
KEΦΑΛΑΙΟ 1
Παθήσεις του Οισοφάγου
και του Διαφράγματος

Ανατομία
 • Μήκος οισοφάγου 40-45 cm.

 • Σε μήκος 2-4 cm ο οισοφάγος βρίσκεται κάτωθεν του διαφράγματος.

 • Ο οισοφάγος παρουσιάζει τρεις στενώσεις στον κρικοειδή χόνδρο ( φα ρυγ γο οισοφαγικός σφιγκτήρας), 
στην μέση του θώρακος από πίεση από το αορτικό τόξο και τον αριστερό κύριο βρόγχο, στο επίπεδο του 
οισο φα γι κού τρήματος στο διάφραγμα ( γαστροοισοφαγικός σφιγκτήρας).

 • Αγγείωση από κάτω θυροειδική, βρογχικές αρτηρίες,   μεσοπλεύριες αρτη ρίες,  φρενική αρτηρία και τέλος 
κλάδους από την αριστερή γαστρική.

 • Φλέβες: → Σημαντική ή φλεβική παροχέτευση του κατώτερου οισοφά γου στην στεφανιαία φλέβα του στο-
μάχου και στην  πυλαία φλέβα. Σε πυλαία υπέρ ταση έχουμε ανάπτυξη φλεβικών κιρσών του οισοφάγου. 
Ακόμη σε  πυλαία υπέρταση έχουμε ανάπτυξη παράπλευρου δικτύου και παράκαμψη της φλεβικής κυκλο-
φορίας από την  στεφανιαία φλέβα του στομάχου στην άζυγο και από εκεί στην άνω κοίλη φλέβα.

 • Ο βλεννογόνος του οισοφάγου καλύπτεται από πλακώδες επιθήλιο. Ο  οισοφάγος δεν έχει  ορογόνο.

Φυσιολογία 
 • Η λειτουργία του οισοφάγου είναι η μεταφορά στερεών και υγρών από το στόμα στο στόμαχο.

 • Στο επίπεδο του  κρικοφαρυγγικού και του γαστροοισοφαγικού σφιγκτήρα οι πιέσεις είναι μεγαλύτερες 
από ότι στα άλλα σημεία. Με τη μέθοδο της μανομετρίας μπορούμε να μετρήσουμε τις πιέσεις.

 • Η πίεση στο στόμα και στο φάρυγγα είναι η ατμοσφαιρική. Στον οισοφάγο η πίεση είναι μικρότερη της 
ατμοσφαιρικής και επηρεάζεται από τις ενδοθωρακικές πιέσεις. Η πίεση κατά την είσοδο του οισοφάγου 
στο στο μάχι είναι λίγο μεγαλύτερη της ατμοσφαιρικής.

 • Ο γαστροοισοφαγικός σφιγκτήρας συσπάται από την  γαστρίνη και χαλα ρώνει με την έκκριση  χολοκυστο-
κινίνης,  σεκρετίνης,  γλυκαγόνου. Η έκ κριση VIP ως νευροδιαβιβαστή προκαλεί χαλάρωση του σφιγκτήρα.

 • Πρωτογενή περιστατικά κύματα ξεκινούν από τον ανώτερο οισοφάγο και προωθούν το περιεχόμενό του. 
Τοπική διάταση έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία  δευτερογενών κυμάτων με σκοπό την  κένωση του οι-
σοφάγου από περιεχόμενο ή την εξάλειψη παλινδρόμησης γαστρικού οξέος από το στομάχι. Τα τριτογενή 
κύματα είναι στατικά κύματα που δεν προωθούν το περιεχόμενο του οισοφάγου και μπορούν να εμφανι-
στούν σε οποιοδήποτε σημείο του οι σοφάγου, είναι δε παθολογικά κύματα. Μπορεί όμως να εμφανίζονται 
και σε ηλικιωμένους χωρίς να συνδυάζονται με κάποια πάθηση του οισοφάγου.
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2      Aλγόριθμοι και Συστήματα στη Χειρουργική

1. ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ
Κινητικές διαταραχές οισοφάγου:  ●  Δυσλειτουργία άνω οισοφαγικού σφιγκτήρα
 ●  Διάχυτος οισοφαγικός σπασμός
 ●  Αχαλασία οισοφάγου
 ●  Κινητικές διαταραχές οισοφάγου στην σκληροδερμία
 ●  Άλλες συστηματικές παθήσεις

Ηλικιωμένα άτομα: τραχηλική δυσφαγία κυρίως στα στερεά, 
χρόνιος βήχας, μικροεισροφήσεις

Μπορεί να      
    

συνοδεύεται 
με εκκόλπωμα  
 Zenker

  
 

      Θεραπεία   
Μυοτομή 

Πόνος στο στήθος συγχέεται με της στηθάγχης
Πολλοί ασθενείς παραπονιούνται για δυσφαγία

●  Στηθάγχη
●  Μάζα μεσοθωρακίου
●  Όγκοι οισοφάγου
●  Σκληροδερμία  

  
 
 

●  Υδραλαζίνη, αντιχολινεργικά (συντηρητική θεραπεία προτιμάται)
●  Διαστολές οισοφάγου (συνήθως ο Δ.Ο.Σ. συνοδεύεται με δυσλειτουργία του κάτω οισο-

φαγικού σφιγκτήρα)
●  Επιμήκης μυοτομή από την γαστροοισοφαγική συμβολή ως το αορτικό τόξο και μπορεί 

Nissen θολοπλαστική (όταν υπάρχει έντονος πόνος και δυσφαγία) 

Διάχυτος οισοφαγικός σπασμός                    Μπορεί να εξελιχθεί σε αχαλασία

  
(παραλλαγή)

 
Όταν έχουμε:   ●  πόνο στο στήθος
    ●  οισοφαγικό σπασμό
    ●  μη προωθητικά κύματα υψηλών πιέσεων 
    ●  σφικτηριακή δυσλειτουργία
«Σθεναρά» (vigorous) αχαλασία 
 

ΔιάγνωσηΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΑΝΩ 

ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟΥ 
ΣΦΙΚΤΗΡΑ

ΔΙΑΧΥΤΟΣ
ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟΣ

ΣΠΑΣΜΟΣ (Δ.Ο.Σ.)
Δ.Δ. Διάγνωση

●   Οισοφαγογράφημα 
   60% παθολογικό
●   Φλουροσκοπία
●  Μανομετρία το κλειδί 
   της διάγνωσης

Θεραπεία

●  Βαριούχο γεύμα
●  Ενδοσκόπηση
●  Μανομετρία

Αχαλασία oισοφάγου: ●  Νευρομυϊκή διαταραχή → διαστολή οισοφάγου
 ●  Απουσία πρώϊμης περισταλτικής κίνησης
 ●  Σπασμός καρδιοοισοφαγικού σφιγκτήρα
 ●  Απουσία ή ατροφία του μυοεντερικού πλέγματος Auerbach
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Kεφάλαιο 1  ●  Παθήσεις του Οισοφάγου και του Διαφράγματος      3

