θόζηνο δηαζηνιήοπνιύ κηθξό θόζηνο δηαζηνιήο  
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TTS TTS balloonsballoons  

•• εθαξκόδνληαη κέζσ ηνπ θαλαιηνύ βηνςίαο εθαξκόδνληαη κέζσ ηνπ θαλαιηνύ βηνςίαο 

  ελδνζθνπίνπ κε ή ρσξίο νδεγόελδνζθνπίνπ κε ή ρσξίο νδεγό  



99ηη    Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24--25 Σεπτεμβρίου 201125 Σεπτεμβρίου 2011  

δηαζηνιή νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ΓΟΠΝδηαζηνιή νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ΓΟΠΝ  

TTS TTS balloonsballoons  

•• εθαξκόδνληαη κέζσ ηνπ θαλαιηνύ βηνςίαο εθαξκόδνληαη κέζσ ηνπ θαλαιηνύ βηνςίαο 

  ελδνζθνπίνπ κε ή ρσξίο νδεγόελδνζθνπίνπ κε ή ρσξίο νδεγό  

•• κήθνο 5,5κήθνο 5,5--8,58,5cm cm θαη δηάκεηξνο 8θαη δηάκεηξνο 8--20 20 mmmm    
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TTS TTS balloonsballoons  

•• εθαξκόδνληαη κέζσ ηνπ θαλαιηνύ βηνςίαο εθαξκόδνληαη κέζσ ηνπ θαλαιηνύ βηνςίαο 

  ελδνζθνπίνπ κε ή ρσξίο νδεγόελδνζθνπίνπ κε ή ρσξίο νδεγό  

•• κήθνο 5,5κήθνο 5,5--8,58,5cm cm θαη δηάκεηξνο 8θαη δηάκεηξνο 8--20 20 mmmm    

•• είλαη κηαο ρξήζεσο είλαη κηαο ρξήζεσο (κηθξή δηάξθεηα δσήο)(κηθξή δηάξθεηα δσήο)  

•• απμεκέλν θόζηνοαπμεκέλν θόζηνο  
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  ελδνζθνπίνπ κε ή ρσξίο νδεγόελδνζθνπίνπ κε ή ρσξίο νδεγό  

•• κήθνο 5,5κήθνο 5,5--8,58,5cm cm θαη δηάκεηξνο 8θαη δηάκεηξνο 8--20 20 mmmm    

•• είλαη κηαο ρξήζεσο είλαη κηαο ρξήζεσο (κηθξή δηάξθεηα δσήο)(κηθξή δηάξθεηα δσήο)  

•• απμεκέλν θόζηνοαπμεκέλν θόζηνο  

•• θαηάιιεινη επί αδπλακίαο ηνπνζέηεζεο νδεγνύ ζηελ θαηάιιεινη επί αδπλακίαο ηνπνζέηεζεο νδεγνύ ζηελ 

αξρηθή δηαζηνιήαξρηθή δηαζηνιή  
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TTS TTS balloonsballoons  

•• εθαξκόδνληαη κέζσ ηνπ θαλαιηνύ βηνςίαο εθαξκόδνληαη κέζσ ηνπ θαλαιηνύ βηνςίαο 

  ελδνζθνπίνπ κε ή ρσξίο νδεγόελδνζθνπίνπ κε ή ρσξίο νδεγό  

•• κήθνο 5,5κήθνο 5,5--8,58,5cm cm θαη δηάκεηξνο 8θαη δηάκεηξνο 8--20 20 mmmm    

•• είλαη κηαο ρξήζεσο είλαη κηαο ρξήζεσο (κηθξή δηάξθεηα δσήο)(κηθξή δηάξθεηα δσήο)  

•• απμεκέλν θόζηνοαπμεκέλν θόζηνο  

•• θαηάιιεινη επί αδπλακίαο ηνπνζέηεζεο νδεγνύ ζηελ θαηάιιεινη επί αδπλακίαο ηνπνζέηεζεο νδεγνύ ζηελ 

αξρηθή δηαζηνιήαξρηθή δηαζηνιή  

•• απνπζία ειέγρνπ ηεο αληίζηαζεο ηεο ζηέλσζεο ζηε απνπζία ειέγρνπ ηεο αληίζηαζεο ηεο ζηέλσζεο ζηε 

δηαζηνιήδηαζηνιή  
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• δηαηείλνληαη κε λεξό ή ζθηαγξαθηθό κόλν  κε 

ειεγρόκελε πίεζε κέζσ εηδηθήο ζπζθεπήο 

• κεγίζηε πίεζε δηάηαζεο γηα θάζε κέγεζνο 

TTS TTS balloonsballoons  



ελδνζθνπηθή ηνπνζέηεζε ζε επαξθέο κήθνο 

ηνπνζέηεζε νδεγνύ ζύξκαηνο 
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--  ν αζθαιέζηεξνο ηξόπνον αζθαιέζηεξνο ηξόπνο  

--  πνιύ ρξήζηκε ε ρξήζε παηδηαηξηθνύ ελδνζθνπίνππνιύ ρξήζηκε ε ρξήζε παηδηαηξηθνύ ελδνζθνπίνπ  



• ελδνζθνπηθή ηνπνζέηεζε ζε επαξθέο κήθνο 

• εηζαγσγή «ηπθιά» από ηνπ ζηόκαηνο 

• πξνώζεζε «ηπθιά» κέζσ ηνπ ελδνζθνπίνπ 

ηνπνζέηεζε νδεγνύ ζύξκαηνο 
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--  απαηηείηαη εκπεηξίααπαηηείηαη εκπεηξία  

--  βαζίδεηαη ζηελ:βαζίδεηαη ζηελ:  

