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Κατάποση και οισοφάγος

Δυσφαγία
Η διερεύνηση και η θεραπεία της δυσφαγίας απαιτεί μια διεπιστημονική ομάδα εργασίας που αποτελείται από δι-
άφορες ειδικότητες (ΩΡΛ, χειρουργική, ακτινολογία, γαστρεντερολογία, νευρολογία, δερματολογία και εργαστήριο). 
Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες εξεταστικές μέθοδοι.

Μορφολογία και λειτουργία
Βιντεοακτινοσκόπηση: λιγότερο επεμβατική, αποτελεί την καλύτερη διαδικασία προβολής της κατάποσης για τη 
συνολική αξιολόγησή της. Η συσκευή βίντεο (25 στιγμιότυπα ανά δευτερόλεπτο) με δυνατότητα εγγραφής επεξερ-
γασμένων με ηλεκτρονικό υπολογιστή εικόνων, συνδυάζεται με μονάδα ακτινοσκόπησης και επιτρέπει, ως τρόπο 
δυναμικής τεκμηρίωσης σε φίλμ, την απεικόνιση των φυσιολογικών και των παθολογικών διαδικασιών κατάποσης.

Μορφολογία
Ενδοσκόπηση: άμεση οπτική αξιολόγηση των βλεννογόνων με την επιλογή λήψης δείγματος βιοψίας - μέθοδος 
εκλογής για τη εξέταση των βλεννογόνων. »

Λειτουργία
Η μανομετρία φάρυγγα-οισοφάγου μετρά τις συνθήκες πίεσης σε ολόκληρο τον οισοφάγο. Αποτελεί το χρυσό 
πρότυπο για τη διαφοροδιάγνωση των διαταραχών κινητικότητας του οισοφάγου (όπως η αχαλασία), αλλά δεν 
παρέχει μορφολογικές πληροφορίες.

Μανόμετρο αντίστασης: επιτρέπει τη συσχέτιση της μεταφοράς του βλωμού τροφής με την περισταλτική δρα-
στηριότητα του οισοφάγου.

pH-μετρία: η μέθοδος αναφοράς για τον προσδιορισμό των παθολογικών παλινδρομήσεων. Συνεχής μέτρηση 
του pH στον οισοφάγο επί 24 ώρες: χρόνος παλινδρόμησης < 7%, ρυθμός παλινδρόμησης < 2 - 3 φορές ανά ώρα.

pH-μετρία αντίστασης: μέσω μέτρησης ηλεκτρικής αντίστασης, οι κινήσεις του βλωμού μπορούν να διακρι-
θούν ανεξάρτητα από τη χημική σύνθεση του βλωμού.

Εμβαδομέτρηση (planimetry) αντίστασης: για τον προσδιορισμό της διατομής του αυλού του οισοφάγου με 
τρόπο που εξαρτάται από τον όγκο, μέσω ενός πληρούμενου μπαλονιού.

Ενδοσκόπηση: ο λειτουργικός έλεγχος περιορίζεται στην κατάποση στο φάρυγγα (FEES = λειτουργικός ενδο-
σκοπικός έλεγχος με οπτικές ίνες της κατάποσης).
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Κατάποση
Η κατάποση διαιρείται σε φάσεις: στοματική, φαρυγγική και οισοφαγική, οι οποίες εμφανίζονται με διαδοχική σει-
ρά. Η κατάποση είναι μια πολύπλοκη αλληλεπίδραση επτά λειτουργικών μονάδων και ρυθμίζεται από πέντε κρανι-
ακά νεύρα και 26 ζεύγη μυών. Η διάρκεια της μεταφοράς του βλωμού είναι ≤ 1 δευτερόλεπτο στον φάρυγγα και ≤ 
10 δευτερόλεπτα στον οισοφάγο.

Ο άνω και ο κάτω οισοφαγικός σφιγκτήρας είναι ζώνες αυξημένης πίεσης (1-3 cm), οι οποίες αφενός ανοίγουν 
κατά τη διέλευση του βλωμού, και αφετέρου παρεμποδίζουν την γαστροοισοφαγοφαρυγγική παλινδρόμηση.

Τυπικές ενδείξεις
Ακολουθεί μια λίστα τυπικών ενδείξεων. Με την προϋπόθεση ότι η ένδειξη έχει τεκμηριωθεί ορθά, οι παθολογικές 
καταστάσεις μπορούν να αποδειχθούν μέσω της βιντεοακτινοσκοπικής μελέτης της κατάποσης σε περισσότερο 
από το 90% των περιπτώσεων.

a b c d

Εικ. 2: Στοματική φάση: ο βλωμός ελέγχεται στην στοματική κοιλότητα (a). Έναρξη της 
φαρυγγικής φάσης: έναρξη της ακούσιας πράξης κατάποσης, με προστασία της αναπνευστικής 
οδού (b). Μεταγενέστερη φαρυγγική φάση: ο άνω οισοφαγικός σφιγκτήρας έχει διανοιγεί, ο 
βλωμός εισέρχεται στο αυχενικό τμήμα του οισοφάγου (c). Οισοφαγική φάση: Ο βλωμός 
προωθείται από το κύμα συστολής του οισοφάγου (d).

