
��

���� IIII VVVV
Διαταραχές Κατάποσης 

Αποτέλεσμα Χειρουργικών Επεμβάσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΙΙ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΜΟΙ-

ΡΑΣ
ΙΙΙ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
IV. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ
V. ΜΕΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΕΚΤΟΜΗ
VI. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΩΑΣ
VII. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΙΛΙΩΝ
VIII. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΝΑΘΟΥ
IX. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΑ
X. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΟΦΑΡΥΓΓΑ
ΧΙ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΒΑΣΗΣ ΚΡΑΝΙΟΥ
ΧΙΙ. ΤΡΑΧΕΙΟΤΟΜΗ

Α. Μεταβολές Πίεσης Αεραγωγών
Β. Εκπνευστική Βαλβίδα Ομιλίας
Γ. Λαρυγγική Ανύψωση
Δ. Γλωττιδικό Κλείσιμο
Ε. Φαρυγγική Μεταφορά

ΧΙΙΙ. ΕΚΚΟΛΠΩΜΑ ZENKER
XIV. ΣΥΝΟΨΗ
XV. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ
XVI. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
XVII. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

SelidoMurry 67_78 (IV):Swallowing Disorders  4/30/14  12:38 PM  Page 67



Η Κλινική Διαχείριση των Διαταραχών Κατάποσης – Δυσφαγία σε Παιδιά και Ενήλικες��

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρακτικά όλοι οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε
χειρουργική επέμβαση είτε εξαιτίας νεοπλασμάτων
στην περιοχή της κεφαλής ή του τραχήλου, είτε
εξαιτίας ασθενειών στην ανώτερη αναπνευστική
οδό, βιώνουν κάποια δυσκολία στη κατάποση κατά
τη μετεγχειρητική περίοδο. Η δυσφαγία μπορεί να
είναι μικρής διάρκειας, γεγονός που δεν απαιτεί ει-
δικές εξετάσεις ή ειδικές τροποποιήσεις διαιτολο-
γίου, ή μακράς διάρκειας λόγω σοβαρής βλάβης των
νεύρων ή καταστροφή των ιστών, απαιτώντας την
συμβολή όλων των μελών μιας ομάδας αποκατά-
στασης δυσφαγίας. 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΘΙΑΣ 
ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΉΣ ΜΟΙΡΑΣ

Η χειρουργική πρόσθιας αυχενικής μοίρας της
σπονδυλικής στήλης (ΑΜΣΣ) είναι μία κοινή χει-
ρουργική διαδικασία. Οι χειρουργοί εφαρμόζουν
μια δερματική τομή στη πρόσθια επιφάνεια του αυ-
χένα, προκειμένου να κινητοποιήσουν το λαρυγγο-
τραχειακό σύμπλεγμα μακριά από τα μεγάλα αγγεία
του τραχήλου, να φτάσουν τον προσπονδυλικό
χώρο για να ελέγξουν και να «επιδιορθώσουν» τη
σπονδυλική στήλη, απελευθερώνοντας τις νευρικές
ρίζες.

Μετεγχειρητικά, η δυσφαγία διαπιστώνεται πε-
ρίπου στο σύνολο των ασθενών που υποβάλλονται
σε επέμβαση πρόσθιας αυχενικής προσπέλασης.
Παρόλο που στην πλειονότητα των ασθενών, η δυ-
σφαγία είναι μικρής διάρκειας, τα συμπτώματα μπο-
ρεί να επιμείνουν για περισσότερο από 12 μήνες στο
5%–10% των ασθενών. Μία αναφορά από τον Hart
και τους συνεργάτες του1 κατέδειξε πως η δυσφα-
γία είναι η πιο συχνή επιπλοκή έπειτα από χειρουρ-
γική επέμβαση της σπονδυλικής στήλης,
αντιπροσωπεύοντας το 46% όλων των επιπλοκών.
Οι περισσότερες επιπλοκές που αναφέρθηκαν ήταν
ήπιες, ωστόσο, ανακάλυψαν πως η σίτιση μέσω δια-
δερμικής ενδοσκοπικής γαστροστομίας (PEG)
απαιτούνταν στο 15% των ασθενών και πως το 7%
των ασθενών, εμφάνιζε παράλυση των φωνητικών

πτυχών που έχρηζε χειρουργικής επέμβασης. 
Υπάρχουν διάφορες πιθανές αιτιολογίες της δυ-

σφαγίας που έπεται μιας πρόσθιας αυχενικής προ-
σπέλασης. Ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει
δυσφαγία προεγχειρητικά, η οποία μπορεί να επι-
δεινωθεί μετεγχειρητικά κι έτσι, υπάρχει ανάγκη για
αξιολόγηση της λειτουργίας της κατάποσης πριν
την χειρουργική επέμβαση. Επιπλέον, ο ασθενής
μπορεί να εμφανίσει αυξημένη επίγνωση των συμ-
πτωμάτων μετά την επέμβαση, γεγονός που μπορεί
να οδηγήσει σε φόβο κατάποσης. Η νευρολογική
βλάβη μπορεί να είναι αποτέλεσμα άμεσου τραύμα-
τος ή συστολικού τραύματος στο παλίνδρομο λα-
ρυγγικό, στο άνω λαρυγγικό ή στο
γλωσσοφαρυγγικό νεύρο.

Μία λίστα των κοινών μετεγχειρητικών επιπλοκών
όπως προσδιορίστηκαν από τον Drennen και τους
συνεργάτες του3, συνοψίζεται στον Πίνακα 4–1.
Μία σειρά από χειρουργικές επιπλοκές και παρε-
νέργειες που μπορεί να επηρεάσουν την κατάποση,
περιλαμβάνουν το οίδημα, το σχηματισμό αιματώ-
ματος, τη φλεγμονή και την απονεύρωση. Οι κά-
τωθι είναι οι πιο συχνές:

Η προσπονδυλική διόγκωση των μαλακών ιστών
και η σύνοδη μειωμένη κατάσπαση της επιγλωττί-
δας μπορούν να οδηγήσουν σε δυσφαγία κατόπιν
χειρουργικής της ΑΜΣΣ. Ένα οίδημα στο οπίσθιο
φαρυγγικό τοίχωμα ή ένα προσπονδυλικό αιμά-
τωμα μπορεί να προκαλέσουν μετατόπιση του φα-
ρυγγικού τοιχώματος προς την επιγλωττίδα,
αποτρέποντάς την να έρθει σε οριζόντια θέση. Αυτό
προκαλεί μία παροδική απόφραξη που «παγιδεύει»
τον βλωμό, οδηγώντας σε κατακράτησή του στα
γλωσσοεπιγλωττιδικά βοθρία και στους απιοειδείς
κόλπους.