                            --  αίζζεζε αληίζηαζεο ζηελ πξνώζεζεαίζζεζε αληίζηαζεο ζηελ πξνώζεζε  

                            --  πξνζεθηηθή κέηξεζε ηνπ κήθνπο πξνώζεζεοπξνζεθηηθή κέηξεζε ηνπ κήθνπο πξνώζεζεο  



• ελδνζθνπηθή ηνπνζέηεζε ζε επαξθέο κήθνο 

• εηζαγσγή «ηπθιά» από ηνπ ζηόκαηνο 

• πξνώζεζε «ηπθιά» κέζσ ηνπ ελδνζθνπίνπ 

• ππό αθηηλνζθνπηθό έιεγρν  

ηνπνζέηεζε νδεγνύ ζύξκαηνο 
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--  απαηηείηαη εκπεηξία απαηηείηαη εκπεηξία   

--  επηβάιιεηαη ζε: επηβάιιεηαη ζε:   

              --  αδπλακία άιινπ ηξόπνπ αζθαινύο ηνπνζέηεζεοαδπλακία άιινπ ηξόπνπ αζθαινύο ηνπνζέηεζεο  

              --  ειηθνεηδή πνξεία ηνπ απινύειηθνεηδή πνξεία ηνπ απινύ  

              --  ππνθείκελεο γαζηξηθέο επεκβάζεηο θαη ππνθείκελεο γαζηξηθέο επεκβάζεηο θαη   

    αληηθαηάζηαζε νηζνθάγνπαληηθαηάζηαζε νηζνθάγνπ  

              --  πνιύ πςειόζσκα άηνκαπνιύ πςειόζσκα άηνκα  
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ππό αθηηλνζθνπηθό έιεγρν ηνπνζέηεζε νδεγνύ ζύξκαηνο ζε ππό αθηηλνζθνπηθό έιεγρν ηνπνζέηεζε νδεγνύ ζύξκαηνο ζε 

ειηθνεηδή απιό πεξηθεξηθά ηεο ζηέλσζεοειηθνεηδή απιό πεξηθεξηθά ηεο ζηέλσζεο  

11  

2*2*  

33  
22  

2+32+3  

ζθιεξό νδεγό ζύξκα 

(Amplatz Super Stiff)  

ζεθάξη 

ζεθάξη 

πδξόθηιν 

ζύξκα 

νδεγό ζύξκα νδεγό ζύξκα SavarySavary, Eder, Eder--PuestowPuestow  



•• επαξθέοεπαξθέο  αλάινγααλάινγα  κεκε  ηνην  κήθνοκήθνο  ηνπηνπ  ξύγρνποξύγρνπο  ηνπηνπ  

δηαζηνιέαδηαζηνιέα  θαηθαη  ηεηε  ζέζεζέζε  ηεοηεο  ζηέλσζεοζηέλσζεο  

•• έιεγρνοέιεγρνο  ζέζεοζέζεο  αλαλ  ππάξρεηππάξρεη  αληίζηαζεαληίζηαζε  ζηελζηελ  

πξνώζεζεπξνώζεζε  

•• ζπλερήοζπλερήο  δηαηήξεζεδηαηήξεζε  ηνπηνπ  κήθνποκήθνπο  εηζαγσγήοεηζαγσγήο  θαηάθαηά  ηεηε  

δηαζηνιήδηαζηνιή  (εκπεηξία(εκπεηξία  βνεζνύβνεζνύ  λνζειεπηή)λνζειεπηή)  

•• ζπγθξάηεζεζπγθξάηεζε  ηνπηνπ  ζύξκαηνοζύξκαηνο  θαηάθαηά  ηεληελ  απόζπξζεαπόζπξζε  ηνπηνπ  

δηαζηνιέαδηαζηνιέα  (εκπεηξία(εκπεηξία  βνεζνύβνεζνύ  λνζειεπηή)λνζειεπηή)  

99ηη    Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24--25 Σεπτεμβρίου 201125 Σεπτεμβρίου 2011  

δηαζηνιή νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ΓΟΠΝδηαζηνιή νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ΓΟΠΝ  

κήθνο ηνπνζέηεζεο νδεγνύ ζύξκαηνο 



• κέρξη ην δηαζηνιέα πνπ ζα ππάξμεη κεγάιε 

αληίζηαζε πξνώζεζεο 

 

• ζηελ επόκελε ζπλεδξία έλαξμε από ηνλ 

πξνηειεπηαίν δηαζηνιέα ηεο πξνεγνύκελεο 

ζπλεδξίαο 

δηαζηνιείο αλά ζπλεδξία δηαζηνιήο 

99ηη    Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24--25 Σεπτεμβρίου 201125 Σεπτεμβρίου 2011  

δηαζηνιή νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ΓΟΠΝδηαζηνιή νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ΓΟΠΝ  



πνηνη νη απαξαίηεηνη ρεηξηζκνί πνηνη νη απαξαίηεηνη ρεηξηζκνί 

πξηλ θαη κεηά δηαζηνιή;πξηλ θαη κεηά δηαζηνιή;  

99ηη    Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24--25 Σεπτεμβρίου 201125 Σεπτεμβρίου 2011  

••  πιήξεοπιήξεο  δηεξεύλεζεδηεξεύλεζε  ηεοηεο  αηηηνινγίαοαηηηνινγίαο  θαηθαη  ησλησλ  παξακέηξσλπαξακέηξσλ  

  ηεοηεο  ζηέλσζεοζηέλσζεο  (ρξνληόηεηα,(ρξνληόηεηα,  δηάκεηξνο,δηάκεηξνο,  κήθνο,)κήθνο,)  