Ο βλωμός πιέζεται εκούσια από τη στομα-
τική κοιλότητα προς το φάρυγγα και ενερ-
γοποιεί ένα σύντομο, ακούσιο φαρυγγικό 
κύμα σύσπασης (0,7 δευτερόλεπτα) από τη 
θέση αυτή.

Για την προστασία της αναπνευστικής οδού 
ο λάρυγγας μετατοπίζεται προς τα πρόσω 
και επάνω. Οι εσωτερικοί λαρυγγικοί μύες 
είναι ένας πολύ σημαντικός μηχανισμός 
κλεισίματος. Μαζί με την επιγλωττίδα σφρα-
γίζουν τον λάρυγγα.

Ο βλωμός προωθείται στον οισοφάγο δια 
της σύσπασης του ανώτερου (οισοφαγικού) 
σφιγκτήρα. Η διέλευση προς το στομάχι δι-
αρκεί περίπου 10 δευτερόλεπτα. Ο κατώτε-
ρος οισοφαγικός σφιγκτήρας ανοίγει πριν 
από την άφιξη του βλωμού έτσι ώστε ο τε-
λευταίος να μπορεί να διέλθει στο στομάχι.

Εικ. 1: Σχηματική παράσταση λειτουργικών μονάδων κατάποσης.
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Δυσφαγία: αποτελεί σύνολο όλων των υποκειμενικών και αντικειμενικών δυσκολιών κατάποσης τροφίμων/
ποτών, π.χ. αντίσταση κατά την κατάποση, παλινδρόμηση των τροφίμων, επώδυνη κατάποση = οδυνοφαγία.

Εισρόφηση: είναι ένας ειδικός τύπος δυσφαγίας όταν υπάρχει κλινική υπόνοια εισόδου στην τραχεία, τροφής 
γαστρικού περιεχομένου ή σωματικών υγρών (σάλιο/γαστρικό υγρό).

Αίσθημα βλωμού: (σε αντίθεση με τη δυσφαγία) παραισθησία στο λαιμό άσχετη με την κατάποση τροφής, 
π.χ. αίσθηση ξένου σώματος, ερεθισμός, ξηρότητα, συσσώρευση βλέννας, ελαφρύς βήχας κ.λπ.

Μη καρδιακός πόνος στο στήθος: ορίζεται ως το παροξυσμικό οπισθοστερνικό άλγος στο στήθος που μπο-
ρεί να προσομοιάζει με έμφραγμα του μυοκαρδίου και αποδίδεται σε διαφορετικά αίτια μετά από αρνητική 
καρδιακή διερεύνηση.

Τυπικές λειτουργικές διαταραχές

Εκκολπώματα
Τα οισοφαγικά εκκολπώματα είναι ψευδεκκολπώματα που σχετίζονται με διαταραχές κινητικότητας και τοπικά 
ευένδοτο τοίχωμα.

Το φαρυγγοοισοφαγικό εκκόλπωμα είναι ο πιο κοινός τύπος. Αναδύεται από το οπίσθιο τοίχωμα του φάρυγγα, 
συνήθως στην αριστερή πλάγια επιφάνεια (χώρος Killian-Jamieson). Το χαρακτηριστικό του είναι η επιδείνωση της 
δυσκολίας κατάποσης κατά τη διάρκεια του φαγητού. Τα εκκολπώματα στο μέσο τμήμα και τα υπεραδιαφραματι-
κά (επιφρενικά) είναι πολύ πιο σπάνια. Συνδυάζονται σχεδόν πάντα με διαταραχές κινητικότητας του οισοφάγου. 
Χειρουργική αντιμετώπιση απαιτείται μόνο όταν το εκκόλπωμα έχει φθάσει σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος και ο 
ασθενής έχει αντίστοιχα συμπτώματα.

Εικ. 3: Σχηματική παράσταση τυπικών λειτουργικών διαταραχών: εκκόλπωμα του Zenker (1), 
τραχειοβρογχικό εκκόλπωμα (2), επιφρενικό εκκόλπωμα (3) (a). Μη προωθητικές περισταλτικές 
κινήσεις (b). Χαμηλό επίπεδο σκιαγραφικού μέσου, ελαφριά ή καθόλου διάταση (1) (c). 
Εκσεσημασμένη διάταση με υψηλό επίπεδο σκιαγραφικού (1), Στενωμένη γαστροοισοφαγική 
συμβολή με τη μορφή ράμφους πτηνού (2) (d). Διαφυγή του σκιαγραφικού μέσου κάτω από το 
επίπεδο της γλωττίδας (e).

a b

c d e
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Η χειρουργική θεραπεία συνίσταται στην αφαίρεση του εκκολπώματος και της μυοτομίας του ανώτερου οισο-
φαγικού σφιγκτήρα ή ενδοσκοπική διατομή του σφιγκτήρα (μηχανικά ή με λέιζερ).

Διάχυτος σπασμός του οισοφάγου
Ο ιδιοπαθής διάχυτος σπασμός του οισοφάγου είναι μια πολύ τυπική αν και σπάνια κατάσταση (οισοφάγος με τη 
μορφή τιρμπουσόν). Ήπιες διαταραχές μεταφοράς στον οισοφάγο παρατηρούνται συχνά σε συνδυασμό με γα-
στροοισοφαγική παλινδρόμηση. Αυτές είναι οι πιο συχνές λειτουργικές διαταραχές της κατάποσης.