 ●  Μη ανταπόκριση σφιγκτήρα στην δράση του VIP
 ●  Νόσος Chagas, ιοί ως ο έρπης ζωστήρ ευθύνονται πολλές φορές για την αχαλασία

 ●  Δυσφαγία
 ●  Ανάρροια, εισροφήσεις, πνευμονία
 ●  Πόνος από ανάπτυξη ελκών 
  
             

●  Σκληροδερμία
●  Ύπαρξη Όγκου

 ●  Διαστολές (επιπλοκή διάτρηση οισοφάγου 7%)
 ●  Καρδιομυοτομή κατά Heller (30% επιτυχία) μπορεί  

να συνοδεύεται και με θολοπλαστική Nissen
 ●  Συντηρητική αγωγή (λίγο βοηθά), Χορήγηση αναστολέα Ca++

   ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΙΑ 

Διαταραχή του γαστροοισοφαγικού σφιγκτήρα, 
ατροφία και ίνωση μυϊκών ινών του οισοφάγου, 
εξασθένιση κινητικότητας αυτού
 

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Οισοφαγίτιδα (ανάπτυξη ελκών ή και αιμορραγίας) 

 
Στένωση οισοφάγου, οισοφαγοκήλη

 
           Δυσφαγία 

Δ.Δ. Διάγνωση

●  Βαριούχο γεύμα
●  Φλουροσκόπηση
●  Μανομετρία 

(επιβεβαιώνει  
την διάγνωση)

●  Ιστορικό ασθενούς
●  Οισοφαγογράφημα
●  Ph μετρία
●  Μανομετρία
●  Οισοφαγοσκόπιση

Διάγνωση

ΑΧΑΛΑΣΙΑ 
ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

Επιπλοκές αχαλασίας:  ●  Ανάρροια, εισροφήσεις, πνευμονία
 ●  Ανάπτυξη ελκών οισοφάγου
 ●  Καρκίνος οισοφάγου 3-5%

 ●  Δυσφαγία
 ●  Ανάρροια, εισροφήσεις, πνευμονία
 ●  Πόνος από ανάπτυξη ελκών 
  
             

●  Σκληροδερμία
●  Ύπαρξη Όγκου

 ●  Διαστολές (επιπλοκή διάτρηση οισοφάγου 7%)
 ●  Καρδιομυοτομή κατά Heller (30% επιτυχία) μπορεί  

να συνοδεύεται και με θολοπλαστική Nissen
 ●  Συντηρητική αγωγή (λίγο βοηθά), Χορήγηση αναστολέα Ca++

   ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΙΑ 

Διαταραχή του γαστροοισοφαγικού σφιγκτήρα, 
ατροφία και ίνωση μυϊκών ινών του οισοφάγου, 
εξασθένιση κινητικότητας αυτού
 

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Οισοφαγίτιδα (ανάπτυξη ελκών ή και αιμορραγίας) 

 
Στένωση οισοφάγου, οισοφαγοκήλη

 
           Δυσφαγία 

Δ.Δ. Διάγνωση

●  Βαριούχο γεύμα
●  Φλουροσκόπηση
●  Μανομετρία 

(επιβεβαιώνει  
την διάγνωση)

●  Ιστορικό ασθενούς
●  Οισοφαγογράφημα
●  Ph μετρία
●  Μανομετρία
●  Οισοφαγοσκόπιση

Διάγνωση

ΑΧΑΛΑΣΙΑ 
ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

Η σκληροδερμία εκδηλώνεται με: ●  Φαινόμενο Raynaud
 ●  Σκληροδακτυλία
 ●  Τηλαγγειεκτασίες
 ●  Διαταραχές από τον οισοφάγο
 ●  Ασβέστωση μαλακών μορίων
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4      Aλγόριθμοι και Συστήματα στη Χειρουργική

Θεραπεία διαταραχών οισοφάγου στην σκληροδερμία:

 ●   Αντιμετώπιση αρχικά συντηρητικά της οισοφαγίτιδος και των επιπλοκών αυτής
 ●  Στένωση οισοφάγου → Διαστολές
 ●  Χειρουργική αντιμετώπιση
  •  Roux-en-Y γαστρονηστιδική αναστόμωση για την αντιμετώπιση της καθυστερημένης γαστρικής 

κένωσης
  •  Collis-Nissen θολοπλαστική για την αντιμετώπιση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμισης

Άλλες Συστηματικές Παθήσεις που Παρουσιάζουν Διαταραχές από τον Οισοφάγο 
●  Ρευματοειδής αρθρίτιδα ●  Αμυλοείδωση
●  Σύνδρομο Sjögren ●  Μυξοίδημα
●  Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος ●  Αλκοολισμός
●  Σακχαρώδης διαβήτης ●  Πολλαπλή σκλήρυνση

Στις κινητικές διαταραχές του οισοφάγου τα κυρίαρχα 
συμπτώματα είναι: η δυσφαγία και ο πόνος

   
 

                 Οισοφάγος Barrett  

Εκκολπώματα
 

οισοφάγου 
 

 
                                   
Διάχυτος οισοφαγικός 
          σπασμός Δυσλειτουργία 

άνω 
οισοφαγικού 
σφικτήρα                 

Δυσφαγία

Αχαλασία 

Πόνος

Σκληροδερμία  Οισοφαγοκήλη  κατ’επολίσθηση  
οισοφαγίτιδα

           ●   Αχαλασία 
           ●     Δυσλειτουργία του 
               άνω οισοφαγικού σφιγκτήρα    
           ●   Σκληροδερμία 
           ●   Εκκολπώματα οισοφάγου 
           ●   Οισοφάγος Barrett 
           ●   Διάχυτος οισοφαγικός σπασμός 
   
 
           ●   Οισοφαγοκήλη 
               (κατ’επολίσθηση - 
               οισοφαγίτιδα) 
           ●   Διάχυτος οισοφαγικός σπασμός 
           ●   Αχαλασία (όταν αναπτυχθούν έλκη) 
   

  
  

Δυσφαγία

Πόνος

Συμπτώματα:

Διάγνωση

-6-  

  !  Αχαλασία  
Συµπτώµατα:  !  Δυσλειτουργία του άνω 

οισοφαγικού σφικτήρα 
 

  !  Σκληροδερµία  
 Δυσφαγία !  Εκκολπώµατα οισοφάγου  
  !  Οισοφάγος Barrett  
  !  Διάχυτος οισοφαγικός σπασµός  

Διάγνωση 
    
  !  Οισοφαγοκήλη 

(κατ’επολίσθηση - 
οισοφαγίτιδα) 

 

 Πόνος !  Διάχυτος οισοφαγικός σπασµός  
  !  Αχαλασία (όταν αναπτυχθούν 

έλκη) 
 
 
 
 

   !  Οισοφαγογραφία 
   !  Οισοφαγοσκόπηση 

(αντενδείκνυται στα 
εκκολπώµατα) 

   !  Μανοµετρία 
   !  ΡΗ µετρία 
 
 