••  θαζνξηζκόοθαζνξηζκόο  ηεοηεο  ζηξαηεγηθήοζηξαηεγηθήο  δηαζηνιήοδηαζηνιήο  (αξηζκόο(αξηζκόο  ζπλεδξηώλ)ζπλεδξηώλ)  

••  έλαξμεέλαξμε  ζεξαπείαοζεξαπείαο  κεκε  δηπιήδηπιή  δόζεδόζε  ΡΡΙΡΡΙ  

••  έιεγρνοέιεγρνο  ηεοηεο  θαιήοθαιήο  θαηάζηαζεοθαηάζηαζεο  ηνπηνπ  ζπζηήκαηνοζπζηήκαηνο  

  δηαζηνιέσλδηαζηνιέσλ  

••  ελεκέξσζεελεκέξσζε  ηνπηνπ  αζζελνύοαζζελνύο  

••  θελόοθελόο  νηζνθάγνονηζνθάγνο  

δηαζηνιή νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ΓΟΠΝδηαζηνιή νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ΓΟΠΝ  

πξηλ ηε δηαζηνιήπξηλ ηε δηαζηνιή  



•• άκεζνοάκεζνο  ελδνζθνπηθόοελδνζθνπηθόο  έιεγρνοέιεγρνο  ηνπηνπ  απνηειέζκαηνοαπνηειέζκαηνο  

επίεπί  ηεοηεο  ζηέλσζεοζηέλσζεο  θαηθαη  ζηεζηε  ζέζεζέζε  ηνπνζέηεζεοηνπνζέηεζεο  ηνπηνπ  

νδεγνύνδεγνύ  ζύξκαηνοζύξκαηνο  

•• θιηληθήθιηληθή  παξαθνινύζεζεπαξαθνινύζεζε  γηαγηα  ελδείμεηοελδείμεηο  επηπινθήοεπηπινθήο  

•• αθηηλνινγηθόοαθηηλνινγηθόο  έιεγρνοέιεγρνο  κεκε  πδαηνδηαιπηόπδαηνδηαιπηό  

ζθηαγξαθηθόζθηαγξαθηθό  (ζε(ζε  ππνςίαππνςία  ήή  επηβεβαίσζεεπηβεβαίσζε  απνπζίαοαπνπζίαο  

ξήμεο)ξήμεο)  

•• νδεγίεονδεγίεο  γηαγηα  ζηαδηαθήζηαδηαθή  επαλαζίηηζεεπαλαζίηηζε  

•• θαξκαθεπηηθήθαξκαθεπηηθή  αγσγήαγσγή  αξρηθάαξρηθά  κεκε  δηπιήδηπιή  δόζεδόζε  ΡΡΙΡΡΙ  θαηθαη  

πεξαηηέξσπεξαηηέξσ  ιήςειήςε  αλάαλά  πεξίπησζεπεξίπησζε  

ελέξγεηεο κεηά ηε δηαζηνιή 

99ηη    Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24--25 Σεπτεμβρίου 201125 Σεπτεμβρίου 2011  

δηαζηνιή νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ΓΟΠΝδηαζηνιή νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ΓΟΠΝ  



•• έιεγρνο θαιήο θαηάζηαζεο δηαζηνιέσλ θαη έιεγρνο θαιήο θαηάζηαζεο δηαζηνιέσλ θαη 

νδεγνύ ζύξκαηνονδεγνύ ζύξκαηνο  

•• απνζηείξσζε ησλ πιηθώλαπνζηείξσζε ησλ πιηθώλ--  παξαγγειία λέσλπαξαγγειία λέσλ  

•• δηάζεζε εηδηθώλ πιηθώλ (ζύξκα, κεδνύξα, δηάζεζε εηδηθώλ πιηθώλ (ζύξκα, κεδνύξα, 

ιαβίδα)ιαβίδα)  

•• ζπγθξάηεζε ηνπ ζύξκαηνο ζε ζηαζεξή ζέζε ζπγθξάηεζε ηνπ ζύξκαηνο ζε ζηαζεξή ζέζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαζηνιήοθαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαζηνιήο  

•• απόζπξζε ηνπ ζύξκαηνο πξηλ ηελ απόζπξζε απόζπξζε ηνπ ζύξκαηνο πξηλ ηελ απόζπξζε 

ηνπ ηειεπηαίνπ δηαζηνιέαηνπ ηειεπηαίνπ δηαζηνιέα  

  

ξόινοξόινο  ηνπηνπ  λνζειεπηήλνζειεπηή  

99ηη    Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24--25 Σεπτεμβρίου 201125 Σεπτεμβρίου 2011  

δηαζηνιή νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ΓΟΠΝδηαζηνιή νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ΓΟΠΝ  



ξόινοξόινο  ηνπηνπ  λνζειεπηήλνζειεπηή  

99ηη    Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24--25 Σεπτεμβρίου 201125 Σεπτεμβρίου 2011  

δηαζηνιή νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ΓΟΠΝδηαζηνιή νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ΓΟΠΝ  



πνηεο νη αληελδείμεηο θαη ηα πνζνζηά επηπινθώλ;  

99ηη    Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24--25 Σεπτεμβρίου 201125 Σεπτεμβρίου 2011  

νη αληελδείμεηο είλαη ζρεηηθέονη αληελδείμεηο είλαη ζρεηηθέο  

• ζνβαξή νηζνθαγίηηδα 

• αηκνξξαγηθή δηάζεζε, αληηπεθηηθή αγσγή  

δηαζηνιή νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ΓΟΠΝδηαζηνιή νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ΓΟΠΝ  

νη επηπινθέο είλαη ζπάληεο κε ζσζηή ηερληθήνη επηπινθέο είλαη ζπάληεο κε ζσζηή ηερληθή  

•• δηάηξεζε (πιήξεο δηάηξεζε (πιήξεο --  αηειήο)αηειήο)  