Η υπερτονία του άνω οισοφαγικού σφιγκτήρα
(ΑΟΣ), όπως εξακριβώνεται μέσω μανομετρίας,

Ακόμη μία σοβαρή επιπλοκή είναι το οίδημα
του αεραγωγού, που μειώνει την αισθητικό-
τητα και την ικανότητα διαχείρισης του βλω-
μού στη στοματική και στοματοφαρυγγική
φάση της κατάποσης.2
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οδηγεί σε δυσφαγία έπειτα από χειρουργική της
ΑΜΣΣ. Η υπερτονία του ΑΟΣ μπορεί να εμποδίσει
την είσοδο του βλωμού στον οισοφάγο, οδηγώντας
σε φαρυγγική κατακράτηση. Η συγκεκριμένη επι-
πλοκή μπορεί να εμφανισθεί από την άμεση φλεγ-
μονή στον μυ που προκαλείται από συστολή ή
ανατομή ή από παρασυμπαθητική (πνευμονογα-
στρική) απονεύρωση. Η υπερτονία του ΑΟΣ μπορεί
να είναι δευτερογενής της γαστοοισοφαγικής πα-
λινδρομικής νόσου (ΓΟΠΝ), επομένως, κι αυτό θα
πρέπει να αποκλειστεί.

Η διάτρηση του οισοφάγου είναι σπάνια αλλά σο-
βαρή αιτία δυσφαγίας μετά από χειρουργική της
ΑΜΣΣ (περίπου 1 στις 500 περιπτώσεις). Μία διά-
τρηση συχνά δεν εντοπίζεται μέχρι ωσότου ο ασθενής
να αναπτύξει ένα απόστημα ή ένα τραχειο–οισοφα-
γικό συρίγγιο κατά την άμεση μετεγχειρητική περίοδο.

Το μέγεθος και η θέση ενός οστικού μοσχεύμα-
τος ή/και πλάκας κατά την χειρουργική της ΑΜΣΣ
πρέπει να είναι η βέλτιστη προκειμένου να μην
υπάρξει πρόσπτωση επί ή συμπίεση του οπίσθιου
φαρυγγικού τοιχώματος. Η χρήση οστικών μο-
σχευμάτων ή πλακών που προκαλούν ένα εξόγκωμα
στο οπίσθιο φαρυγγικό τοίχωμα, μπορεί να οδηγή-
σει σε δυσφαγία.

Η μετατόπιση ή εξώθηση της βίδας ή πλάκας
μετά τη χειρουργική της ΑΜΣΣ επίσης μπορεί να

Πίνακας 4–1. Επιπλοκές της Πρόσθιας Αυχενικής
Προσπέλασης

ΠΛΝ = παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο, ΑΝΛ = άνω λαρυγγικό
νεύρο.
Πηγή: Προσαρμογή από Drennen K, Welch W, Carrau RL. Ch-
apter 25. In: Carrau RL, Murry T, eds. Comprehensive Manage-
ment of Swallowing Disorders. San Diego, CA: Singular
Publishing: 1999:166, Table 25–1.

Πίνακας 4–2. Αιτιολογικοί Παράγοντες για τη Με-
τεγχειρητική Δυσφαγία Έπειτα από Χειρουργική
Επέμβαση της Αυχενικής Σπονδυλικής Μοίρας

ΕΚ = ενδοτραχειακός καθετήρας, ΠΛΝ = παλίνδρομο λαρυγ-
γικό νεύρο, ΑΝΛ = άνω λαρυγγικό νεύρο
Πηγή: Προσαρμογή από Drennen K, Welch W, Carrau RL. Ch-
apter 25. In: Carrau RL, Murry T, eds. Comprehensive Manage-
ment of Swallowing Disorders. San Diego, CA: Singular
Publishing: 1999:166, Table 25–2.

Πρώιμη δυσφαγία (≤1 μήνα): 100% 
Παρατεταμένη δυσφαγία (≥12 μήνες): 5%-11% 
Αιμάτωμα: 1%-3%
Βλάβη παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου (ΠΝΛ): 1%-6%
Βλάβη άνω λαρυγγικού νεύρου (ΑΝΛ): 1%
Διάτρηση οισοφάγου: 0,2%-0,9%

Πόνος Μύες της Γλώσσας, 
Φάρυγγα / Λάρυγγα 
(μετά την τοποθέτηση ΕΚ)

Οίδημα Γλώσσα, φάρυγγας, λάρυγγας,
τράχηλος

Αιμάτωμα Οπισθοφαρυγγικός χώρος

Φλεγμονή / απόστημα Οπισθοφαρυγγικός χώρος

Διακοπή μυϊκής 
νεύρωσης

Αυχενική (τραχηλική) αγκύλη
Παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο
(ΠΝΛ)
Φαρυγγικό πλέγμα

Διακοπή νευρομυϊκής
λειτουργίας

Πρόσθια γλώσσα
Βάση γλώσσας

Βλάβη αισθητικής 
νεύρωσης

Άνω λαρυγγικό νεύρο (ΑΝΛ)
Φαρυγγικό πλέγμα

Μηχανικοί παράγοντες Διάτρηση
Επανόρθωση με τοποθέτηση
ογκώδους πλάκας
Προσκόλληση–οπίσθιο φαρυγ-
γικό τοίχωμα

Υπερωιοφαρυγγική
ανεπάρκεια

Βράχυνση υπερώας
Κατανομή τραύματος

οδηγήσει σε δυσφαγία. Αυτή μπορεί να μην είναι
άμεσα εμφανής εάν η βίδα χαλαρώνει αργά. Όταν
η δυσφαγία παρουσιάζεται αρκετό χρονικό διά-
στημα μετά την επέμβαση, τότε πρέπει κανείς να
υποπτευτεί την χαλάρωση της βίδας, η οποία αντι-
μετωπίζεται με επανάληψη της επέμβασης και αφαί-
ρεση ή αντικατάσταση αυτής.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η δυσφαγία έπειτα από
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τη χειρουργική στην ΑΜΣΣ μπορεί να αντιμετωπι-
στεί άμεσα δίχως να απαιτείται μακροχρόνια θερα-
πεία. Η διαδικασία αξιολόγησης μπορεί εν τέλει να
οδηγήσει σε μακρόχρονες παρεμβάσεις που συζη-
τούνται στο Κεφάλαιο 6. Ο Πίνακας 4–2 συνοψίζει
την αρχική αξιολογική διαδικασία από την οποία θα
ξεκινήσει η παρέμβαση.