-6- 

  !  Αχαλασία  
Συµπτώµατα:  !  Δυσλειτουργία του άνω 

οισοφαγικού σφικτήρα 
 

  !  Σκληροδερµία  
 Δυσφαγία !  Εκκολπώµατα οισοφάγου  
  !  Οισοφάγος Barrett  
  !  Διάχυτος οισοφαγικός σπασµός  

Διάγνωση 
    
  !  Οισοφαγοκήλη 

(κατ’επολίσθηση - 
οισοφαγίτιδα) 

 

 Πόνος !  Διάχυτος οισοφαγικός σπασµός  
  !  Αχαλασία (όταν αναπτυχθούν 

έλκη) 
 
 
 
 

   !  Οισοφαγογραφία 
   !  Οισοφαγοσκόπηση 

(αντενδείκνυται στα 
εκκολπώµατα) 

   !  Μανοµετρία 
   !  ΡΗ µετρία 
 
 

●   Οισοφαγογραφία
●   Οισοφαγοσκόπηση 

(αντενδείκνυται 
στα εκκολπώματα)

●   Μανομετρία
●   Ρh μετρία
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2. ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΑ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

   
   
 
   
   
   
   
   
   

      Zenker (φαρυγγοοισοφαγικό)
  ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΑ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ
      Επιφρενικό εκκόλπωμα
     
      ●  Δυσφαγία
   Εκκόλπωμα Zenker     ●  Μάζα τραχήλου
   σε άτομα > 60 ετών     ●  Ερυγές
   συνήθως     ●  Απόπνοια  
      ●  Μεταλλική γεύση

-6- 

  ! Αχαλασία  
Συµπτώµατα:  ! Δυσλειτουργία του άνω 

οισοφαγικού σφικτήρα 
 

  ! Σκληροδερµία  
 Δυσφαγία ! Εκκολπώµατα οισοφάγου  
  ! Οισοφάγος Barrett  
  ! Διάχυτος οισοφαγικός σπασµός  

Διάγνωση 
    
  ! Οισοφαγοκήλη 

(κατ’επολίσθηση - 
οισοφαγίτιδα) 

 

 Πόνος ! Διάχυτος οισοφαγικός σπασµός  
  ! Αχαλασία (όταν αναπτυχθούν 

έλκη) 
 
 
 
 

   ! Οισοφαγογραφία
   ! Οισοφαγοσκόπ

(αντενδείκνυται
εκκολπώµατα

   ! Μανοµετρία
   ! ΡΗ µετρία 
 
 

Διάγνωση Οισοφαγογραφία

Εκτομή και μυοτομή 
του κρικοφαρυγγικού μυός 

(άνω οισοφαγικού σφιγκτήρα)
Δ.Δ.

●  Κακοήθης πάθηση
●  Αχαλασία οισοφάγου

Επιφρενικό 
εκκόλπωμα

Πάνω από το διάφραγμα ή 
στην μεσότητα του θώρακος

   
         Οισοφαγογραφία

                 Δ.Δ.                 Θεραπεία   

●  Κακοήθης πάθηση  
 

●  Αχαλασία οισοφάγου  
●  Συντηρητική για επιφρενικά εκκολπώματα 

●  Οισοφαγοκήλη   
που προ καλούν μικρή συμπτωματολογία

    
●  Χειρουργική → εκτομή, μυοτομή, θολοπλαστική 

    
Belsey ή Nissen 

●  Δυσφαγία
●  Ανάρροια και 

εισροφήσεις

Συμπτώματα

Επιπλοκές εκκολπωμάτων οισοφάγου: ●  Διάτρηση → μεσοθωρακίτιδα
 ●  Εισροφήσεις → πνευμονία
 ●  Αιμορραγία από ανάπτυξη ελκών

Book_ALGO.indb   5 08/05/2021   13:56



6      Aλγόριθμοι και Συστήματα στη Χειρουργική

3. ΟΙΣΟΦΑΓΟΚΗΛΗ

    Παραοισοφαγοκήλη

ΟΙΣΟΦΑΓΟΚΗΛΗ

    Κατ’επολίσθηση κήλη

3α. ΠΑΡΑΟΙΣΟΦΑΓΟΚΗΛΗ 
Tύπος Ι Οταν έχει επολισθήσει τµήµα 

της γωνίας His εντός της 
θωρακικής κοιλότητας 

 !  Συνήθως ασυµπτω-
µατική  

Tύπος ΙΙ Οταν η γωνία του Ηis είναι 
στην θέση της και ο θόλος του 
στοµάχου προβάλλει εντός 
του σάκου της κήλης 

 
 

Παραοισο-
φαγοκήλη 

???????? Δεν καταλαβαίνω 

Tύπος ΙΙΙ Οταν τόσο η γωνία του His 
όσο και ο στόµαχος έχουν 
ανέβει στο θώρακα 

Χειρουργική θεραπεία 

Tύπος ΙV Οταν στον σάκο της 
παραοισοφαγοκήλης 
περιέχονται κι άλλα 
ενδοκοιλιακά όργανα εκτός 
του στοµάχου 

 !  Συµπτώµατα πιέσεως 
στο κάτω θώρακα µετά 
γεύµα, πιθανόν 
αίσθηµα παλµών λόγω 
καρδιακής αρρυθµίας 

  Επιπλοκές:  
  !  Αιµορραγία  
  !  Απόφραξη  
  !  Περίσφιξη  
 
 
 

Tύπος Ι  Όταν έχει επολισθήσει τμήμα 
  της γωνίας His εντός της 
  θωρακικής κοιλότητας 
Tύπος ΙΙ  Όταν η γωνία του Ηis 
  είναι στην θέση της και ο θόλος 
  του στομάχου προβάλλει εντός 
  του σάκου της κήλης  
Tύπος ΙΙΙ Όταν τόσο η γωνία του His 
  όσο και ο στόμαχος έχουν 
  ανέβει στο θώρακα  
Tύπος ΙV Όταν στον σάκο της 
  παραοισοφαγοκήλης
  περιέχονται κι άλλα ενδοκοιλιακά 
  όργανα εκτός του στομάχου 
  Επιπλοκές: 

●  Συνήθως ασυμπτωματική 

●  Συμπτώματα πιέσεως 
   στο κάτω θώρακα μετά 
   γεύμα, πιθανόν 

αίσθημα παλμών λόγω 
καρδιακής αρρυθμίας

 Ι Οταν έχει επολισθήσει τµήµα 
της γωνίας His εντός της 
θωρακικής κοιλότητας 

 ! Συνήθως ασυµπτω-
µατική  

 ΙΙ Οταν η γωνία του Ηis είναι 
στην θέση της και ο θόλος του 
στοµάχου προβάλλει εντός 
του σάκου της κήλης 

 
 

Παραοισο-
φαγοκήλη 

???????? Δεν καταλαβαίνω 

 ΙΙΙ Οταν τόσο η γωνία του His 
όσο και ο στόµαχος έχουν 
ανέβει στο θώρακα 

Χειρουργική θεραπεία 

 ΙV Οταν στον σάκο της 
παραοισοφαγοκήλης 
περιέχονται κι άλλα 
ενδοκοιλιακά όργανα εκτός 
του στοµάχου 