•• ππνβιελλνγόληνππνβιελλνγόλην  αηκάησκααηκάησκα  

•• αηκνξξαγίααηκνξξαγία  

•• κηθξνβηαηκίακηθξνβηαηκία  

•• νδπλνθαγίανδπλνθαγία  θαη ζπαληόηεξα πόλνοθαη ζπαληόηεξα πόλνο  

Ronald J, et al. J Ronald J, et al. J ClinClin  GastroenterolGastroenterol  2002;35:2002;35:117117--126126  



δηάηξεζεδηάηξεζε--ξήμεξήμε  

επηπινθέο δηαζηνιήο νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλεπηπινθέο δηαζηνιήο νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ  

•• εκπεηξία ηνπ ρεηξηζηήεκπεηξία ηνπ ρεηξηζηή  

•• ηε θύζε ηεο ζηέλσζεοηε θύζε ηεο ζηέλσζεο  

•• ην είδνο δηαζηνιέαην είδνο δηαζηνιέα  

•• ηελ ηειηθή δηάκεηξνο δηαζηνιέαηελ ηειηθή δηάκεηξνο δηαζηνιέα  

ν θίλδπλνο εμαξηάηαη από:ν θίλδπλνο εμαξηάηαη από:  

••  θαθνήζεηο θαθνήζεηο   

••  θαπζηηθέοθαπζηηθέο  

••  κεηαθηηληθέο, κεηαθηηληθέο, PDTPDT  

••  θιεγκνλώδεηοθιεγκνλώδεηο  

••  δηαηνηρσκαηηθέοδηαηνηρσκαηηθέο  

••  ειηθνεηδείοειηθνεηδείο  

••  καθξέοκαθξέο  

••  ρσξίο νδεγόρσξίο νδεγό  

••  κπαιόληκπαιόλη==θεξίαθεξία  
(Scolapio Js et al. Gastrointest (Scolapio Js et al. Gastrointest 

Endosc 1999)Endosc 1999)  

πξσηόθνιιν πξσηόθνιιν 

πξννδεπηηθήο πξννδεπηηθήο 

δηαζηνιήοδηαζηνιήο  

0,1 0,1 --  0,4%0,4%  

Ronald J, et al. J Ronald J, et al. J ClinClin  GastroenterolGastroenterol  2002;35:2002;35:117117--126126  

κασζηικές ζηενώζειςκασζηικές ζηενώζεις  

διάηρηζη 17,4%διάηρηζη 17,4%  

69,4% ζηις 3 πρώηες 69,4% ζηις 3 πρώηες   

ζσνεδρίεςζσνεδρίες  
J Cardiovasc Surg 1998J Cardiovasc Surg 1998  

99ηη    Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24--25 Σεπτεμβρίου 201125 Σεπτεμβρίου 2011  



δηάηξεζεδηάηξεζε--ξήμεξήμε  

επηπινθέο δηαζηνιήο νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλεπηπινθέο δηαζηνιήο νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ  

•• ηε ζέζε ηεο δηάηξεζεοηε ζέζε ηεο δηάηξεζεο  

•• ην είδνο ηεο δηάηξεζεοην είδνο ηεο δηάηξεζεο  

•• ην νηζνθαγηθό πεξηερόκελνην νηζνθαγηθό πεξηερόκελν  

•• ηελ έγθαηξε δηάγλσζεηελ έγθαηξε δηάγλσζε  

•• ηελ άκεζε ζεξαπείαηελ άκεζε ζεξαπεία  

νη ζπλέπεηεο εμαξηώληαη από:νη ζπλέπεηεο εμαξηώληαη από:  
πιήξεοπιήξεο  

κέγεζνοκέγεζνο  ελδνζσξαθηθήελδνζσξαθηθή  

ζλεηόηεηα ζλεηόηεηα 

κεζνζσξαθίηηδαο κεζνζσξαθίηηδαο 

>70%>70%  

Ronald J, et al. J Ronald J, et al. J ClinClin  GastroenterolGastroenterol  2002;35:2002;35:117117--126126  
99ηη    Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24--25 Σεπτεμβρίου 201125 Σεπτεμβρίου 2011  

••  άκεζνοάκεζνο  ελδνζθνπηθόοελδνζθνπηθόο  έιεγρνοέιεγρνο  ηνπηνπ  απνηειέζκαηνοαπνηειέζκαηνο    

••  αθηηλνζθνπηθόοαθηηλνζθνπηθόο  έιεγρνοέιεγρνο  κεκε  πδαηνδηαιπηόπδαηνδηαιπηό  ζθηαγξαθηθόζθηαγξαθηθό  ζεζε  

ππνςίαππνςία  δηάηξεζεοδηάηξεζεο  

••  παξαθνινύζεζεπαξαθνινύζεζε  ησλησλ  δσηηθώλδσηηθώλ  ζεκείσλζεκείσλ  ηηοηηο  επόκελεοεπόκελεο  ώξεοώξεο  

••  πνιύπνιύ  αξγήαξγή  ζηαδηαθήζηαδηαθή  επαλαζίηηζεεπαλαζίηηζε  



Κ. Κσλζηαληίλνο, εηώλ 60, 28.12.06 

Αλαζηνκσηηθή ζηέλσζε κεηά 

νηζνθαγεθηνκή ζηηο 6.10.06, πξηλ 

θαη κεηά 6ε ζπλεδξία δηαζηνιήο σο 

17 mm.  