Μία λεπτομερής ανάλυση των επιπλοκών και
της θνητότητας που σχετίζεται με την χειρουργική
αυχενικής σπονδυλικής μοίρας στις ΗΠΑ, αναφέρ-
θηκε από τον Wang και τους συνεργάτες του το
2008.4

Βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν
περίπου στο σύνολο των 932.000 ασθενών των
οποίων ελέγχθηκε το εξιτήριό τους από το νοσοκο-
μείο. Η υψηλότερη νοσηρότητα και θνητότητα απο-
δείχθηκε έπειτα από οπίσθιες προσπελάσεις. Η
δυσφαγία αποτέλεσε την πιο κοινή βραχυπρόθεσμη
και μακροπρόθεσμη επιπλοκή, ανεξάρτητα από την
ηλικία του ασθενή, τον τύπο του χειρουργείου ή την
προεγχειρητική διάγνωση.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗΣ–ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Η χειρουργική επέμβαση κεφαλής–τραχήλου για
την αντιμετώπιση νεοπλασμάτων της άνω ανα-
πνευστικής και πεπτικής οδού μεταβάλλει την ανα-
τομία, προκαλεί ουλές και μπορεί να τραυματίσει τα
κινητικά και αισθητηριακά νεύρα. Όλοι αυτοί οι πα-
ράγοντες συμβάλλουν στην παρουσία δυσφαγίας
κατά την μετεγχειρητική περίοδο. Επιπρόσθετα,
απαιτείται σε πολλούς από αυτούς τους ασθενείς
αποκατάσταση με πτερύγια υπαίσθητου ιστού, που
μπορεί να συμβάλλουν στην έλλειψη συντονισμού
του μηχανισμού της κατάποσης ή ακόμα και να

Ο Wang και οι συνεργάτες του ανακάλυψαν
πως οι επιπλοκές αυξάνονταν ανάλογα με
την ηλικία του ασθενή, την οπίσθια συνέ-
νωση, τη χειρουργική συνδεόμενη με αυχε-
νική σπονδύλωση και άλλες σπονδυλικές
εκφυλιστικές νόσους και τις συνδυασμένες
πρόσθιες/οπίσθιες προσπελάσεις.

προκαλέσουν μηχανική παρεμπόδιση ή εκτροπή
του βλωμού στον αεραγωγό. Η χειρουργική επέμ-
βαση κεφαλής και τραχήλου μπορεί να προκαλέσει
δυσφαγία σε οποιοδήποτε στάδιο. Στα Κεφάλαια 6,
7 και 8, θα γίνει περιγραφή των διάφορων προβλη-
μάτων κατάποσης και των επιλογών θεραπείας. 

Αναφορικά με τους καρκίνους στη στοματική
κοιλότητα, ο Πίνακας 4–3 παραθέτει τα αίτια της
μη φυσιολογικής στοματικής φάσης της κατάποσης,
που σχετίζονται συγκεκριμένα με χειρουργική
εκτομή του χείλους, του εδάφους του στόματος, της
υπερώας ή της κάτω γνάθου. Πρέπει να λάβετε
υπόψη ότι δεν υπάρχει άμεσος συσχετισμός μεταξύ
της χειρουργικής επέμβασης σε μία περιοχή και
ενός συγκεκριμένου προβλήματος δυσφαγίας, όπως
αποδεικνύεται από τις πληροφορίες που παρουσιά-
ζονται στον Πίνακα 4–3. Ωστόσο, η εξακρίβωση της
δυσφαγίας έπειτα από χειρουργική επέμβαση πρέ-

Πίνακας 4–3. Αίτια Μη Φυσιολογικής Στοματικής
Φάσης της Κατάποσης Έπειτα από Χειρουργική
Επέμβαση στην Κεφαλή και τον Τράχηλο. 

Απώλεια στοματικού σφιγκτήρα
α. Εκτομή χείλους
β. Ελλιπής επανασύγκλειση του κυκλοτερούς μυός
γ. Οριακή τομή της κάτω γνάθου και του γλωσσικού

νεύρου

Εξαγωγές οδόντων

Εκτομή του εδάφους του στόματος
α. Απώλεια της γλωσσοφατνιακής αύλακας
β. Πρόσδεση του οπίσθιου τμήματος της γλώσσας

Εκτομή της γλώσσας
α. Ακατάλληλη προετοιμασία του βλωμού

Εκτομή της σκληρής υπερώας
α. Απώλεια στοματορινικού διαχωρισμού
β. Ρινική αναγωγή

Εκτομή της κάτω γνάθου
α. Απώλεια οδοντοφυΐας 
β. Αλλαγή στοματικού σφιγκτήρα
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πει να ξεκινήσει με αξιολόγηση της θέσης που επη-
ρεάστηκε από την επέμβαση. Πρέπει να σημειωθεί
ότι τα δύο τρίτα των ασθενών με καρκίνο κεφαλής
και τραχήλου πάσχουν από δυσφαγία κατά τον
χρόνο της διάγνωσής τους. Στον Πίνακα 4–4 γίνε-
ται σύνοψη των συχνών τύπων δυσφαγίας έπειτα
από στοματοφαρυγγική εκτομή. 

Το 2009 πραγματοποιήθηκε μια συστηματική επι-
σκόπηση των προβλημάτων ομιλίας και κατάποσης
έπειτα από στοματικό και στοματοφαρυγγικό καρ-
κίνο από τους Kreeft και συνεργάτες.5

Ο προσδιορισμός της εισρόφησης που προκαλούν-
ταν από υγρά ποίκιλε από 12% μέχρι 50% και ήταν
υψηλότερος έπειτα από στοματοφαρυγγική εκτομή.
Ανακαλύφθηκε ότι η μετεγχειρητική ακτινοθερα-
πεία αύξανε τη λειτουργία της κατάποσης στις ομά-
δες που εξετάστηκαν. 

Ως υποφάρυγγας γενικά θεωρείται το κατώτερο
μέρος του φάρυγγα, ανάμεσα στην επιγλωττίδα και
τον λάρυγγα. Αντιστοιχεί στο ύψος της επιγλωττί-
δας. Αυτή η περιοχή είναι σημαντική για τη διατή-

Ανακάλυψαν ότι η παραγωγή ομιλίας σε ασθε -
νείς 1 έτος μετά τη θεραπεία (χειρουργική επέμ -
βαση και/ή ακτινοθεραπεία) ήταν μετρίως
ανεπαρκής έως καλή.