 ! Συµπτώµατα πιέσεως 
στο κάτω θώρακα µετά 
γεύµα, πιθανόν 
αίσθηµα παλµών λόγω 
καρδιακής αρρυθµίας 

 Επιπλοκές:  
 ! Αιµορραγία  
 ! Απόφραξη  
 ! Περίσφιξη  

Παραοισο-
φαγοκήλη

  ●  Αιμορραγία 
  ●  Απόφραξη 
  ●  Περίσφιξη 

Χειρουργική θεραπεία

3β. ΚΑΤ’ ΕΠΟΛΙΣΘΗΣΗ ΟΙΣΟΦΑΓΟΚΗΛΗ
Στην κατ’ επολίσθηση οισοφαγοκήλη αναπτύσσεται:
●  Οισοφαγίτιδα κυρίως στα τελευταία 7-10 cm του οισοφάγου
●  Η οισοφαγίτιδα οφείλεται σε σφιγκτηριακή διαταραχή και παλινδρόμηση γαστρι κού υγρού στον οισοφάγο
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Kεφάλαιο 1  ●  Παθήσεις του Οισοφάγου και του Διαφράγματος      7

Πόνος οπισθοστερνικός. Καυστικός.
Δ.Δ. από στηθάγχη. Ναυτία, έμετος. 

Δυσφαγία όταν έχουμε στένωση οισοφάγου. Αναιμία.

●  Χολολιθίαση 
   Έλκος Δωδεκαδακτύλου   
●  Έλκη           
●  Αχαλασία 
●  Στηθάγχη   
●  Εκκολπωματίτιδα      
 

Θεραπεία κατ’επολίσθηση οισοφαγοκήλης: ●  Φαρμακευτική  → ομεπραζόλη
      ●  Χειρουργική →  στο 15% 
           των ασθενών

       Ενδείξεις
Χειρουργική Θεραπεία: 
●  Nissen θολοπλαστική    ●  Υποτροπή και ανθιστάμενη στην 
●  Belsey θολοπλαστική      Φαρμακευτική αγωγή 
●  Collis και Collis Nissen      με σφιγκτηριακή πίεση < 6 mm Hg
●  Τοποθέτηση σιλικονούχων    ●  Ανάπτυξη στενώσεως του οισοφάγου
   προθέσεων (Angelchik prothesis)

Επιπλοκές στις θολοπλαστικές του οισοφάγου: ●  Gas bload σύνδρομο
      ●  Δυσφαγία
      ●  Τραυματισμός πνευμονογαστρικού
      ●  Ακατάλληλη θέση του θόλου
      ●  Εμετοι
      ●  Τραυματισμός σπληνός

Διάγνωση   Δ.Δ.        ΚΑΤ’ ΕΠΟΛΙΣΘΗΣΗ 
ΟΙΣΟΦΑΓΟΚΗΛΗ

Επιπλοκές
●  Οισοφαγογραφία
●  Οισοφαγοσκόπηση-
   Βιοψίες
●  Μανομετρία
●  Ρh μετρία (πολύ χρήσιμη)

●  Ανάπτυξη οισοφάγου 
   Barrett και 
   πιθανότητα 
   αδενο Ca 
●  Ανάρροια, εισφορήσεις, 
   πνευμονία
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8      Aλγόριθμοι και Συστήματα στη Χειρουργική

4. ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ BARRETT

       ●  Μεταπλασία του φυσιολογικού πλακώδους επιθηλίου 
του κατώτερου τριτημορίου του οισοφάγου σε κυλιν-
δρικό επιθήλιο

    ●  Παρουσιάζεται σε άτομα συνήθως με 
       γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
                   Συμπτωματολογία ●  10% των ασθενών με οισοφάγο Barrett θα αναπτύξουν  

αδενο Ca
    ●  Συνοδεύεται και με εμφάνιση Ca κόλου
        Δυσφαγία   ●  Eμφανίζεται σε άτομα 50-70 ετών συνήθως
    ●  45% των ασθενών με στένωση του κατώτερου οισοφά-

γου έχουν αναπτύξει οισοφάγο Barrett
                   Διάγνωση  ●  Ανάπτυξη ελκών στον οισοφάγο Barrett μπορεί να 
       συνοδεύεται από υψηλό ποσοστό διάτρησης

●  Οισοφαγογραφία 
●  Οισοφαγοσκόπηση-Βιοψίες 

                   Θεραπεία 
 

●  Συντηρητική όπως στην γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
●  Χειρουργική: α) Κάποιου τύπου θολοπλαστική, συνήθως Nissen
  β) Σε στενώσεις, διαστολές
  γ) Οισοφαγεκτομή σε στενώσεις οισοφάγου ή όταν η βιοψία δείξει υψηλού 
      βαθμού δυσπλασία
●  Στον οισοφάγο Barrett λόγω αυξημένου ποσοστού αναπτύξεως καρκίνου ειδικά στην εντε-

ρικού τύπου (συνηθέστερη) μεταπλασία, πρέπει να εκτελούνται βιοψίες από πολλαπλά 
επίπεδα κάθε 6-12 μήνες.

ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ ΒΑRRETT

5. ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

Ιστορικό διαστολών οισοφάγου, 
οισοφαγοσκόπηση, έντονοι έμετοι, 
εξωτερικό τραύμα, Ca οισοφάγου Διάγνωση

●  α/α Θώρακος
●  Οισοφαγογράφημα
●  Πλευροπαρακέντηση

 
!  Πόνος στον 

τράχηλο ή πλάτη 
 Ιστορικό διαστολών οισοφάγου, οισο-

φαγοσκόπηση, έντονοι έµετοι, εξωτε-

ρικό τραύµα, Ca οισοφάγου 

 
Διάτρηση του 

οισοφάγου 
                      

!  Ταχύπνοια, υπέρ-
πνοια, δύσπνοια 

!  Υπόταση  
Διάγνωση !  Πνευµοθώρακας, 

υδροθώρακας 
  !  α/α Θώρακος 
  !  Οισοφαγογράφηµα 

Διάτρηση  
του οισοφάγου

●  ςονόΠ
στον τράχηλο ή πλάτη

●  Ταχύπνοια, υπέρπνοια,
δύσπνοια

●  Υπόταση
●  Πνευμοθώρακας,

υδροθώρακας

●   Αυτόματη ρήξη οισοφάγου (σύνδρομη Boerhaave) συμβαίνει σε ασυμπτωματικούς ασθενείς, 10% με οισο-
φαγίτιδα, εκκόλπωμα, καρκίνο. Η ρήξη συμβαίνει 3-5 cm πάνω από την γαστροοισοφαγική συμβολή.