Μεγάιε ςεπδνεθθνιπσκαηηθή 

ζράζε κε πόλν θαη ππξέηην 



πνηα ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηαζηνιήο;  

99ηη    Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24--25 Σεπτεμβρίου 201125 Σεπτεμβρίου 2011  

ζρεδόλζρεδόλ  απόιπηεαπόιπηε  απνηειεζκαηηθόηεηααπνηειεζκαηηθόηεηα  ζεζε  βαζκόβαζκό  πνππνπ  εε  

δπζθαγίαδπζθαγία  λαλα  κελκελ  επεξεάδεηεπεξεάδεη  ηεληελ  πνηόηεηαπνηόηεηα  δσήοδσήο  ησλησλ  

αζζελώλαζζελώλ    

δηαζηνιή νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ΓΟΠΝδηαζηνιή νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ΓΟΠΝ  



Σζ. Γηνλύζηνο, 64 εηώλ, 

11.2.03 

πξν δηαζηνιήο 

κεηά δηαζηνιή 



πξηλ δηαζηνιή  

άλδξαο 42 εηώλ 

κεηά δηαζηνιή  



αλαζηνκσηηθή ζηέλσζε κεηά νιηθή γαζηξεθηνκή θαη νηζνθαγνλεζηηδηθή 

αλαζηόκσζε πξν 7κήλνπ πξηλ θαη κεηά 2ε ζπλεδξία δηαζηνιήο σο 12,8mm.  

Γ. Φώηηνο, 

εηώλ 68, 

4.10.05 

πξηλ TTS 8mm TTS 10mm 

TTS 12mm κεηά κεηά 

κεηά Savary 



απιόοαπιόο  

απιόοαπιόο  

Σ. Αλαζηάζηνο, εηώλ 41, Σ. Αλαζηάζηνο, εηώλ 41, 1.3.041.3.04  

αλαζηνκσηηθήαλαζηνκσηηθή  ζηέλσζε θαη ζηέλσζε θαη νηζνθαγεθηνκήνηζνθαγεθηνκή  γηα γηα 

θαπζηηθή βιάβε θαπζηηθή βιάβε κε ζπλύπαξμε κε ζπλύπαξμε ηξαρεηννηζνθαγηθνύηξαρεηννηζνθαγηθνύ  θαη θαη 

νηζνθαγνδεξκαηηθνύνηζνθαγνδεξκαηηθνύ  ζπξηγγίνπζπξηγγίνπ, πξηλ δηαζηνιή, πξηλ δηαζηνιή  



ππνηξνπή αλαζηνκσηηθήο ζηέλσζεο θαη ππνηξνπή αλαζηνκσηηθήο ζηέλσζεο θαη 

νηζνθαγεθηνκή γηα θαπζηηθή βιάβε, έμε νηζνθαγεθηνκή γηα θαπζηηθή βιάβε, έμε 

κήλεο κεηά κήλεο κεηά 8 ζπλεδξίεο δηαζηνιήο8 ζπλεδξίεο δηαζηνιήο  σο σο 17 17 mmmm  

Σ. Αλαζηάζηνο, εηώλ 42, Σ. Αλαζηάζηνο, εηώλ 42, 99..66.05.05  



πνηνο ν ηξόπνο κείσζεο ηνπ θηλδύλνπ 

ππνηξνπήο;  

99ηη    Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24--25 Σεπτεμβρίου 201125 Σεπτεμβρίου 2011  

ζε ζπάληεο πεξηπηώζεηο αλάγθε δηαζηνιώλ ζπληεξήζεσο 

ιόγσ ππνηξνπήο (ζπλήζεο ζε θαπζηηθέο ή κεηαθηηληθέο ζηελώζεηο) 

δηαζηνιή νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ΓΟΠΝδηαζηνιή νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ΓΟΠΝ  

δξακαηηθήδξακαηηθή  κείσζεκείσζε  ηεοηεο  πηζαλόηεηαοπηζαλόηεηαο  

ππνηξνπήοππνηξνπήο  ππόππό  καθξνρξόληακαθξνρξόληα  

ζεξαπείαζεξαπεία  κεκε  ΡΡΙΡΡΙ  



LongLong--TermTerm  AcidAcid  SuppressiveSuppressive  TherapyTherapy  MayMay  PreventPrevent  thethe  

RelapseRelapse  ofof  LowerLower  EsophagealEsophageal  ((Schatzki’sSchatzki’s))  RingsRings::  AA  

Prospective,Prospective,  Randomized,Randomized,  PlaceboPlacebo--ControlledControlled  StudyStudy..  

  
SS..  NN..  SgourosSgouros,,  AA..  MantidesMantides,,  etet  alal..  AmAm  JJ  GastroenterolGastroenterol  20052005;;100100::11––66  

ActuarialActuarial  probabilityprobability  ofof  remainingremaining  freefree  fromfrom  relapserelapse  ofof  aa  

Schatzki’sSchatzki’s  ringring  followingfollowing  successfulsuccessful  endoscopicendoscopic  treatment,treatment,  inin  

termsterms  ofof  prophylacticprophylactic  antisecretoryantisecretory  therapytherapy  versusversus  placeboplacebo..  

TheThe  differencedifference  betweenbetween  thethe  twotwo  groupsgroups  waswas  significantsignificant  

(log(log--rankrank::  77..0707,,  pp  ==  00..008008))..  