Αχαλασία του οισοφάγου

Η αχαλασία είναι μια κλασική ασθένεια. Προκαλείται από την απουσία χάλασης του κατώτερου οισοφαγικού 
σφιγκτήρα (χωρίς σπασμό) σε συνδυασμό με μια λειτουργική διαταραχή απουσίας περισταλτισμού του υπερ-
κείμενου οισοφάγου.

a b c d

Εικ. 6: Διαφόρων βαθμών αχαλασία. Ξεκινώντας από την αχαλασία χωρίς διάταση του 
οισοφάγου (a). Οι προχωρημένες μορφές χαρακτηρίζονται από την αύξηση της διάτασης 
του οισοφάγου και λίμναση της τροφής (b). Η στένωση σαν «ράμφος πουλιού» του κάτω 
οισοφαγικού σφιγκτήρα είναι ένα τυπικό χαρακτηριστικό (βέλος) (b-d). Οι προχωρημένες μορφές 
εκδηλώνονται ως διεύρυνση του μεσοθωρακίου με πυκνό μαλακό ιστό (d). 

a b

Εικ. 5: 70χρονος άντρας 
με δυσφαγία και πόνο στο 
στήθος. Πολυάριθμες μη 
προωθητικές περισταλτικές 
κινήσεις, σχηματισμός 
πολλών ψευδοεκκολπωμάτων 
(βέλη) και έντονη διαταραχή 
μεταφοράς (a), γνωστή ως 
οισοφάγος σαν τιρμπουσόν (b).

a b

Εικ. 4: Σχηματική παράσταση 
της φαρυγγοοισοφαγικής 
συμβολής με εκκόλπωμα του 
Zenker: κάτω φαρυγγικός 
σφικτήρας μυς: λοξό 
τμήμα 1, κρικοφαρυγγικό 
τμήμα 2, οισοφάγος 3 (a). 
Στο εκκόλπωμα Zenker, 
περίπου 3 cm σε μέγεθος, ο 
ασθενής πάσχει από σοβαρή 
δυσφαγία (b), αυχένας του 
εκκολπώματος (βέλος), 
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Η αχαλασία παρατηρείται περιστασιακά σε παιδιά και σε ενήλικες συνήθως από την 3η έως την 5η δεκαετία της 
ζωής τους. Η ασθένεια ξεκινά με ένα αίσθημα καθήλωσης βλωμού στο λαιμό. Μπορεί να εμφανιστούν ήπιες μορ-
φές δυσφαγίας ή ακόμη και μαζικής δυσφαγίας με έντονη λίμναση τροφής στον διατεταμμένο οισοφάγο. Τα ήπια 
στάδια παραμένουν αδιάγνωστα σε πολλές περιπτώσεις.

Η αχαλασία μπορεί να ανιχνευθεί νωρίς με βιντεοακτινοσκόπηση, αλλά η τελική διάγνωση τίθεται με μανομετρία, 
ειδικά σε πρώιμα στάδια.

Η συνήθως χρησιμοποιούμενη θεραπεία είναι η πολλαπλή διάταση με μπαλόνι. Εάν αυτή αποτύχει, θα πρέπει να 
εκτελεστεί χειρουργική επέμβαση, η οποία συνίσταται σε μυοτομία του κάτω οισοφαγικού σφιγκτήρα.

Σε περιπτώσεις προχωρημένης νόσου μπορεί να υπάρχει σοβαρού βαθμού διάταση του οισοφάγου. Η αχαλασία 
είναι μια προκαρκινωματώδης κατάσταση.

Εισρόφηση
Ως εισρόφηση ορίζεται η εισβολή τροφίμων ή ποτών στο τραχειοβρογχικό δέντρο. Οι συνέπειες της εισρόφησης 
εξαρτώνται από την ποσότητα και τη σύνθεση της εισρόφησης. Μια τυπική επιπλοκή είναι η πνευμονία από εισρό-
φηση, η οποία παρατηρείται ιδιαίτερα στα βασικά τμήματα των πνευμόνων.

Διαφραγματοκήλη

Πρόκειται για μια επίκτητη διαταραχή κατά την οποία διάφορα μεγάλα τμήματα του στομάχου ή/και της 
καρδίας του στομάχου μετατοπίζονται προσωρινά (ολίσθηση) ή μόνιμα (σταθερά) στην θωρακική κοιλότητα. 
Προκαλείται από τη χάλαση των μυών του διαφράγματος και των συνδέσμων της καρδίας του στομάχου (φρε-
νοοισοφαγικών συνδέσμων) καθώς και από αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση (π.χ. παχυσαρκία, εγκυμοσύνη). Οι 
μετατραυματικές κήλες είναι σπάνιες.