Θεραπεία διάτρησης οισοφάγου: ●  Χορήγηση αντιβιοτικών, ανάταξη του ασθενή

 ●  Χειρουργική αντιμετώπιση εντός των πρώτων 24 h
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Kεφάλαιο 1  ●  Παθήσεις του Οισοφάγου και του Διαφράγματος      9

 ●   Συντηρητική αντιμετώπιση σε μη πλήρεις, υποβλεννογόνιες ρήξεις οι-
σοφάγου με αντιβιοτική θεραπεία και Ο.Π.Δ.

Χειρουργική αντιμετώπιση: ●  Για διατρήσεις αντιμετωπιζόμενες εντός 24 h: συρραφή διάτρησης – 
τοποθέτηση εξωτερικής παροχέτευσης

 ●   Εξωτερική παροχέτευση για μικρές διατρήσεις του τραχηλικού οισο-
φάγου που είναι δύσκολο να αναγνωρισθούν

 ●  Ασθενείς με αχαλασία του οισοφάγου και διάτρηση μετά διαστολή, συρ-
ραφή της διάτρησης και μυοτομή κατά Ηeller στην αντίθετη πλευρά

 ●  Για διατρήσεις αντιμετωπιζόμενες μετά από 24 h: τραχηλική οισοφα-
γοστομία, σύγκλιση περιφερικού κολοβώματος, νηστιδοστομία. Πολύ 
δε καλύτερα εάν αφαιρεθεί το διατρηθέν τμήμα του οισοφάγου, το κε-
ντρικό εκστομωθεί και συγκλεισθεί το περιφερικό. Η αποκατάσταση 
αργότερα γίνεται με τμήμα παχέως εντέρου (ΠΕ)

 ●    Σε διάτρηση λόγω Ca οισοφάγου κατά την επέμβαση θα πρέπει να 
γίνει οριστική αντιμετώπιση της νόσου (εκτομή του οισοφάγου)

Ξένα σώματα στον οισοφάγο
●  Κύρια ένδειξη αφαίρεσης αυτών, ενδοσκοπικά ή χειρουργικά είναι όταν το μεγέθος >2cm, καθώς και όλα 

τα αιχμηρά, κοφτερά αντικείμενα

●  90% αυτών περνούν στο στομάχι, 
από εκεί στο έντερο και αποβάλλονται

●  10% παραμένουν στον οισοφάγο και 
απαιτείται αφαίρεση αυτών

 
Διάτρηση οισοφάγου 
 
●  Νομίσματα 
●  Κουμπιά 
●  Βλωμοί κρέατος 
●  Αιχμηρά, κοφτερά 
●  Μπαταρίες 

Ενδοσκοπική αφαίρεση
Αποτυχία

Χειρουργική αφαίρεση

Επιπλοκή

Τα κοφτερά και αιχμηρά αντικείμενα που περνούν στο  
στομάχι σε ποσοστό 25% προκαλούν διάτρηση του εντέρου

Αφαίρεση με άμεση
λαρυγγοσκόπηση

●  Η κατάποση ξένου σώματος μπορεί να προκαλέσει απόφραξη του αεραγωγού

 
Ξένο σώµα στον οισοφάγο  !  90% αυτών περνούν στο στοµάχι, 

έντερο και αποβάλλονται 
 !  10% παραµένουν στον οισοφάγο και

αφαίρεση αυτών 
Επιπλοκή  

  
Διάτρηση οισοφάγου  
  
 
 
!  Νοµίσµατα  
!  Κουµπιά  
!  Βλωµοί κρέατος Ενδοσκοπική αφαίρεση 
!  Αιχµηρά, κοφτερά  
!  Μπαταρίες Αποτυχία 
  
 Χειρουργική αφαίρεση 

Επιπλοκή  
 

Διάτρηση οισοφάγου  
 

Νοµίσµατα  
Κουµπιά  
Βλωµοί κρέατος Ενδοσκοπική αφαίρεση 
Αιχµηρά, κοφτερά  
Μπαταρίες Αποτυχία 

 
Χειρουργική αφαίρεση 
 
 

Τα κοφτερά και αιχµηρά αντικείµενα που περνούν στο
στοµάχι σε ποσοστό 25% προκαλούν διάτρηση του 
εντέρου 

ατα  
πιά  

κρέατος Ενδοσκοπική αφαίρεση 
ηρά, κοφτερά  

Μπαταρίες Αποτυχία 
 

Χειρουργική αφαίρεση 
 
 

Τα κοφτερά και αιχµηρά αντικείµενα που περνούν στο 
στοµάχι σε ποσοστό 25% προκαλούν διάτρηση του 
εντέρου 

Ξένα σώµατα στο λάρυγγα 
και κρικοφαρυγγικό µυ 

Αφαίρεση µε άµεση 
λαρυγγοσκόπηση 

κατάποση ξένου σώµατος µπορεί να προκαλέσει απόφραξη του αεραγωγού 

Ξένα σώματα στο λάρυγγα
και κρικοφαρυγγικό μυ

Ξένο σώμα στον οισοφάγο
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10      Aλγόριθμοι και Συστήματα στη Χειρουργική

6. ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΟΣΗ ΚΑΥΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΟΣΗ ΚΑΥΣΤΙΚΩΝ

Ισχυρά  
Αλκαλικά  
Υγρά 

 Διάλυση πρωτεϊνών   + 
Διάλυση κολλαγόνου + 
Σαπωνοποίηση λιπών + 
Αφυδάτωση ιστών     + 
Θρόµβωση αγγείων 

 
 Ρευστοποιη

τική

    
 Δηµιουργία νεκρωτικών  

 
Ο

ΙΣ
Ο

Φ
Α

ΓΙ
Τ

ΙΔ
Α

 Α
Π

Ο
 

Κ
ΑΤ

Α
Π

Ο
ΣΗ

 Κ
ΑΥ

ΣΤ
ΙΚ

Ω
Ν

 
Ο

Υ
ΣΙ

Ω
Ν

Διάλυση πρωτεϊνών   + 
Διάλυση κολλαγόνου + 
Σαπωνοποίηση λιπών +
Αφυδάτωση ιστών     +
Θρόμβωση αγγείων 

Ισχυρά 
Αλκαλικά 
Υγρά

Ρευστοποιητική 
νέκρωση 

Εν τω 
βάθει 

Διάτρηση
 

Δημιουργία νεκρωτικών 
εσχαρών βλεννογόνου +
Οίδημα  +
Φλεγμονή 

Πηκτική
νέκρωση
  

 

Ισχυρά
Οξέα

6.  ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΟΣΗ ΚΑΥΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
 

Ο
ΙΣ

Ο
Φ

Α
ΓΙ

ΤΙ
ΔΑ

 Α
Π

Ο
 

Κ
Α

ΤΑ
Π

Ο
ΣΗ

 Κ
Α

Υ
ΣΤ

ΙΚ
Ω

Ν
 

Ο
Υ

ΣΙ
Ω

Ν
 

  
Ισχυρά  
Αλκαλικά  
Υγρά 

 Διάλυση πρωτεϊνών   + 
Διάλυση κολλαγόνου + 
Σαπωνοποίηση λιπών + 
Αφυδάτωση ιστών     + 
Θρόµβωση αγγείων 