πνηεο νη ζεκαληηθέο παξάκεηξνη γηα ηελ 

κείσζε ηνπ θηλδύλνπ επηπινθώλ;  

99ηη    Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24--25 Σεπτεμβρίου 201125 Σεπτεμβρίου 2011  

••    ζσζηή ηνπνζέηεζε πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαζηνιήο     ζσζηή ηνπνζέηεζε πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαζηνιήο     

θαη θαηά απόζπξζε νδεγνύ ζύξκαηνο πξηλ ην ηέινο ηεο θαη θαηά απόζπξζε νδεγνύ ζύξκαηνο πξηλ ην ηέινο ηεο   

••  πξννδεπηηθή δηαζηνιή ζε: πξννδεπηηθή δηαζηνιή ζε:   

        --  πεπηηθέο ζηελώζεηο αλ ππάξρεη αληίζηαζε ζηελ πξνώζεζε θεξίσλπεπηηθέο ζηελώζεηο αλ ππάξρεη αληίζηαζε ζηελ πξνώζεζε θεξίσλ  

        --  πεξηπηώζεηο εσζηλνθηιηθήο νηζνθαγίηηδαοπεξηπηώζεηο εσζηλνθηιηθήο νηζνθαγίηηδαο  

        --  αλαζηνκσηηθέοαλαζηνκσηηθέο  ζηελώζεηοζηελώζεηο  

••  ζεξαπεία κε δηπιή δόζε ΡΡΙ πξηλ ηε δηαζηνιήζεξαπεία κε δηπιή δόζε ΡΡΙ πξηλ ηε δηαζηνιή  

δηαζηνιή νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ΓΟΠΝδηαζηνιή νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ΓΟΠΝ  



•• πεπηηθέο πεπηηθέο --  αλαζηνκσηηθέοαλαζηνκσηηθέο  ζηελώζεηο:ζηελώζεηο:  

        πξννδεπηηθή δηαζηνιή κέρξη ηθαλνπνηεηηθή ηειηθή πξννδεπηηθή δηαζηνιή κέρξη ηθαλνπνηεηηθή ηειηθή   

  δηάκεηξνδηάκεηξν  

••   θαηώηεξνη δαθηύιηνη: θαηώηεξνη δαθηύιηνη:   

  κία ζπλεδξία κία ζπλεδξία   

•• εσζηλνθηιηθή νηζνθαγίηηδα θαη ρξόληεο  εσζηλνθηιηθή νηζνθαγίηηδα θαη ρξόληεο  δηαηνηρσκαηηθέοδηαηνηρσκαηηθέο  

ζηελώζεηο: ζηελώζεηο:   

        αξγή πξννδεπηηθή δηαζηνιή ζε πνιιέο ζπλεδξίεοαξγή πξννδεπηηθή δηαζηνιή ζε πνιιέο ζπλεδξίεο  

••   ππνηξνπηάδνπζεο ζηελώζεηο ππό δηπιή δόζε ΡΡΙ:ππνηξνπηάδνπζεο ζηελώζεηο ππό δηπιή δόζε ΡΡΙ:  

          δηαζηνιέο ζπληεξήζεσο κέρξη ηελ κέγηζηε δηάκεηξνδηαζηνιέο ζπληεξήζεσο κέρξη ηελ κέγηζηε δηάκεηξν  ή/θαη ή/θαη 

αληηπαιηλδξνκηθή επέκβαζεαληηπαιηλδξνκηθή επέκβαζε  

ζπλεδξίεο δηαζηνιήο 

99ηη    Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24--25 Σεπτεμβρίου 201125 Σεπτεμβρίου 2011  

δηαζηνιή νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ΓΟΠΝδηαζηνιή νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ΓΟΠΝ  



SingleSingle--session,session,  gradedgraded  esophagealesophageal  dilationdilation  withoutwithout  fluoroscopyfluoroscopy  inin  

outpatientsoutpatients  withwith  lowerlower  esophagealesophageal  ((Schatzki’sSchatzki’s))  ringsrings::  AA  prospective,prospective,  

longlong--termterm  followfollow--upup  studystudy  

  
SS..Sgouros,Sgouros,  AA..  MantidesMantides,,  etet  alal..  JournalJournal  ofof  GastroenterologyGastroenterology  andand  HepatologyHepatology  ((20062006))  

singlesingle--session,session,  gradedgraded  esophagealesophageal  dilationdilation  withwith  SavarySavary  dilatorsdilators  

withoutwithout  fluoroscopicfluoroscopic  guidanceguidance  cancan  bebe  safelysafely  usedused  forfor  symptomaticsymptomatic  

reliefrelief  inin  patientspatients  withwith  lowerlower  esophagealesophageal  ((Schatzki’sSchatzki’s))  ringsrings..  TheThe  optimaloptimal  

endend--pointpoint  ofof  thethe  procedureprocedure  hashas  toto  bebe  thethe  passagepassage  ofof  aa  largelarge  ((1717  mm)mm)  

calibercaliber  dilatordilator..    



εσζηλνθηιηθή νηζνθαγίηηδαεσζηλνθηιηθή νηζνθαγίηηδα  

δηαζηνιή ζε 64 αζζελείο από 11 κειέηεοδηαζηνιή ζε 64 αζζελείο από 11 κειέηεο  

--  άκεζε απνηειεζκαηηθόηεηαάκεζε απνηειεζκαηηθόηεηα: 83%: 83%  

--  ππνηξνπή ζε 3ππνηξνπή ζε 3--8 κήλεο8 κήλεο: 12/64: 12/64  

--  επηπινθέοεπηπινθέο: δηάηξεζε 1,5%: δηάηξεζε 1,5%  

                                            ζσξαθηθόο πόλνο 9,3%ζσξαθηθόο πόλνο 9,3%  

99ηη    Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24--25 Σεπτεμβρίου 201125 Σεπτεμβρίου 2011  

δηαζηνιή νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ΓΟΠΝδηαζηνιή νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ΓΟΠΝ  



δηαζηνιή ζηελ εσζηλνθηιηθή νηζνθαγίηηδα 

99ηη    Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24--25 Σεπτεμβρίου 201125 Σεπτεμβρίου 2011  

δηαζηνιή νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ΓΟΠΝδηαζηνιή νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ΓΟΠΝ  