Σχηματική παράσταση της ανατομίας της φυσιολογικής γαστροοισοφαγικής συμβολής και σε παρουσία διαφραγ-
ματοκήλης.

a b c

Εικ. 8: Ο μυϊκός δακτύλιος Α βρίσκεται στη συμβολή μεταξύ του στενού σωληνοειδούς σώματος 
του οισοφάγου και της επιφρενικής ληκύθου. Αυτή είναι μια ήπια αμφοτρόπλευρη προεξοχή του 
περιφερικού οισοφάγου ακριβώς επάνω από το θωρακοκοιλιακό όριο. Ο απώτερος οισοφάγος 
βρίσκεται συνήθως υπό οξεία γωνία με τον γαστρικό θόλο (a, b). Μία δεύτερη στένωση μπορεί 
να παρατηρηθεί κάτω από την επιφρενική λήκυθο και πάνω από το διάφραγμα, επίσης γνωστή 
ως δακτύλιος Β: στη συνέχεια παρατηρείται διαφραγματοκήλη μεταξύ του δακτυλίου Β και του 
διαφράγματος. Τούτο προκαλεί αύξηση ή άμβλυνση της οξεία γωνίας (c). 

a b

Εικ. 7: Η βιντεοακτινοσκόπηση 
δείχνει το μέσο αντίθεσης κάτω από 
τη γλωττίδα (βέλος), στο πρόσθιο 
τοίχωμα της τραχείας (βέλος). Ο 
φάρυγγας πληρούται με σκιαγραφικό 
μέσο (βέλος) (a). Ακτινογραφία 
θώρακος ενός 71χρονου άνδρα 
που εμφανίζει πνευμονία από 
αναρρόφηση και έντονες πυκνώσεις 
στον δεξιό κάτω λοβό.
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Τα ακόλουθα σχηματικά διαγράμματα δείχνουν διάφορους τύπους κήλης:

Η πρώτη διαγνωστική εξέταση για όλες τις κήλες γενικά είναι ακτινολογική. Το ίδιο ισχύει και για την ταξινόμη-
ση των κηλών σε υποτύπους. Πριν από προγραμματισμένη θολοπλαστική στομάχου, η μέθοδος επιλογής για τον 
προσδιορισμό του μεγέθους της κήλης και του πλάτους της εισόδου της στο διάφραγμα είναι η βιντεοακτινοσκό-
πηση.

Παλινδρόμηση
Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση μπορεί να εμφανιστεί με ή χωρίς φλεγμονή του κατώτερου οισοφάγου. Η οι-
σοφαγίτιδα από παλινδρόμηση είναι η πιο κοινή φλεγμονώδης νόσος του οισοφάγου και συνήθως συνδυάζεται με 
διαφραγματοκήλη. Η χρόνια ασθένεια συσχετίζεται με σοβαρές επιπλοκές.

Εξέλκωση (αιμορραγία)

Στένωση

Μη περισταλτισμός του οισοφάγου

Μεταπλασία (οισοφάγος Barrett) με υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου 

Παθολογική γαστροδωδεκαδακτυλική παλινδρόμηση (χολικά οξέα) 

Ο κίνδυνος καρκίνου στη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση είναι αμελητέος, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
ασθενής δεν πάσχει από μεταπλασία του Barrett. Αυτή ορίζεται ως μετασχηματισμός του πλακώδους επι-
θηλίου σε μη ειδικό κυλινδρικό επιθήλιο. Όταν υπάρχει το τελευταίο, ο κίνδυνος καρκίνου είναι σημαντικά 
υψηλότερος (περίπου 5% στα 10 χρόνια).

a b c

Εικ. 10: Άντρας 35 ετών με διαφραγματοκήλη και μαζική παλινδρόμηση. Αμβλεία γωνία του 
His μεταξύ του οισοφάγου και του στομάχου (b). Στο όριο μεταξύ του οισοφάγου και της κήλης 
υπάρχει ένα μικρό έλκος (κατακράτηση σκιαγραφικού) με αρχόμενη στένωση (c).

a b c d

Εικ. 9: Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των διαφραγματοκηλών είναι ότι η καρδία του στομάχου 
με ή χωρίς τμήματα του θόλου, ολισθαίνει διαμέσω του, συνήθως λίγο ελαφρά διατεταμμένου, 
οισοφαγείου τρήματος προς την οπισθοκαρδιακή θωρακική κοιλότητα. Η ανυψωμένη γωνία του 
His και η καρδία του στομάχου που βρίσκονται ενδοθωρακικά (αρνητική ενδοθωρακική πίεση) 
είναι σημαντικοί παράγοντες που ευνοούν την παλινδρόμηση (a). Οι υπόλοιποι τύποι κήλης είναι 
σπάνιοι (b - d).
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Ο δακτύλιος του Schatzki
Μια ινώδης στένωση, που μοιάζει με διάφραγμα, στη γαστροοισοφαγική συμβολή εμφανίζεται σχεδόν πάντα μόνο 
σε συνδυασμό με κήλη. Ο λεγόμενος δακτύλιος Schatzki οδηγεί σε διαλείπουσα δυσφαγία στερεών τροφών και 
περιστασιακά ακόμη και σε ενσφήνωση βλωμού. Η ακτινολογική έρευνα αποκαλύπτει το δακτύλιο του Schatzki σε 
ποσοστό 1-2% των ασθενών με δυσφαγία.