  
 Ρευστοποιη- 

τική νέκρωση 

 
Εν τω 
βάθει 

Διάτρηση

        
  

Ισχυρά 
Οξέα 

 Δηµιουργία νεκρωτικών 
εσχαρών βλεννογόνου + 
Οίδηµα  + 
Φλεγµονή 

  
Πηκτική 
νέκρωση 

 

 
Διάτρηση

  
 

  
Γαστρική νέκρωση  

 
Στένωση άντρου στοµάχου 

 

Οισοφάγος  - Διάφραγ µα 

6.  ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΟΣΗ ΚΑΥΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
 

ΙΣ
Ο

Φ
Α

ΓΙ
ΤΙ

ΔΑ
 Α

Π
Ο

 
Κ

Α
ΤΑ

Π
Ο

ΣΗ
 Κ

Α
Υ

ΣΤ
ΙΚ

Ω
Ν

 
Ο

Υ
ΣΙ

Ω
Ν

 

  
Ισχυρά  
Αλκαλικά  
Υγρά 

 Διάλυση πρωτεϊνών   + 
Διάλυση κολλαγόνου + 
Σαπωνοποίηση λιπών + 
Αφυδάτωση ιστών     + 
Θρόµβωση αγγείων 

  
 Ρευστοποιη- 

τική νέκρωση 

  
Εν τω 
βάθει 

Διάτρηση 
 

        
  

Ισχυρά 
 Δηµιουργία νεκρωτικών 

εσχαρών βλεννογόνου + 
  

Πηκτική 
  

Διάτρηση 

6.  ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΟΣΗ ΚΑΥΣΤΙΚΩΝ ΟΥ
 

Ο
ΙΣ
Ο
Φ
Α
ΓΙ
ΤΙ
ΔΑ
 Α
Π
Ο
 

Κ
Α
ΤΑ
Π
Ο
ΣΗ
 Κ
Α
Υ
ΣΤ
ΙΚ
Ω
Ν
 

Ο
Υ
ΣΙ
Ω
Ν
 

  
Ισχυρά  
Αλκαλικά  
Υγρά 

 Διάλυση πρωτεϊνών   + 
Διάλυση κολλαγόνου + 
Σαπωνοποίηση λιπών + 
Αφυδάτωση ιστών     + 
Θρόµβωση αγγείων 

  
 Ρευστοποιη- 
τική νέκρωση 

      
  

Ισχυρά 
Οξέα 

 Δηµιουργία νεκρωτικών 
εσχαρών βλεννογόνου + 
Οίδηµα  + 
Φλεγµονή 

  
Πηκτική 
νέκρωση 

 
  

 
  

Γαστρική νέκρωση  
 
Στένωση άντρου

 

Οισοφάγος

6.  ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΟΣΗ ΚΑΥΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
 

ΙΣ
Ο
Φ
Α
ΓΙ
ΤΙ
ΔΑ
 Α
Π
Ο
 

Κ
Α
ΤΑ
Π
Ο
ΣΗ
 Κ
Α
Υ
ΣΤ
ΙΚ
Ω
Ν
 

Ο
Υ
ΣΙ
Ω
Ν
 

  
Ισχυρά  
Αλκαλικά  
Υγρά 

 Διάλυση πρωτεϊνών   + 
Διάλυση κολλαγόνου + 
Σαπωνοποίηση λιπών + 
Αφυδάτωση ιστών     + 
Θρόµβωση αγγείων 

  
 Ρευστοποιη- 
τική νέκρωση 

 

Διάτρηση

        
  

Ισχυρά 
 Δηµιουργία νεκρωτικών 

εσχαρών βλεννογόνου + 
  

Πηκτική 
 

Διάτρηση Γαστρική νέκρωση       Στένωση άντρου στομάχου

ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΟΣΗ ΚΑΥΣΤΙΚΩΝ

Ισχυρά  
Αλκαλικά  
Υγρά 

 Διάλυση πρωτεϊνών   + 
Διάλυση κολλαγόνου + 
Σαπωνοποίηση λιπών + 
Αφυδάτωση ιστών     + 
Θρόµβωση αγγείων 

 
 Ρευστοποιη

τική

    
 Δηµιουργία νεκρωτικών  

Διάλυση πρωτεϊνών   + 
Διάλυση κολλαγόνου + 
Σαπωνοποίηση λιπών +
Αφυδάτωση ιστών     +
Θρόμβωση αγγείων 

Ισχυρά 
Αλκαλικά 
Υγρά

Ρευστοποιητική 
νέκρωση 

Εν τω 
βάθει 

Διάτρηση
 

Δημιουργία νεκρωτικών 
εσχαρών βλεννογόνου +
Οίδημα  +
Φλεγμονή 

Πηκτική
νέκρωση
 

Διάτρηση
 
 

Ισχυρά
Οξέα

6.  ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΟΣΗ ΚΑΥΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
 

Ο
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Π

Ο
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Ο
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Διάλυση κολλαγόνου + 
Σαπωνοποίηση λιπών + 
Αφυδάτωση ιστών     + 
Θρόµβωση αγγείων 

  
 Ρευστοποιη- 
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βάθει 

Διάτρηση

        
  

Ισχυρά 
Οξέα 

 Δηµιουργία νεκρωτικών 
εσχαρών βλεννογόνου + 
Οίδηµα  + 
Φλεγµονή 

  
Πηκτική 
νέκρωση 

 

 
Διάτρηση

  
 

  
Γαστρική νέκρωση  

 
Στένωση άντρου στοµάχου 

 

Οισοφάγος  - Διάφραγ µα 
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εσχαρών βλεννογόνου + 
  

Πηκτική 
  

Διάτρηση 
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Πηκτική 
νέκρωση 

 
  

 
  

Γαστρική νέκρωση  
 
Στένωση άντρου

 

Οισοφάγος
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 Διάλυση πρωτεϊνών   + 
Διάλυση κολλαγόνου + 
Σαπωνοποίηση λιπών + 
Αφυδάτωση ιστών     + 
Θρόµβωση αγγείων 

  
 Ρευστοποιη- 
τική νέκρωση 

 

Διάτρηση

        
  

Ισχυρά 
 Δηµιουργία νεκρωτικών 

εσχαρών βλεννογόνου + 
  

Πηκτική 
 

Διάτρηση Γαστρική νέκρωση       Στένωση άντρου στομάχου

●  Καυστικά στερεά → πρώϊμο οίδημα οισοφάγου → καθυστερημένη νέκρωση + στένωση του εγγύς 
οισοφάγου

●  Καυστικά υγρά → προκαλούν γενικώς πιο εκτεταμένες νεκρώσεις + στενώσεις

Συμπτώματα (ποικίλει η εμφάνισή τους ανάλογα με την βαρύτητα):
●  Οίδημα χειλέων, γλώσσης, στοματοφάρυγγα
●  Απουσία παραπόνων → μεγάλη καταστροφή οισοφάγου
●  Πόνος στο στήθος, δυσφαγία
●  Σιελόρροια
●  Υψηλός πυρετός, τοξικό Shock
●  Δύσπνοια, ταχύπνοια
●  Χημική πνευμονία, βήχας
●  Αναπνευστικός συριγμός