πππάξρνπλπάξρνπλ  ζηελώζεηο πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη ελδνζθνπηθά ζηελώζεηο πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη ελδνζθνπηθά 

ή θαη αθηηλνινγηθάή θαη αθηηλνινγηθά  

ζπλήζεο ε δεκηνπξγία πνιιαπιώλ βαζέσλ κεγάινπ κήθνπο ζπλήζεο ε δεκηνπξγία πνιιαπιώλ βαζέσλ κεγάινπ κήθνπο 

ζράζεσλ ηνπ βιελλνγόλνπ ζε πνιιαπιέο ζέζεηοζράζεσλ ηνπ βιελλνγόλνπ ζε πνιιαπιέο ζέζεηο  

(απμεκέλνο θίλδπλνο δηάηξεζεο) (απμεκέλνο θίλδπλνο δηάηξεζεο)   

αξγή πξννδεπηηθή δηαζηνιή ζε πνιιέο ζπλεδξίεοαξγή πξννδεπηηθή δηαζηνιή ζε πνιιέο ζπλεδξίεο  



Α. Α. ΜαληίδεοΜαληίδεο, . , . γνύξνογνύξνο, Γ. , Γ. ΜπάθνοΜπάθνο, Υ. , Υ. ΚαξαθότδαοΚαξαθότδαο, Μ. Ρνδηάο, Γ. ηεθαλίδεο , Μ. Ρνδηάο, Γ. ηεθαλίδεο   

ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ  ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΑΘΔΝΩΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΑΘΔΝΩΝ ΜΔ ΜΔ 

ΗΩΙΝΟΦΙΛΙΚΗ ΟΙΟΦΑΓΙΣΙΓΑ (ΗΟ)ΗΩΙΝΟΦΙΛΙΚΗ ΟΙΟΦΑΓΙΣΙΓΑ (ΗΟ)  

99ηη    Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24--25 Σεπτεμβρίου 201125 Σεπτεμβρίου 2011  

δηαζηνιή νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ΓΟΠΝδηαζηνιή νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ΓΟΠΝ  

••  δηαιείπνπζαδηαιείπνπζα  ήή  ζπλερήζπλερή  δπζθαγίαδπζθαγία  ζηαζηα  ζηεξεάζηεξεά  88//88  

••  πεξηνδηθάπεξηνδηθά  επεηζόδηαεπεηζόδηα  ελζθήλσζεοελζθήλσζεο  βισκώλβισκώλ  66//88  

••  ελδνζθνπηθήελδνζθνπηθή  αθαίξεζεαθαίξεζε  ελζθελσζέληνοελζθελσζέληνο  βισκνύβισκνύ  11--1212  θνξέοθνξέο::  55//88 

πεξίνδνο:πεξίνδνο:  1.1.2002 1.1.2002 --  1.6.2006 1.6.2006   

αζζελείο:αζζελείο:  8 άλδξεο 8 άλδξεο   

                                  κέζε ειηθία 27,6κέζε ειηθία 27,6±±8,35 έηε (178,35 έηε (17--42)42)  



6 αζζελείο6 αζζελείο 

δηαζηνιή κε δηαζηνιή κε 

ζύζηεκα ζύζηεκα SavarySavary  
11--3 ζπλεδξίεο κε ηειηθή 3 ζπλεδξίεο κε ηειηθή 

δηάκεηξν 12,8δηάκεηξν 12,8--1515mmmm  

--ΡΡΙ Υ2 γηα 4ΡΡΙ Υ2 γηα 4--6 εβδ. θαη κεηά 6 εβδ. θαη κεηά 

  βήκα θάησ ζηξαηεγηθήβήκα θάησ ζηξαηεγηθή  

--  ζνπιθξαθάηε 1Υ3 γηα 3 εβδ.ζνπιθξαθάηε 1Υ3 γηα 3 εβδ.    

παξαθνινύζεζεπαξαθνινύζεζε  

27,327,3±±25,48 κήλεο25,48 κήλεο    

πιήξεο ύθεζε, αιιά νη 3/6 πιήξεο ύθεζε, αιιά νη 3/6 

είραλ αλάγθε καθξνρξόληαο είραλ αλάγθε καθξνρξόληαο 

ιήςεο ΡΡΙ ιόγσ ππνηξνπήο ιήςεο ΡΡΙ ιόγσ ππνηξνπήο 

ήπηαο δπζθαγίαο ή θαύζνπήπηαο δπζθαγίαο ή θαύζνπ    

απνπζία επηπινθήο 

νδπλνθαγία γηα 4-7 εκέξεο 

εσζηλνθηιηθή νηζνθαγίηηδαεσζηλνθηιηθή νηζνθαγίηηδα  

εκπεηξία ηνπ ΝΝΑεκπεηξία ηνπ ΝΝΑ  

99ηη    Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24--25 Σεπτεμβρίου 201125 Σεπτεμβρίου 2011  

δηαζηνιή νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ΓΟΠΝδηαζηνιή νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ΓΟΠΝ  



22--55  κεγάιεοκεγάιεο  βιελλνγνληθέοβιελλνγνληθέο  ζράζεηοζράζεηο  ρσξίορσξίο  

λαλα  έρεηέρεη  δηαπηζησζείδηαπηζησζεί  πξνεγνπκέλσοπξνεγνπκέλσο  ζηηοζηηο  

ζέζεηοζέζεηο  απηέοαπηέο  ελδνζθνπηθάελδνζθνπηθά  ήή  αθηηλνινγηθάαθηηλνινγηθά  

ζηέλσζεζηέλσζε  δηακέηξνπδηακέηξνπ  <<1212mmmm 

θαη ζηνπο 6 αζζελείο κεηά ηε δηαζηνιή δηαπηζηώζεθαλθαη ζηνπο 6 αζζελείο κεηά ηε δηαζηνιή δηαπηζηώζεθαλ  