Ευκαιριακές λοιμώξεις του οισοφάγου
Οι ευκαιριακές λοιμώξεις του οισοφάγου λόγω φλεγμονής του οισοφάγου, ιογενών λοιμώξεων (έρπης, κυτταρομε-
γαλοϊός) ή μυκήτων (άφθες) είναι πολύ πιο σπάνιες από τη νόσο της παλινδρόμησης.

Η Candida albicans προκαλεί τοπικές μυκητιάσεις στους βλεννογόνους, και σε σπάνιες περιπτώσεις ακόμη 
και γενικευμένη λοίμωξη (σήψη). Η γενική κλινική εξέταση ανευρίσκει λευκάζουσες πλάκες/μεμβράνες στους 
βλεννογόνους, ειδικά εκείνους του ανώτερου πεπτικού και του αναπνευστικού συστήματος.

a b c d

Εικ. 12: Σχηματική παράσταση του δακτυλίου του Schatzki (a) Ένα τυπικό χαρακτηριστικό 
είναι μια συγκεντρική στένωση που μοιάζει με διάφραγμα ίριδας στη καρδία του στομάχου (b). 
Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της ακτινολογικής διερεύνησης είναι η συγκεντρική στένωση 
του αυλού μέσω του δακτυλίου του συνδετικού ιστού πάνω από μια διαφραγματοκήλη (c). Η 
εμβαδομετρια αντίστασης δείχνει την απουσία κυκλικής διάτασης του μπαλονιού στο επίπεδο 
του δακτυλίου (βέλος) (d).

a b c

Εικ. 11: Η πλάγια ακτινογραφία θώρακος δείχνει μια μεγάλη σταθερή διαφραγματοκήλη στην 
οπιθοκαρδιακή επιφάνεια με επίπεδα αέρα-υγρού (a). Τυπική μεγάλη παραοισοφαγοκήλη με 
ολόκληρο το στομάχι να προβάλλει μέσα στο θώρακα (upside-down στόμαχος). Ο θόλος και 
το δωδεκαδάκτυλο βρίσκονται κάτω από το διάφραγμα (b). Ένας ασθενής που έχει υποβληθεί 
σε θολοπλαστική, με το λεγόμενο φαινόμενο τηλεσκοπίου, δηλ. ο θόλος του στομάχου έχει 
ολισθήσει προς τα επάνω μετά την θολοπλαστική (c).
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Όγκοι του οισοφάγου
Οι καλοήθεις όγκοι του οισοφάγου είναι σπάνιοι (0,5 - 2%). Στις περισσότερες περιπτώσεις η βλάβη είναι ένα λειο-
μύωμα (50%), λιγότερο συχνά ένα νευρίνωμα.

Καρκίνωμα του οισοφάγου
Ο καρκίνος του οισοφάγου βρίσκεται στο αυχενικό μέρος στο 20% των περιπτώσεων, αλλά πιο συχνά στο μεσαίο 
ή στο κάτω μέρος. Είναι συνήθως ένα καρκίνωμα εκ πλακωδών κυττάρων. Ωστόσο, στις δυτικές χώρες, παρατηρή-
θηκε σημαντική αύξηση στον αριθμό των αδενοκαρκινωμάτων στον απώτερο οισοφάγο. Γίνεται διάκριση μεταξύ 
ενός καρκινώματος που αναπτύσσεται από το στόμαχο προς τον οισοφάγο και ενός όγκου που οφείλεται σε μετα-
πλασία του Barrett.

a b

Εικ. 14: Λειομύωμα του οισοφάγου σε διπλής αντίθεσης εξέταση (a). Χειρουργικό 
παρασκεύασμα μετά από τη διπλή αντίθεση (τυπική όψη μιας ενδοτοιχωματικής 
χωροκατακτητικής βλάβης με ομαλά όρια - ένα σημείο ανέπαφου βλεννογόνου) (b).

a b c

Εικ. 13: Οισοφαγίτιδα από έρπητα και candida σε δύο ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Ένα 
τυπικό χαρακτηριστικό της λοίμωξης από έρπητα είναι η παρουσία πολλαπλών διαβρώσεων (a). 
Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της λοίμωξης από Candida είναι τα διάχυτα και άνισα διευρυμένα 
επιχρίσματα του βλεννογόνου λόγω του μυκητιασικού μυκηλίου (b). PAS χρώση αιματοξυλίνης 
από οισοφάγο με καντισιακή οισοφαγίτιδα. Σημειώστε την εξάπλωση του μυκητιασικού 
μυκηλίου με μυκητιακές υφές που διεισδύουν στο βλεννογόνο (c). Η εικόνα έχει ληφθεί από τους 
Sandritter W. και Thomas C .: Histopathologie. 8η έκδοση, αναπαράγεται εδώ με άδεια από τον F. 
K. Schattauer Verlag (εκδότες).
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Μέθοδοι απεικόνισης
Πρωταρχικά διαγνωστικά μέσα είναι η εξέταση διπλής αντίθεσης του οισοφάγου και η ενδοσκόπηση, συνδυαζόμε-
νη με τη βιοψία. Η CT είναι η μέθοδος εκλογής για τη σταδιοποίηση ενός εντοπισμένου ευρήματος.