ρηση του ελέγχου των υγρών κατά τη διάρκεια της
κατάποσης. Για τον υποφαρυγγικό καρκίνο συνή-
θως απαιτείται εκτεταμένη χειρουργική επέμβαση
και ακτινοθεραπεία. Για τον όγκο που έχει υποστεί
εκτομή μπορεί να χρειαστεί επιπρόσθετη χειρουρ-
γική επέμβαση, ώστε να διαμορφωθεί ο σωλήνας
κατάποσης. Το ελεύθερο πτερύγιο ακτινωτού αντι-
βραχίου (RFFF) αποτελεί μία από τις βέλτιστες επι-
λογές για την υποφαρυγγική αποκατάσταση.6 Στον
Πίνακα 4–5 παρουσιάζονται τα συχνά προβλήματα
έπειτα από χειρουργική επέμβαση στον υποφά-
ρυγγα. Αναφορές υποδεικνύουν ότι αν επιβιώσει το
πτερύγιο, μπορεί να ακολουθήσει στοματική σίτιση. 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 
ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ

Το έδαφος του στόματος λειτουργεί ως αύλακα για
τον σίελο και τα μόρια τροφής και βοηθά στην προ-
ετοιμασία και κατεύθυνση του βλωμού. Όταν αφαι-
ρείται μέσω χειρουργικής επέμβασης, η έλλειψη
αυτής της αύλακας και η απώλεια της κινητικότη-
τας του εμπρόσθιου τμήματος της γλώσσας αποτε-
λούν σημαντική ανεπάρκεια κατά την προετοιμασία
του βλωμού. Προκειμένου να διατηρηθεί η αισθη-
τικότητα της γλώσσας, πρέπει να γίνουν όλες οι
προσπάθειες, ώστε να προστατευθεί το γλωσσικό
νεύρο. 

Πίνακας 4–4. Δυσφαγία Έπειτα από Στοματοφα-
ρυγγική Εκτομή.

Πίνακας 4–5. Δυσφαγία Έπειτα από Χειρουργική
Επέμβαση στον Υποφάρυγγα.

Μαλθακή υπερώα
α. Απώλεια της γλωσσοφατνιακής αύλακας
β. Απώλεια της στοματοφαρυγγικής αντλίας ρόφησης
γ. Υπερωιοφαρυγγική ανεπάρκεια

Αμυγδαλή
α. Αλλαγή στην κινητικότητα των πλευρικών φαρυγγι-

κών τοιχωμάτων

Βάση της γλώσσας
α. Απώλεια λαρυγγικής προστασίας
β. Απώλεια αισθητικότητας
γ. Απώλεια λαρυγγικής ανύψωσης

Απιοειδής Κόλπος
α. Ουλές στο πλευρικό φαρυγγικό τοίχωμα
β. Τραυματισμός στο ανώτερο λαρυγγικό νεύρο και

απώλεια αισθητικότητας

Οπίσθιο φαρυγγικό τοίχωμα
α. Μια δυναμική αποκατάσταση υπαίσθητου πτερυγίου
β. Ουλές και εισρόφηση
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ΜΕΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΕΚΤΟΜΗ

Έπειτα από χειρουργική επέμβαση μερικής γλωσσε-
κτομής, μπορεί να αναμένεται σχεδόν φυσιολογική
κατάποση και φυσιολογική ομιλία, εάν ο ασθενής
μπορεί να προβάλλει τη γλώσσα πέρα από την υπο-
χειλική πτυχή. Πρωταρχικά, επανορθώνονται τα
μικρά ελλείμματα της κινούμενης γλώσσας.
Ωστόσο, τα μεγάλα ελλείμματα οδηγούν σε απώλεια
της κινητήριας δύναμης της γλώσσας και σε ανικα-
νότητα να προωθηθεί ο βλωμός οπισθίως. Ο σχη-
ματισμός του βλωμού δεν είναι πάντα κατάλληλος
και, εξαιτίας της έλλειψης κατάλληλου ελέγχου,
μπορεί να φτάσει πρόωρα στον στο ματο  φάρυγγα ή
ο ασθενής μπορεί να μην είναι ικανός να κατευθύνει
τον βλωμό αποτελεσματικά, απαιτώντας έκταση της
κεφαλής, ώστε να κινηθεί μέσω της βαρύτητας.
Τροφή και σίελος θα εκχυθούν έξω από την στομα-
τική κοιλότητα, εξαιτίας της ελλιπούς κινητικότητας
της γλώσσας, ένα πρόβλημα που επιδεινώνεται αν ο
στοματικός σφιγκτήρας (χείλη) έχει διαταραχθεί ή
αν δεν υπάρχει αίσθηση στο κάτω χείλος του ασθε-
νούς (αναισθητικό). 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΩΑΣ

Οι όγκοι της σκληρής υπερώας που απαιτούν μερική
ή ολική εκτομή της άνω γνάθου επηρεάζουν και την
ομιλία και την κατάποση. Η εκτομή επιφέρει απώ-
λεια στοματορινικού διαχωρισμού, που θα προκα-
λέσει διαρροή της τροφής εντός της μύτης (ρινική
ανάρροια) και υπερρινική ομιλία. Η μονόπλευρη
εκτομή της άνω γνάθου συνήθως αποκαθίσταται
κατά τον καλύτερο τρόπο με μια οδοντική πρό-
σθεση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα μι-
κροαγγειακά πτερύγια για να αποκατασταθούν
μεγάλα ελλείμματα της υπερώας σε νωδούς ασθε-
νείς, στους οποίους δεν θα συγκρατούνταν μια πρό-
σθεση. Ωστόσο, οι επιλογές αποκατάστασης είναι
περιορισμένες και δεν προσφέρουν σφιγκτηρική
δράση. Τα ελλείμματα στην μαλθακή υπερώα αντι-
μετωπίζονται με τον καλύτερο τρόπο μέσω οδοντι-
κών προσθέσεων με προεκτάσεις, ώστε να κλείσει ο
ρινοφαρυγγικός ισθμός. 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΙΛΙΩΝ

Ο κυκλοτερής μυς είναι σημαντικός για τη σφιγ-
κτηρική λειτουργία των χειλιών. Αυτός ο μυς διαι-
ρείται κατά τη διάρκεια διαδικασιών διαχωρισμού
των χειλιών και πρέπει να επανασυγκλειθεί προσε-
κτικά κατά τη διάρκεια του κλεισίματος, ώστε να
αποκατασταθεί η λειτουργία. Η απώλεια της αι-
σθητικότητας του κάτω χείλους έπειτα από τραυ-
ματισμό του γενειακού νεύρου καθιστά τον
σφιγκτηρικό έλεγχο δύσκολο, αν όχι αδύνατο. Η
εκτομή των χειλιών μπορεί να εμποδίσει την κατά-
ποση, προκαλώντας δυσκολία στο να εισέλθει η
τροφή στο στόμα (μικροστομία). Η κινητική απο-
νεύρωση του κάτω χείλους έπειτα από απώλεια του
οριακού νεύρου της κάτω γνάθου συνήθως εκδη-
λώνεται ως απώλεια σφιγκτηρικού ελέγχου, που
επιφέρει σιελόρροια.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ

Τα ελλείμματα της κάτω γνάθου στο τόξο της με-
σαίας γραμμής προκαλούν προβλήματα στη μά-
σηση, τον έλεγχο του στοματικού σφιγκτήρα, τη
λαρυγγική ανάρτηση και ανύψωση και την κινητή-
ρια δύναμη της γλώσσας. 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΑ

Η εκτομή του πλευρικού φαρυγγικού τοιχώματος
οδηγεί σε μειωμένη κινητικότητα του φαρυγγικού
τοιχώματος, που μεταβάλλει τη στοματοφαρυγγική
προώθηση. Οι μύες της βάσης της γλώσσας βοηθούν
στην ανύψωση του λάρυγγα και είναι σημαντικοί για
την προωθητική αντλία του στοματοφάρυγγα και για
επαρκή διαχωρισμό μεταξύ της στοματικής κοιλότη-
τας και του φάρυγγα. Παρόλο που η εκτομή είναι συ-
νήθως καλά ανεκτή, τα μεγάλα ελλείμματα συχνά
προκαλούν δυσφαγία. Η ανάπλαση μέχρι του ενός
τρίτου της βάσης της γλώσσας επιτυγχάνεται κατά
τον καλύτερο τρόπο με ένα αισθητικό πτερύγιο. Η
εκτομή ακόμη και περιορισμένων τμημάτων της μαλ-
θακής υπερώας προκαλεί υπερωιοφαρυγγική ανε-
πάρκεια, μεταβάλλει την προώθηση του βλωμού και
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μπορεί να οδηγήσει σε ελλιπή διαχωρισμό μεταξύ
στοματικής κοιλότητας και φάρυγγα, με πρώιμη δια-
φυγή του βλωμού προς το φάρυγγα και εισρόφηση
πριν τη φαρυγγική κατάποση. 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΟΦΑΡΥΓΓΑ

Η εκτομή όγκων στον υποφάρυγγα που αναφύονται
στο οπίσθιο φαρυγγικό τοίχωμα θέτει σοβαρά προ-
βλήματα στην αποκατάσταση της κατάποσης. Τα
μικρά ελλείμματα (λιγότερο από 2 εκατοστά) μπο-
ρούν αρχικά να κλείσουν ή τα άκρα μπορούν να συρ-
ραφθούν στην προσπονδυλική περιτονία. Η
αναδόμηση με δερματικό μόσχευμα μερικού πάχους ή
ελεύθερο πτερύγιο ακτινωτού αντιβραχίου προσφέ-
ρει ικανοποιητική αποκατάσταση μεγαλύτερων ελ-
λειμμάτων. Ωστόσο, καμιά τεχνική δεν αποκαθιστά
τη δράση ολίσθησης του οπίσθιου τοιχώματος στην
προσπονδυλική περιτονία, εξαιτίας ουλών του οπί-
σθιου υποφαρυγγικού τείχους στην προσπονδυλική
περιτονία. Η ανεπάρκεια της φαρυγγικής σύσπασης
οδηγεί σε σημαντική κατακράτηση στον υποφά-
ρυγγα, προκαλώντας μεταγευματική εισρόφηση. 

Η αποκατάσταση που κάνει χρήση δερματικού μο-
σχεύματος μερικού πάχους ή ελεύθερου πτερύγιου
ακτινωτού αντιβραχίου συχνά επιφέρει ουλές που
σχηματίζουν οριζόντια γεισώματα κατά μήκος του
οπίσθιου φαρυγγικού τείχους. Τα γεισώματα αυτά
εκτρέπουν τον βλωμό προσθίως, μέσα στον λά-
ρυγγα και μπορεί να συγκρατήσουν εκκρίσεις και
προσλαμβανόμενη τροφή. Όταν συσσωρεύεται αρ-
κετή τροφή ή σίελος, το υλικό «απορρίπτεται» εμ-
προσθίως στην είσοδο του λάρυγγα. Αυτό μπορεί
να οδηγήσει σε σημαντική εισρόφηση, ιδιαίτερα εάν
ο ασθενής στερείται αισθητικότητας εξαιτίας τραυ-
ματισμού ή απώλειας των αισθητικών νεύρων κατά
τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Μπορούν
να χρησιμοποιηθούν εμπορικά προϊόντα για την

Τα μοσχεύματα και τα πτερύγια αποκατά-
στασης συνήθως στερούνται αισθητικότητας,
γεγονός που αποδυναμώνει περαιτέρω τη λα-
ρυγγική προστασία.

πύκνωση των υγρών και άλλων αραιών τροφών
προκειμένου να αυξηθεί ο χρόνος μετάβασης, αυ-
ξάνοντας πιθανώς τη δυνατότητα λαρυγγικής προ-
στασίας. 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΒΑΣΗΣ ΚΡΑΝΙΟΥ

Οι ασθενείς που υφίστανται χειρουργική επέμβαση
στη βάση του κρανίου διατρέχουν κίνδυνο τραυμα-
τισμού των κατώτερων κρανιακών νεύρων, του στε-
λέχους του εγκεφάλου, του εγκεφαλικού
παρεγχύματος και των μαλακών ιστών της άνω αε-
ροπεπτικής οδού, ανάλογα με τη θέση και τη φύση
του όγκου. Ο τραυματισμός σε αυτές τις δομές, που
είναι ζωτικής σημασίας, μπορεί να οδηγήσει σε δυσ-
λειτουργία της ομιλίας, της κατάποσης και της προ-
στασίας του αεραγωγού. Επιπρόσθετα σε αυτά τα
ελλείμματα, οι ασθενείς που υφίστανται χειρουρ-
γική επέμβαση στη βάση του κρανίου συχνά χρει-
άζονται αποκατάσταση με πτερύγια αναίσθητου
μαλακού ιστού, τα οποία μπορεί να επιδεινώσουν
τα κινητικά και αισθητηριακά ελλείμματα, μέσω της
μηχανικής έμφραξης που προκαλείται από τον όγκο
τους. Έπειτα από χειρουργική επέμβαση στη βάση
του κρανίου, οι ασθενείς συχνά χρήζουν εντερικών
καθετήρων, παρατεταμένης διασωλήνωσης και αε-
ρισμού και τραχειοτομών που επιδεινώνουν περαι-
τέρω τα ελλείμματα στην κατάποση. Οι κατώτερες
κρανιακές νευροπάθειες είναι συχνά επακόλουθα
των  επιπλοκών της χειρουργικής επέμβασης στη
βάση του κρανίου ή του ίδιου του όγκου. 