εσζηλνθηιηθή νηζνθαγίηηδαεσζηλνθηιηθή νηζνθαγίηηδα  εκπεηξία ηνπ ΝΝΑεκπεηξία ηνπ ΝΝΑ  

99ηη    Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24Εκπαιδευτική Διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24--25 Σεπτεμβρίου 201125 Σεπτεμβρίου 2011  

δηαζηνιή νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ΓΟΠΝδηαζηνιή νηζνθαγηθώλ ζηελώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ΓΟΠΝ  



Μ. Μ., εηώλ 39 αζζελήο κε ρξόληα δπζθαγία ζηα ζηεξεά 

εηζαγσγή ηνπ ελδνζθνπίνπ, ρσξίο εηδηθή βιάβε 

κεγάιεο ζράζεηο ηνπ νηζνθαγηθνύ βιελλνγόλνπ πνπ έγηλαλ αληηιεπηέο κε ηελ 

ελδνζθόπεζε κεηά ηε δηαζηνιή 



Γ. Κ., εηώλ 25Γ. Κ., εηώλ 25  

αζζελήοαζζελήο  κεκε  πεξηνδηθάπεξηνδηθά  επεηζόδηαεπεηζόδηα  

πξνζσξηλήοπξνζσξηλήο  ελζθήλσζεοελζθήλσζεο  βισκώλβισκώλ  θαηθαη  

πξνπξν  εκεξώλεκεξώλ  κεκε  επεηζόδηνεπεηζόδην  πνππνπ  

ρξεηάζζεθερξεηάζζεθε  ελδνζθνπηθήελδνζθνπηθή  αθαίξεζεαθαίξεζε..  

ΑπνπζίαΑπνπζία  ελδνζθνπηθήοελδνζθνπηθήο  θαηθαη  

αθηηλνινγηθήοαθηηλνινγηθήο  ζηέλσζεο<ζηέλσζεο<1212mmmm..  

ΠαξνπζίαΠαξνπζία  κηθξήοκηθξήο  δηαθξαγκαηνθήιεοδηαθξαγκαηνθήιεο..  

ΜεηάΜεηά  δηαζηνιήδηαζηνιή  κέρξηκέρξη  1515mmmm  καθξάκαθξά  

ζράζεζράζε  ηνπηνπ  βιελλνγόλνπβιελλνγόλνπ  ζηνζην  ηκήκαηκήκα  2929--

3737cmcm..  



Κ. Λ., εηώλ 23 

ζράζεηο ηνπ νηζνθαγηθνύ βιελλνγόλνπ ζηε κεζόηεηα 

ηνπ νηζνθάγνπ (30-31 cm) ζε αζζελή κε δπζθαγία από 

15εηίαο πνπ δηέθπγε ζηελ αθηηλνινγηθή κειέηε θαη ζηελ 

ελδνζθόπεζε ζε αζζελή κε ηππηθό θαηώηεξν δαθηύιην 

δηακέηξνπ >12 mm 



ζράζε 4ζράζε 4cmcm  ((2525--2929  cm)cm)  ζράζε 5ζράζε 5cmcm  ((3030--3535  cm)cm)  

αζζελήο κε δπζθαγία από 10εηίαο, ρσξίο παιηλδξνκηθά ζπκπηώκαηα κεηά αζζελήο κε δπζθαγία από 10εηίαο, ρσξίο παιηλδξνκηθά ζπκπηώκαηα κεηά 

ελζθήλσζε βισκνύελζθήλσζε βισκνύ: επηκήθε παξάιιεια έιθε κεζόηεηαο κε αθηηλνινγηθή : επηκήθε παξάιιεια έιθε κεζόηεηαο κε αθηηλνινγηθή 

εηθόλα θαηώηεξνπ δαθηπιίνπεηθόλα θαηώηεξνπ δαθηπιίνπ  

ζράζεηο ηνπ βιελλνγόλνπ ζηε ΓΟ ζε ζέζεηο πνπ δηέθπγαλ ζηελ αθηηλνινγηθή 

θαη ελδνζθνπηθή κειέηε 

Β. Υ., εηώλ 17Β. Υ., εηώλ 17  



κεηά δηαζηνιή γηα θαηώηεξν νηζνθαγηθό δαθηύιηνκεηά δηαζηνιή γηα θαηώηεξν νηζνθαγηθό δαθηύιην  

Α. Α. ηαπξηαπξ. 26 εηώλ,. 26 εηώλ,11.9.0211.9.02  

βιελλνγνληθή ζράζε ζηα 33 βιελλνγνληθή ζράζε ζηα 33 cmcm  

βιελλνγνληθή ζράζε ζηα 35 βιελλνγνληθή ζράζε ζηα 35 cmcm  

βιελλνγνληθή ζράζε ζην δαθηύιην ζηα 39 βιελλνγνληθή ζράζε ζην δαθηύιην ζηα 39 cmcm  
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•• εε  πξννδεπηηθήπξννδεπηηθή  δηαζηνιήδηαζηνιή  ζεζε  δηαδνρηθέοδηαδνρηθέο  ζπλεδξίεοζπλεδξίεο  είλαηείλαη  

ππνρξεσηηθήππνρξεσηηθή  γηαγηα  νξηζκέλεονξηζκέλεο  ζηελώζεηοζηελώζεηο  όπσοόπσο  εε  εσζηλνθηιηθήεσζηλνθηιηθή  

νηζνθαγίηηδανηζνθαγίηηδα  θαηθαη  νηνη  αλαζηνκσηηθέοαλαζηνκσηηθέο  ζηελώζεηοζηελώζεηο  