Κατά την ακτινολογική εξέταση διαπιστώνεται εάν πρόκειται για πολυποειδή εξελκωμένα καρκινώματα ή διη-
θητικά που προκαλούν στένωση.

Το καρκίνωμα του οισοφάγου επεκτείνεται κατά μήκος του υποβλεννογονίου και σε βαθύτερες στιβάδες. Απαι-
τείται εξέταση CT ειδικά για τη σταδιοποίηση του βάθους προσβολής του τοιχώματος (T-invasion) και της εμπλοκής 
των πέριξ του οισοφάγου οργάνων, καθώς και για την ανάδειξη της λεμφαδένοπάθειας. Τα οισοφαγοτραχειακά 
συρίγγια ανευρίσκονται στο 5-20% των περιπτώσεων.

Οι λεμφαδενικές μεταστάσεις συνήθως είναι πολύ εκτεταμένες. Ανεξάρτητα από την εντόπισή της, η ασθένεια 
μπορεί να εξαπλωθεί στους αυχενικούς, παρατραχειακούς, μεσοθωρακικούς ή περιγαστρικούς λεμφαδένες. Η εξέ-
ταση CT πρέπει να περιλαμβάνει επομένως και την αυχενική περιοχή και την άνω κοιλία.

a b

Εικ. 16: 61χρονος άντρας με καρκίνωμα του οισοφάγου που προκαλεί στένωση. Η CT δείχνει 
έναν κυκλοτερή όγκο που προκαλεί στένωση διηθώντας το όργανο (a), προσβάλλοντας το 
τραχειοβρογχικό σύστημα (Τ4) και έρχεται σε επαφή με ευρεία βάση με την κατιούσα αορτή 
(βέλος). Στεφανιαία ανασύνθεση δείχνει την απόφραξη του αριστερού κύριου βρόγχου (βέλος) 
(b)

a b

Εικ. 15: 59χρονος άντρας με ιστορικό καπνίσματος και κατάχρησης αλκοόλ, με πολυποειδές 
καρκίνωμα του οισοφάγου στο μέσο τριτημόρο. Η CT με σκιαγραφικό δείχνει την κυκλοτερή 
ανάπτυξη του όγκου κατά την εγκάρσια τομή (βέλος) και στην οβελιαία ανασύνθεση (βέλος) (b).
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P. Pokieser, M. Scharitzer, A. Ba-Ssalamah, G. Böhm

Στόμαχος και 
δωδεκαδάκτυλο

Σε πολλές εξετάσεις του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου η απλή ακτινογραφία έχει αντικατασταθεί σήμερα από 
τις τομογραφικές απεικονιστικές μεθόδους. Η εξέταση με διπλή αντίθεση της ανώτερης γαστρεντερικής οδού έχει 
ακόμη ένδειξη σε περιπτώσεις αδυναμίας εκτελέσεως ενδοσκόπησης ή για τη διερεύνηση των λειτουργικών διαταρα-
χών του στομάχου.

Η εξέταση γίνεται με ακτινοσκοπικό μηχάνημα μετά από κατάποση θειϊκού βαρίου ως θετικό μέσο αντίθεσης και 
αναβράζουσα σκόνη ως αρνητικό μέσο αντίθεσης.

Όλα τα τμήματα του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου εξετάζονται με την τεχνική διπλής αντίθεσης σε διάφορες 
θέσεις (όρθια, ύπτια).

a b

Εικ. 2: Σχηματική παράσταση του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου (a). Φυσιολογική 
ακτινογραφία του στομάχου που δείχνει τα γαστρικά τμήματα. πολυγωνικές ρυτιδώσεις 
αποτελούν ένα τυπικό χαρακτηριστικό του βλεννογόνου. Η διαγραφή των γαστρικών πτυχών 
είναι ένα κριτήριο ποιότητας για την σωστή εξέταση του στομάχου με διπλή αντίθεση (b).

a b d

c

Εικ. 1: Φυσιολογική εξέταση 
διπλής αντίθεσης της 
ανώτερης γαστρεντερικής 
οδού. Ο οισοφάγος 
είναι μια σωληνοειδής 
δομή. Ο βλεννογόνιος 
χιτώνας του είναι λείος 
(a). Ακτινοσκόπηση 
σε ύπτια θέση (b), 
στοχευμένη προβολή του 
δωδεκαδακτύλου (c) και 
του γαστρικού θόλου σε 
όρθια θέση (d), που δείχνει 
φυσιολογικό βλεννογόνο.
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Συχνές ασθένειες του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου
Γαστρίτιδα (διαβρωτική γαστρίτιδα)

Έλκος

Όγκοι

–πολύποδας, καρκίνωμα
–λέμφωμα, μεσεγχυματογενείς όγκοι

Γαστρίτιδα

Ο όρος γαστρίτιδα δεν αποτελεί ακτινολογική διάγνωση, αλλά σημαίνει διάβρωση του γαστροδωδεκαδακτυ-
λικού βλεννογόνου, που μπορεί να απεικονιστεί με τις ακτινολογικές εξετάσεις.

Γίνεται διάκριση μεταξύ γαστρίτιδας Α (ανοσολογική γαστρίτιδα/κακοήθης αναιμία/ανεπάρκεια βιταμίνης Β12), 
Β (σχετιζόμενη με Helicobacter pylori) και C (προκαλείται χημικά από ΜΣΑΦ, αλκοόλ, νικοτίνη, φάρμακα, παλινδρό-
μηση χολής).