Επομένως, μια σοβαρή πνευμονογαστρική κάκωση,
μαζί με άλλα νευρολογικά ελλείμματα ή ελλείμματα

Ένας σοβαρός πνευμονογαστρικός τραυμα-
τισμός οδηγεί σε ομόπλευρη λαρυγγική αναι-
σθησία και παράλυση των φωνητικών χορδών.
Επιπλέον, προκαλεί παράλυση της σύστοιχης
μαλθακής υπερώας, απώλεια της προκαλού-
μενης πνευμονογαστρικής χαλάρωσης του
κρικοφαρυγγικού μυός, αποσυντονισμό του
φαρυγγικού μυϊκού συστήματος, οισοφαγική
υποκινητικότητα και γαστροπάρεση.7
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του κρανιακού νεύρου, προκαλεί οφθαλμοφανή με-
τεγχειρητική κατάποση και νοσηρότητα του αερα-
γωγού. Αυτό μπορεί να επιδεινωθεί μέσω
τραυματισμού σε άλλα κατώτερα κρανιακά νεύρα,
όπως το IX και XII. Στον Πίνακα 4–6 συνοψί-
ζονται οι κλινικές εκδηλώσεις των ελλειμμάτων των
κρανιακών νεύρων έπειτα από χειρουργική επέμ-
βαση κεφαλής–τραχήλου και/ή χειρουργική επέμ-
βαση στη βάση του κρανίου.7 Οι αλλαγές στις
ανατομικές δομές και οι νευρολογικές επιπλοκές θα
επηρεάσουν τη θεραπεία της δυσφαγίας. Αυτοί οι
ασθενείς θα επωφεληθούν από χειρουργικές διαδι-
κασίες που βελτιστοποιούν τους αντισταθμιστικούς
μηχανισμούς της εναπομείνασας λειτουργίας (βλ.
Κεφάλαιο 8).

ΤΡΑΧΕΙΟΤΟΜΗ

Μεταξύ του 43% και του 83% των ασθενών που φέ-
ρουν τραχειοστομία αναπτύσσουν σημεία εισρόφη-
σης ή πνευμονία λόγω εισρόφησης. Η δυσφαγία
προκαλείται από τις φυσιολογικές μεταβολές που
συσχετίζονται με το άνοιγμα της τραχείας στην
ατμοσφαιρική πίεση, και όχι απλά από την παρου-
σία του τραχειοτομικού σωλήνα. Στον Πίνακα 4.7
συνοψίζονται οι πιο συχνές φυσιολογικές μεταβο-
λές μετά από τραχειοτομή.

Μεταβολές Πίεσης Αεραγωγών

Ένας σημαντικός παράγοντας που συνεισφέρει
στην εισρόφηση είναι ότι η τραχειοτομή καταλήγει
σε έκπτωση της πίεσης αεραγωγών. Η αντίσταση
της εκπνοής  στην διάρκεια της αναπνοής εκτελεί-
ται από τις φωνητικές χορδές, με μία συνεχή αντί-
σταση περίπου 8 με 10εκ H2O /λίτρο/ λεπτό. Αυτή
η «βαλβιδική» λειτουργία βοηθάει στην διατήρηση
διόγκωσης του πνεύμονα μέσω φυσιολογικής επέ-
κτασης της φάσης της εκπνοής. Οι μετρήσεις της
πίεσης κατά την κατάποση σε ασθενείς με φραγ-
μένη τραχειοτομή είναι παρόμοιες με αυτές των φυ-

Πίνακας 4–6. Κλινικές Εκδηλώσεις Δυσλειτουρ-
γικών Κρανιακών Νεύρων.

Πίνακας 4–7. Φυσιολογικές Μεταβολές Έπειτα
από Τραχειοτομή

Δυσλειτουργικό
Κρανιακό Νεύρο

Κλινικές Εκδηλώσεις

V Διαταραχή της στοματικής
προετοιμασίας και μεταφοράς

VII Σιελόρροια 
Διαταραχή της στοματικής
προετοιμασίας και μεταφοράς
Συγκράτηση ή κατακράτηση
στην ουλοπαρειακή αύλακα

IX & X Καθυστέρηση στην έναρξη της
φαρυγγικής φάσης
Ρινική αναγωγή
Φαρυγγική στάση και
κατακράτηση
Απώλεια φωνής ή αδυναμία
Εισρόφηση

XII Απώλεια επίγνωσης της τροφής
στην στοματική κοιλότητα
Διαταραχή στην στοματική
προετοιμασία  και στην
στοματική μεταφορά

Πηγή: Fagan J. Chapter 30. In: Carrau RL, Murry T, eds. Com-
prehensive Management of Swallowing Disorders. San Diego, CA:
Singular Publishing: 1999:212, Table 30–2.

Απώλεια ή μεταβολή στην πίεση αεραγωγών 
Ανικανότητα δημιουργίας υπογλωττιδικής πίεσης αερα-
γωγών κατά την διάρκεια της κατάποσης
Μειωμένη ικανότητα παραγωγής αποτελεσματικού βήχα 
Απώλεια της όσφρησης 
Απώλεια φώνησης
Μειωμένη βλεννογονική ευαισθησία
Μειωμένη ικανότητα σύγκλεισης των γνησίων φωνητικών
χορδών και συντονισμού
Διακοπή του κύκλου αναπνοής / κατάποσης
Επίδραση  ξένου σώματος
Μειωμένη ανύψωση του λάρυγγα κατά την κατάποση
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σιολογικών ατόμων και εξαλείφονται σε σημαντικό
βαθμό με ανοιχτή τραχειοτομή. Αυτή η πίεση είναι
παρούσα στην τραχεία μετά την γλωττιδική σύγ-
κλειση κατά την κατάποση και φτάνει στην μέγιστη
τιμή γύρω στα 8 με 10 εκ H2O. Η πίεση του αέρος
στην υπογλωττιδική περιοχή είναι σημαντική στην
λειτουργία της κατάποσης. Η διατήρησή της αντι-
στρέφει, τουλάχιστον μερικώς, την διαταραγμένη
κατάποση έπειτα από τραχειοτομή.

Εκπνευστική Βαλβίδα Ομιλίας

Η αποσωλήνωση ή η φραγή του τραχειοτομικού
σωλήνα βελτιώνει την λειτουργία της κατάποσης σε
έναν ασθενή έπειτα από τραχειοτομή. Ωστόσο,
αυτό δεν είναι εφικτό με όλους τους ασθενείς. Μια
εναλλακτική στρατηγική είναι η τοποθέτηση μιας
εκπνευστικής βαλβίδας ομιλίας στον ανοικτό τρα-
χειοτομικό σωλήνα, που επαναφέρει την υπογλωτ-
τιδική πίεση του αέρος κατά τη διάρκεια της
κατάποσης (βλ. σχήμα 4.1). Η θετική συνεισφορά
της βαλβίδας ενισχύει το γεγονός ότι η υπογλωττι-
δική πίεση του αέρα αποτελεί σημαντικό παρά-
γοντα στην φυσιολογική λειτουργία της κατάποσης,

πιθανώς διαμέσου της επαναφοράς των ιδιοδεκτι-
κών ερεθισμάτων.