Οισοφαγοσκόπηση:  

Σημασία στην κατάταξη του εγκαύματος. Πρέπει να εκτελείται μετά την ανάταξη του ασθενούς εντός 12 h 
από την εισαγωγή του περίπου

Πρώτου βαθμού Δευτέρου βαθμού Τρίτου βαθμού

Κατάταξη του 
καυστικού 
εγκαύματος 
του οισοφάγου

Επιφανειακός τραυματισμός 
βλεννογόνου

Υπεραιμία και οίδημα 
του βλεννογόνου

Τραυματισμός όλου 
του βλεννογόνου και 
κατά περιοχές και 
του μυϊκού χιτώνα

Βλάβη ολικού πάχους του 
οισοφάγου ή του στομάχου 
που μπορεί να επεκτείνεται και 
σε γειτονικούς ιστούς

Θεραπεία:

Πρώτου βαθμού:  Δεν χρειάζονται επιθετική θεραπευτική αγωγή. Υποστήριξη του ασθενούς, παρακολούθη-
ση λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
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Δευτέρου βαθμού:  Χειρουργική: Λαπαροτομία, έλεγχος και βιοψίες ολικού πάχους από το κάτω τριτημόριο 
του οισοφάγου και το στόμαχο για το ενδεχόμενο νέκρωσης του τοιχώματος και ύπαρξης 
τρίτου βαθμού εγκαύματος. Τοποθέτηση stent και εκτέλεση νηστιδοστομίας. Επανέλεγχος 
για τον έλεγχο βιωσιμότητας των ιστών εντός 36 ωρών. Παραμονή για 3-4 εβδομάδες του 
stent, έλεγχος βατότητος οισοφάγου με διάβαση. Αφαίρεση stent. Περιοδικός έλεγχος σε 
περίπτωση στενώσεως διαστολή.

Τρίτου βαθμού:  Επείγουσα οισοφαγογαστρεκτομή, εκτέλεση οισοφαγοστομίας και νηστιδοστομίας.  
Αποκατάσταση μετά 6-8 εβδομάδες.

7. ΟΓΚΟΙ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

   • Καλοήθεις:  ●  Λειομύωμα
      ●  Κύστεις
      ●  ΠολύποδεςΌγκοι του Οισοφάγου

    ●  Κοκκιώματα
  
   • Καρκίνος οισοφάγου: ●  Εκ πλακώδους επιθηλίου
      ●  Αδενοκαρκίνωμα

Α. Καλοήθεις όγκοι οισοφάγου
      Συχνότερο  το  λειομύωμα,
      μετά οι κύστεις
   Συμπτώματα 
 
●  Συνήθως ασυμπτωματικοί 
●  Ανακαλύπτονται τυχαία σε α/α θώρακος ή στην γαστροσκόπηση 
●  Εάν γίνουν συμπτωματικοί οισοφαγίτιδα, σημεία δυσφαγίας, απόφραξης 
    Διάγνωση 

●  Η διάγνωση του λειομυώματος είναι μόνο ακτινολογική (όχι ιστολογική ταυτοποίηση στην 
οισοφαγοσκόπηση λόγω κινδύνου αιμορραγίας) 

●  Οισοφαγοσκόπηση – βιοψία 

   Θεραπεία 
 
●  Μικροί πολύποδες αφαιρούνται ενδοσκοπικά 
●  Ενδοαυλικοί όγκοι χρήζουν θωρακοσκόπηση, λαπαροσκοπική προσέγγιση, θωρακοτομή 

Επιπλοκές καλοήθων όγκων οισοφάγου:
• Κύστεις  ●  Αιμορραγία εντός αυτής
   ●  Φλεγμονή
   ●  Αποφρακτικά φαινόμενα
• Πολύποδες  ●  Ανω τριτημορίου μπορεί να προκαλούν λαρυγγική απόφραξη
• Λειομύωμα  ●  Αιμορραγία από έλκη (λόγω πίεσης και νέκρωσης του βλεννογόνου από τον όγκο)
   ●  Απόφραξη
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Β. Καρκίνος του οισοφάγου
Καταστάσεις που προδιαθέτουν σε καρκίνο οισοφάγου:
 ●  Εγκαύματα οισοφάγου
 ●  Αχαλασία
 ●  Οισοφάγος Barrett
 ●  Σύνδρομο Petterson Kelly
 ●  Helicobacter pylori

    Κλινική Εκδήλωση:

    ●  Δυσφαγία στο 90%   →  απώλεια βάρους
    ●  Επώδυνη κατάποση
    ●  Αιμορραγία, αναιμία
    ●  Τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο  
    
    ●  Δύσπνοια, πίεση βρόγχου
    ●  Βράγχος φωνής
    ●  Τραχηλικοί λεμφαδένες
    ●  Μεταστάσεις στο ήπαρ
Οισοφαγογραφία 
 
●  Οισοφαγοσκόπηση, βιοψίες
●  C/T θώρακος, κοιλίας, MRI, EUS, PET
●  Βρογχοσκόπηση

• Λοιμώξεις 
• Αιμόπτυση

Διάγνωση

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

Σταδιοποίηση
●  Τx πρωτοπαθής μη εντοπιζόμενος
●  Το όχι σημεία πρωτοπαθούς όγκου
●  Τis In situ 
●  Τ1 βλεννογόνος – υποβλεννογόνιος χωρίς να διηθεί
●  Τ2 έως τον μυϊκό χωρίς να διηθεί
●  Τ3 διηθεί μυϊκό
●  Τ4 διηθεί γειτονικά όργανα
●  Νο χωρίς λεμφαδένες μεταστάσεις
●  Ν1 διήθηση περιοχικών λεμφαδένων
●  Νx θετικοί λεμφαδένες αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας
●  Μο χωρίς απομακρυσμένες μεταστάσεις
●  Μ1 με απομακρυσμένες μεταστάσεις
●  Μx ύπαρξη μεταστάσεως αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας 

Θεραπεία καρκίνου του οισοφάγου:

► Συντηρητική: ●  Ακτινοβολία + ΧΜΘ 
  ●  Διαστολές, stents 
  ●  Eνδοσκοπική Laser 

  ●  Παρηγορητική χειρουργική: 

Ι Τ1ΝοΜο

ΙΙΑ  Τ2ΝοΜο
 Τ3ΝοΜο
 

ΙΙΒ Τ1ΝοΜο
 Τ2ΝοΜο
 
ΙΙΙ Τ3Ν1Μο
 Τ4ΝοΝ1Μο
 
ΙV ΤΝΜ1

(οποιοδήποτε)
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• Ακτινοβολία + νηστιδοστομία

•  Υποστερνική παράκαμψη

•  Οισοφαγεκτομή + γαστροστομία (σε ύπαρξη τραχειοοισοφαγικής επικοινωνίας)