Αλλοιώσεις λόγω διάβρωσης συμβαίνουν όταν ο βλεννογόνος δεν είναι σε θέση να υπερασπιστεί το όργανο 
επαρκώς από τη λοίμωξη.

Έλκος
Το έλκος βασίζεται σε μια πολυπαραγοντική διαδικασία. Τριάντα πέντε τοις εκατό του πληθυσμού έχει μολυνθεί με 
το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Από αυτούς το 2% αναπτύσσει έλκος. Το έλκος του δωδεκαδακτύλου σχετίζεται 
με το Ελικοβακτηρίδιο στο 90% των περιπτώσεων και το γαστρικό έλκος στο 60% των περιπτώσεων.

Ενδείξεις της νόσου του Ελικοβακτηριδίου λαμβάνονται με τη διεξαγωγή της δοκιμασίας αναπνοής ουρί-
ας C13 και ιστολογικά διά της βιοψίας. Μπορεί να πραγματοποιηθεί καλλιέργεια για τον προσδιορισμό της 
αντίστασης.

Γαστρικό έλκος
Είκοσι έως 30% των καλοήθων γαστρικών ελκών εμφανίζονται με περισσότερα του ενός στον ίδιο ασθενή. Το 90% 
θεραπεύεται με θεραπεία εντός έξι εβδομάδων.

Όλα τα χρόνια έλκη του στομάχου πρέπει να διερευνώνται με ενδοσκόπηση και να πραγματοποιείται βιοψία για 
να αποκλειστεί ο καρκίνος.

Δωδεκαδακτυλικό έλκος
Είναι πολύ πιο συχνό από το γαστρικό έλκος, συνήθως εμφανίζεται στον βολβό και η πλειονότητα παρατηρείται 
στο πρόσθιο τοίχωμα.

Η παρουσία αρκετών ελκών στο στομάχι και στο δωδεκαδάκτυλο θα πρέπει να εγείρει υπόνοιες για το σύνδρο-
μο Zollinger-Ellison.

Η επούλωση του έλκους μπορεί να ακολουθείται από παραμόρφωση του βολβού, περιστασιακά δε με μαζική 
συρρίκνωση του δωδεκαδακτύλου (τριφυλλοειδής παραμόρφωση).

Ulcer Stomach Duodenum

Frequency 1/3 2/3

Age 5th to 6th decade 2nd to 4th decade

Helicobacter

a

Σχ. 3: Συνοπτική παρουσίαση των διαφορών μεταξύ των ελκών του στομάχου και του 
δωδεκαδακτύλου σε πίνακα (a) Το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού είναι ένα σπειροειδούς 
σχήματος βακτηρίδιο που παράγει ουρεάση (b). 

b
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Επιπλοκές του γαστροδωδεκαδακτυλικού έλκους

Αιμορραγία: τα έλκη οδηγούν σε μικρή (έλλειψη σιδήρου, αναιμία) ή μαζική αιμορραγία (αιματέμεση, μέλαινα, 
καταπληξία) με πιθανότητα 20%.

Διάβρωση: χαρακτηρίζεται το έλκος που διασχίζει το γαστρικό τοίχωμα (πάχους 4 - 5 mm). Το έλκος καλύπτεται 
από τα παρακείμενα όργανα, όπως το πάγκρεας, το ήπαρ και το μεσόκολο, τα οποία διηθούνται από τη φλεγμονή.

Διάτρηση: ονομάζεται η ρήξη του έλκους στην ελεύθερη περιτοναϊκή κοιλότητα, με τον κίνδυνο περιτονίτιδας και 
σηπτικής κατάστασης.

Στένωση: συνήθως σε συνδυασμό με υποτροπιάζοντα έλκη σε βάθος χρόνου. Ένας λεγόμενος κλεψυδροειδής 
στόμαχος με κυκλοτερή στένωση είναι πολύ σπάνιο εύρημα σήμερα.

Όγκοι του στομάχου
Γαστρικοί πολύποδες
Γίνεται διάκριση μεταξύ υπερπλαστικών (95%) και αδενωματωδών πολυπόδων (<5%).

Οι υπερπλαστικοί πολύποδες είναι μικροί, έχουν ομαλά περιθώρια, είναι άμισχοι, στρογγυλοί ή ωοειδείς, 
έχουν διάμετρο 5 έως 10 mm, είναι καλοήθεις και συνήθως δεν εκφυλίζονται.