Λαρυγγική Ανύψωση

Η κάθετη  κίνηση του λάρυγγα εξαρτάται από την
λειτουργία των υπερυοειδών μυών και καταλήγει σε
μείωση του μεγέθους του ύψους του φάρυγγα και
παράλληλα ενεργό άνοιγμα του κρικοφαρυγγικού
σφικτήρα. Η λαρυγγική ανύψωση μειώνεται έπειτα
από τραχειοτομή και πιθανώς έχει σημαντικό ρόλο
στην δυσφαγία που συνδέεται με την χειρουργική
διαδικασία.

Γλωττιδικό Κλείσιμο

Η προστασία του πνεύμονα επιτυγχάνεται με την
αναχαίτιση της αναπνοής και τη διατήρηση του
γλωττιδικού κλεισίματος. Σε ένα τυπικό άτομο, η
κατάποση συνήθως λαμβάνει χώρα στην διάρκεια
της εκπνοής. Η συσχέτιση αυτή χάνεται σε ασθε-
νείς με σοβαρή αναπνευστική διαταραχή και πιθα-
νώς σε αυτούς με την παρουσία τραχειοστομίας. Το
γλωττιδικό κλείσιμο κατά την κατάποση είναι ένα
πολύ βασικό αντανακλαστικό που νευρώνεται από
το άνω λαρυγγικό νεύρο (χωρίς χιασμό) και χρει-
άζεται περίπου 18 με 40 δευτερόλεπτα.8 Αυτή η
άμεση αντίδραση υποδεικνύει ότι το αντανακλα-
στικό τόξο  εντοπίζεται στο κάτω μέρος του εγκε-
φαλικού στελέχους και δεν χρειάζεται εισερχόμενα
ερεθίσματα από τα ανώτερα κέντρα. Η λαρυγγική
επιφάνεια της επιγλωττίδας και άλλων υπερ–γλωτ-
τιδικών δομών είναι εμπλουτισμένα με υποδοχείς,
συμπεριλαμβανομένων και υποδοχέων νερού. 

Η διαταραχή της ακεραιότητας του υπογλωττιδικού
αεραγωγού με την παρουσία τραχειοστομίας επίσης

Διακοπή αισθητηριακών ερεθισμάτων από το
άνω λαρυγγικό νεύρο ή άνω πνευμονογα-
στρικό νεύρο θα περιορίσει το αντανακλα-
στικό του γλωττιδικού κλεισίματος και θα
συνεισφέρει στην εισρόφηση.3

Εικόνα 4.1. Εκπνευστική Βαλβίδα Oμιλίας σχεδιασμένη
να ταιριάζει πάνω από τον ανοιχτό τραχειοτομικό σωλήνα
προκειμένου να αποκαταστήσει την υπογλωττιδική πίεση
του αέρα κατά την διάρκεια της κατάποσης.
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θα αμβλύνει ή θα εξαλείψει αυτό το αντανακλα-
στικό.

Φαρυγγική Μεταφορά

Η μεταφορά του βλωμού από την βάση της γλώσ-
σας στον οισοφάγο τυπικά χρειάζεται λιγότερο από
ένα δευτερόλεπτο στην φυσιολογική κατάποση. Η
καθυστέρηση της μεταφοράς του βλωμού όπως επί-
σης και το διαταραγμένο γλωττιδικό κλείσιμο, θα
καταλήξει σε είσοδο υγρών ή στερεών στον φά-
ρυγγα ενώ η γλωττίδα είναι ανοιχτή, αυξάνοντας
σημαντικά τον κίνδυνο για εισρόφηση. Έχει υπο-
δειχθεί ότι ο χρόνος μεταφοράς μπορεί να επιμη-
κυνθεί έπειτα από τραχειοτομή και ότι αυτή η
διαδικασία είναι αναστρέψιμη. Το περιορισμένο
εύρος κινητικότητας των φαρυγγικών δομών που
οφείλεται στο σκίσιμο του λάρυγγα λόγω του τρα-
χειοτομικού σωλήνα, επηρεάζει το χρόνο μεταφο-
ράς του βλωμού. 

ΕΚΚΟΛΠΩΜΑ ZENKER

Το εκκόλπωμα Zenker είναι ένα παλλόμενο εκκόλ-
πωμα που δημιουργείται πάνω από το τον μυ του
κρικοφαρυγγικού σφικτήρα διαμέσου περιοχών μει-
ωμένης μυϊκής ισχύος όπως το τρίγωνο του Killian.
Το εκκόλπωμα (θύλακας του εκκολπώματος) δημι-
ουργείται από την αποτυχία του άνω οισοφαγικού
σφικτήρα να ανοίξει πριν από το περισταλτικό κύμα
και από την αποτυχία της ενεργούς διάνοιξης του
κρικοφαρυγγικού μυός που οφείλεται σε αδυναμία
των λαρυγγικών ανελκτήρων. Επειδή η χειρουργική
είναι η μοναδική θεραπευτική επιλογή για το εκ-
κόλπωμα Zenker, η απόφαση για χειρουργείο εξαρ-
τάται από την βαρύτητα των συμπτωμάτων του
ασθενούς. Τυπικά συμπτώματα συνοψίζονται στον
Πίνακα 4.8.9  Τα συμπτώματα αυτά περιλαμβάνουν
ανάστροφη ροή της τροφής που μπορεί να οδηγή-
σει σε κακοσμίες, δυσφαγία, βήχα, πνιγμό στην κα-
τάποση, υποσιτισμό και απώλεια βάρους, απόφραξη
και επανειλημμένες πνευμονίες από εισρόφηση.
Συμπτωματικοί ασθενείς που επιθυμούν παρέμβαση
και αντέχουν την αναισθησία είναι κατάλληλοι υπο-

ψήφιοι. Οι ενδείξεις και οι αντενδείξεις παρουσιά-
ζονται στον Πίνακα 4.9. Οι χειρουργικές μέθοδοι ή
θεραπείες είναι πολλές και περιλαμβάνουν κρικο-
φαρυγγική μυοτομή, μυοτομή και αφαίρεση του θυ-
λάκου του εκκολπώματος (εκκολπωματοεκτομή).
Μικρά εκκολπώματα παρατηρούνται αν τα συμ-
πτώματα είναι καλά ανεχόμενα από τον ασθενή. Οι
απόλυτες αντενδείξεις στο χειρουργείο περιλαμβά-

Πίνακας 4–8. Συμπτώματα του Εκκολπώματος
Zenker

Πίνακας 4–9. Εκκόλπωμα Zenker. Χειρουργικές
Ενδείξεις και Αντενδείξεις.