•  Εκτομή οισοφάγου + αναστόμωση σε ύπαρξη θετικών λεμφαδένων

►  Θεραπευτική ριζική εγχείρηση σε Ca οισοφάγου σταδίου Ι και ΙΙΑ 5ετής επιβίωση σταδίου Ι → 60-70%,  
ή μέση επιβίωση 25%

►  Θεραπευτική ριζική εγχείρηση σε Ca οισοφάγου όταν όχι διήθηση γύρω δομών, μεταστάσεις

Ριζική εγχείρηση για Ca του άνω και μέσου τριτημορίου του οισοφάγου

●  Η απόφαση προαπαιτεί άριστο προεγχειρητικό έλεγχο του ασθενούς ώστε να σταδιο ποιηθεί η νόσος, να 
εκτιμηθεί η γενική κατάσταση του ασθενούς, να ενισχυθεί η θρέψη του

●  Οι χειρουργικές τεχνικές που εφαρμόζονται είναι:

 ✦ Διά του οισοφαγικού τρήματος οισοφαγεκτομή

 ✦ Ivor Lewis οισοφαγεκτομή 

 ✦ Τhree hole οισοφαγεκτομή

 ✦ Αριστερή θωρακοκοιλιακή οισοφαγεκτομή

Ριζική εγχείρηση για Ca στο κάτω τριτημόριο του οισοφάγου

●  Η προεγχειρητική ετοιμασία και ο έλεγχος του ασθενούς πρέπει να είναι άριστος

●   Η εγχείρηση συνήθως έχει δύο χρόνους: α) τον κοιλιακό, β) τον θωρακικό με (ΔΕ) πλάγια θωρακοτομή

●   Είναι όμως δυνατή η κινητοποίηση του κάτω τριτημορίου του οισοφάγου στον θώρακα να γίνει διακοιλιακά 
δια του οισοφαγικού τρήματος

Το Ca του κάτω τριτημορίου του οισοφάγου μπορεί να εντοπίζεται:

1.  Μόνο στον οισοφάγο, κάτω τριτημόριο → οισοφαγεκτομή + κεντρική γαστρεκτομή και υψηλή οισοφαγο-
γαστρική αναστόμωση

2.  Στον οισοφάγο και την καρδιοοισοφαγική συμβολή → ίδια με την παραπάνω επέμβαση ή ολική γαστρεκτο-
μή και οισοφαγονηστιδική κατά Roux-en-Y ανα¬στόμωση

3.  Στην καρδιοοισοφαγική με κυρίως όμως επέκταση στο στομάχι → οισοφαγεκτομή + ολική γαστρεκτομή 
και οισοφαγονηστιδική κατά Roux-en-Y αναστόμωση

Κατάταξη Ca κάτω τριτημορίου οισοφάγου
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●  5% των ασθενών με Ca οισοφάγου μπορεί να έχουν και δεύτερον πρωτοπαθή όγκο στην στοματική κοιλό-
τητα, τον φάρυγγα, τον λάρυγγα, τον στόμαχο ή στο δέρμα

●  Η οισοφαγεκτομή έχει θνητότητα ~ 5 % και νοσηρότητα ~ 10-27 %
●  Η 5ετής επιβίωση για σταδίου ΙΙΙ Ca οισοφάγου είναι 15-20%

Επιπλοκές του Ca οισοφάγου:
●  Αιμορραγία
●  Απόφραξη από πίεση άνω κοίλης, αορτής, στελεχιαίου βρόγχου, τραχείας
●  Διήθηση περικαρδίου
●  Καρδιακές αρρυθμίες

Τραχειοοισοφαγική επικοινωνία → εισροφήσεις, πνευμονία, πνευμονικές ατελεκτασίες, πνευμονικό 
απόστημα, εμπύημα ημιθωρακίου
●  Διαταραχές θρέψης

8. ΤΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ

Κήλες του 
Διαφράγματος
  → Συγγενείς    
   

Τραυματική κήλη του Διαφράγματος 
Αίτιο:  Διατιτραίνον ή θλαστικό τραύμα (π.χ. μετά τροχαίο ή πτώση) 
 στην (ΑΡ) πλευρά συνήθως εμφανίζεται 

Τραυματική κήλη του διαφράγματος   
Χειρουργική: προτιμάται η        
θωρακική προσπέλαση 

Είσοδος σπλάχνων στην θωρακική κοιλότητα 
   Διάγνωση 

●  α/α θώρακος: τοποθέτηση Levine, χορήγηση γαστρογραφίνης,  αναγνώριση σπλάχνων 
●  Κλινική εξέταση: •  Επίκρουση
   •  Ακρόαση
●  Διάβαση ΠΕ και αναγνώριση εισόδου αυτού στον θώρακα 
 
   Επιπλοκές 
 
 1. Αναπνευστική ανεπάρκεια 
 2. Αιμορραγία 
 3. Απόφραξη 

Παραστερνική   ●  Συμπτωματική γίνεται
ή Morgani:     στην μέση ηλικία ή μετά 

Πλευροδιαφραγματική  ●    Συμπτωματική από την αρχή 
      προκαλεί  αναπνευστική 
      δυσχέρεια, και  
      Καρδιοαναπνευστική 
                   ανεπάρκεια 

(Bochdalek): 

Θεραπεία          Χειρουργική

Επείγουσα

Θεραπεία

Οισοφάγος  - Διάφραγ
  

Ισχυρά  
Αλκαλικά  
Υγρά 

 Διάλυση πρωτεϊνών   + 
Διάλυση κολλαγόνου + 
Σαπωνοποίηση λιπών + 
Αφυδάτωση ιστών     + 
Θρόµβωση αγγείων 

  
 Ρευστοποιη- 

τική νέκρωση 

 
Εν τω
βάθει

Διάτρηση

        
  

Ισχυρά 
Οξέα 

 Δηµιουργία νεκρωτικών 
εσχαρών βλεννογόνου + 
Οίδηµα  + 
Φλεγµονή 

  
Πηκτική 
νέκρωση 

 

 
Διάτρηση

  
 

  
Γαστρική νέκρωση  

 
Στένωση άντρου στοµάχου 

Καυστικά στερεά  →  πρώϊµο οίδηµα οισοφάγου → καθυστερηµένη νέκρωση + στένωση του
οισοφάγου 
Καυστικά υγρά  →   προκαλούν γενικώς πιο εκτεταµένες νεκρώσεις  + στενώσεις 

πτώµατα (ποικίλει η εµφάνισή τους ανάλογα µε την βαρύτητα): 
!  Οίδηµα χειλέων, γλώσσης, στοµατοφάρυγγα 
!  Απουσία παραπόνων →  µεγάλη καταστροφή οισοφάγου 
!  Πόνος στο στήθος, δυσφαγία 
!  Σιελόρροια 
!  Υψηλός πυρετός, τοξικό Shock 
!  Δύσπνοια, ταχύπνοια 
!  Χηµική πνευµονία, βήχας 
!  Αναπνευστικός συριγµός 
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