Συμπτώματα Ασθενείς (%)

Δυσφαγία 48 (100)
Εισρόφηση 20 (42)
Βήχας Μετά από Κατάποση 17 (35)
Παλινδρόμηση 14 (29)
Ηχηρή Κατάποση 13 (27)
Απώλεια Βάρους (>10 lbs) 13 (27)
Επαναλαμβανόμενος Βήχας 10 (21)
Πονόλαιμος 8 (17)
Ανικανότητα Κατάποσης 8 (17)
Δυσοσμία 2 (4)

Πηγή: Schmidt PJ, Zuckerbraun L. Treatment of Zenker’s diver-
ticula by cricopharyngeal myotomy under local anesthesia. Am
Surg. 1992:58:710–716.

Ενδείξεις Αντενδείξεις

Βήχας και Πνιγμός στην
Κατάποση

Επαναλαμβανόμενη Πνευ-
μονική Εισρόφηση 

Παλινδρόμηση / Δυσοσμία

Απώλεια Βάρους

Δυσφαγία

Οισοφαγικός Φραγμός

Ανικανότητα Ανοχής Γενι-
κής Αναισθησίας

Καρκίνωμα Οισοφάγου

Αθεράπευτη Σοβαρή
ΓΟΠΝ
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νουν την μη ανοχή στην αναισθησία (ειδικά στα
ηλικιωμένα άτομα όπου εντοπίζεται το εκκόλπωμα
Zenker) και το καρκίνωμα του οισοφάγου (που
σπάνια έχει αναφερθεί εντός του θύλακα του εκ-
κολπώματος). Η παρουσία αθεράπευτης σοβαρής
γαστροοισοφαρυγγικής παλινδρόμησης (ΓΟΠΝ)
είναι μια σχετική αντένδειξη. 

Εξωτερικές προσεγγίσεις στο εκκόλπωμα Zenker
έχουν χρησιμοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία από τις
αρχές του 20ού αιώνα. Η κρικοφαρυγγική μυοτομή
εκτελείται ορισμένες φορές πριν από την απομά-
κρυνση, καθήλωση, αλληλεπικάλυψη του εκκολπώ-
ματος.9 Ενδοσκοπικές προσεγγίσεις για τη διαχείριση
του εκκολπώματος Zenker έχουν πραγματοποιηθεί
με επιτυχία τα τελευταία 40 χρόνια. Στην διάρκεια
της ενδοσκοπικής προσέγγισης η βλέννα και ο μυς
που συνιστούν το τοίχωμα μεταξύ του εκκολπωμα-
τικού θύλακους και του οισοφάγου χωρίζονται με
ηλεκτροκαυτηριασμό με την χρήση laser ή με αυτό-
ματο συρραπτικό. 10 Εκτεταμένη παρακολούθηση
του ασθενούς προτείνεται αν και δεν υπάρχουν ειδι-
κές οδηγίες καθοδήγησης για επαναξιολόγηση. Συ-
νιστάται τακτική αξιολόγηση σε ετήσια βάση.

ΣΥΝΟΨΗ

Η χειρουργική κεφαλής και τραχήλου, της βάσης
του κρανίου και της ανώτερης αναπνευστικής γα-
στρεντερικής οδού μπορεί να οδηγήσει σε αρνητι-
κές επιδράσεις στην λειτουργία της κατάποσης. Η
αφαίρεση ή η διαταραχή των μαλακών ιστών, περι-
λαμβανομένων των μυών και των νεύρων, μπορεί
να οδηγήσει σε αδυναμία, ουλώδες τραύμα ή απο-
συντονισμό του μηχανισμού κατάποσης. Αυτά τα
προβλήματα είναι συνήθως προβλέψιμα και η θε-
ραπεία τους πρέπει να περιλαμβάνεται στο προ–χει-
ρουργικό σχεδιασμό επειδή οι περισσότεροι
ασθενείς θα ωφεληθούν από πρώιμη παρέμβαση.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

1. Η δυσφαγία μετά από χειρουργική της σπονδυ-
λικής στήλης είναι:

Α. συχνή στην πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο
Β. συχνά αυτοπεριοριστική 
Γ. συχνά οφείλεται σε τραύμα του λαρυγγικού

νεύρου
Δ. όλα τα παραπάνω
Ε. Α και Β

2. Η δυσφαγία μετά από χειρουργική της σπονδυ-
λικής στήλης οφείλεται σε:
Α. ουλώδες τραύμα του οπισθοφαρυγγικού

χώρου
Β. οίδημα
Γ. διακοπή του φαρυγγικού πλέγματος
Δ. πόνο
Ε. όλα τα παραπάνω

3. Μετά από την χειρουργική της βάσης του κρα-
νίου οι ασθενείς πρέπει να παρουσιάζουν εισρό-
φηση που οφείλεται σε:
Α. τραύμα στο πνευμονογαστρικό νεύρο 
Β. τραύμα στο τρίδυμο νεύρο 
Γ. απεξάρτηση
Δ. όλα τα παραπάνω
Ε. Α και Γ

4. Οι ασθενείς με Εκκόλπωμα Zenker συχνά πα-
ρουσιάζουν:
Α. γευματική εισρόφηση
Β. συναισθηματική αστάθεια
Γ. παλινδρόμηση
Δ. πρώιμη έναρξη της δυσφαγίας στα υγρά
Ε. όλα τα παραπάνω

5. Η δυσφαγία σε ασθενείς με καρκίνωμα της άνω
αεροπεπτικής οδού είναι:
Α. συχνά παρούσα στη διάγνωση
Β. συχνά μη αναστρέψιμη
Γ. δυνατόν να διορθωθεί με την επιτυχή θερα-

πεία του καρκίνου
Δ. Α και Γ
Ε. όλα τα παραπάνω
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Η χειρουργική της πρόσθιας αυχενικής σπονδυ-
λικής μοίρας μπορεί να οδηγήσει σε δυσφαγία σε
περίπου 15% των ασθενών που υποβάλλονται σε
επέμβαση. Λαμβάνοντας υπόψιν τις επιπλοκές
και τους αιτιολογικούς παράγοντες που παρου-
σιάζονται στους πίνακες 4–1 και 4–2, συζητήστε
τις πιθανές τροποποιήσεις στην αξιολόγηση και
θεραπεία που πρέπει να ληφθούν άμεσα υπόψιν
κατά την εκτίμηση των ασθενών αυτών μετά το
χειρουργείο.

2. Η συνεργασία του λογοπαθολόγου και του χει-
ρουργού κεφαλής και τραχήλου επιφέρουν πολ-
λαπλά θετικά αποτελέσματα για τον ασθενή. Σε
ποια χρονική στιγμή θα πρέπει να συνεργάζον-
ται ο λογοπαθολόγος και ο χειρουργός όταν ο
ασθενής έχει προγραμματιστεί για χειρουργείο
στην στοματική κοιλότητα ή στον φάρυγγα;
Γιατί αυτά τα χρονικά σημεία είναι σημαντικά; 
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