Οι αδενωματώδεις πολύποδες είναι σπάνιοι, αλλά το 40% εξελίσσεται σε καρκίνωμα σε τέσσερα χρόνια. Σε 
αντίθεση με τους καρκίνους του παχέος εντέρου, οι γαστρικοί καρκίνοι εμφανίζονται συνήθως ως νέες (de novo) 
βλάβες στον γαστρικό βλεννογόνο.

a b

Εικ. 5: 48 χρονών άνδρας ασθενής με πόνο στην άνω κοιλιακή χώρα, σημαντική ποσότητα ελεύθερου 
αέρα (βέλη) στη χωρίς σκιαγραφικό ακτινογραφία κοιλίας (a). ένδειξη διάτρησης πυλωρικού έλκους 
στην αξονική τομή της κοιλίας (βέλος) (b) και παρουσία ελεύθερου αέρα στην κοιλία (κεφαλές βελών).

ba

Εικ. 4: 75χρονος άντρας με χρόνιο έλκος: ένα τυπικό χαρακτηριστικό είναι η πλήρωσή του 
με σκιαγραφικό μέσο (φωλεά), με τις πέριξ παραμορφωμένες πτυχές ακτινωτά διευθετημένες 
(βέλη) (a). Άνδρας 46 ετών με χρόνιο έλκος δωδεκαδακτύλου: και πάλι το τυπικό χαρακτηριστικό 
της πλήρωσής του με σκιαγραφικό μέσο, με τις γύρω πτυχές ακτινικά διατεταγμένες και χωρίς 
σημαντική παραμόρφωση του βολβού λόγω ουλών (b). 
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Γαστρικός καρκίνος
Η επίπτωσή του έχει μειωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά η πρόγνωσή του είναι ακόμα πτωχή. Η μέγι-
στη ηλικία της νόσου κυμαίνεται μεταξύ 50 και 70 ετών. Ο καρκίνος του στομάχου υπόκειται σε σημαντικές γεωγρα-
φικές διακυμάνσεις. υψηλότερη συχνότητα παρατηρείται στην Ιαπωνία.

Το πρώιμο γαστρικό καρκίνωμα διαγιγνώσκεται σχεδόν πάντα ενδοσκοπικά. Το πενταετές προσδόκιμο επιβί-
ωσης είναι > 90%.

Ενενήντα τοις εκατό των καρκίνων του στομάχου βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Η πλειονότητα 
αυτών είναι ελκωτικοί-πολυποειδείς. Πιο σπάνια ο στόμαχος διηθείται διάχυτα όπως στην περίπτωση του σκύρου 
καρκίνου (5%). Οι ακτινολογικές εξετάσεις (ακτινογραφία στομάχου, MSCT) είναι ανώτερες από την ενδοσκόπηση 
σε περιπτώσεις υποψίας σκύρου, επειδή σε αυτόν τον τύπο καρκίνου του στομάχου οι βλεννογόνοι είναι ανέπαφοι 
συνήθως και ο όγκος εξαπλώνεται στον υποβλεννογόνιο χιτώνα.

Η ενδοσκοπική υπερηχογραφία και η πολυτομική-CT με από του στόματος αρνητικό σκιαγραφικό μέσο 
(το νερό χρησιμοποιείται για τη διάταση του στομάχου) χρησιμοποιούνται για τη σταδιοποίηση του γαστρικού 
καρκινώματος.

Εικ. 8: 71χρονη γυναίκα με αδενοκαρκίνωμα 
του στομάχου. Η αξονική τομογραφία 
αποκαλύπτει έναν μεγάλο πολυποειδή όγκο 
με εκτεταμένη προσβολή του περιγαστρικού 
λιπώδους ιστού (βέλη), που αντιστοιχεί στο 
στάδιο Τ3 του όγκου.

a b

Εικ. 7: 72χρονη γυναίκα με T2 γαστρικό καρκίνωμα στο άντρο (στεφανιαία ανασύνθεση): κυκλική, 
περιγεγραμμένη πάχυνση του τοιχώματος με κατακράτηση του μέσου αντίθεσης, χωρίς παραβίαση 
του τοιχώματος (a). Αυτός ο 63χρονος άνδρας είχε ένα καρκίνωμα Τ2 του ελάσσονος τόξου του 
στομάχου με 2 λεμφαδένες πέριξ του στομάχου, που παρουσίαζαν μεγαλύτερη πρόσληψη του 
σκιαγραφικού μέσου (βέλος), επαληθευμένοι ιστολογικά ως λεμφαδενικές μεταστάσεις (b). 

a b

Εικ. 6: 83χρονος άντρας με πρώιμο γαστρικό καρκίνωμα. Μεγάλος πολυποειδής όγκος του θόλου 
(βέλη) (a). Το χειρουργικό παρασκεύασμα της εκτομής δείχνει έναν όγκο μεγέθους 3,5 cm. Η 
σταδιοποίηση αποκάλυψε T1N0M0, που αντιστοιχεί σε ένα πρώιμο πολυποειδές καρκίνωμα (βέλη) (b).
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Μεσεγχυματογενείς όγκοι
Τα λειομυώματα (όγκοι λείων μυών) αποτελούν την πλειοψηφία των καλοήθων μεσεγχυματογενών όγκων του 
στομάχου. Οι νευρογενείς ή νευροενδοκρινικοί (καρκινοειδείς) όγκοι είναι πολύ πιο σπάνιοι. Οι μεσεγχυματογε-
νείς όγκοι ποικίλλουν σημαντικά σε μέγεθος. Αυτοί που είναι μεγαλύτεροι από 5 cm είναι συνήθως κακοήθεις. Η 
πολυτομική CT με από του στόματος χορήγηση νερού αποκαλύπτει έναν ενδοτοιχωματικό όγκο, που προβάλλει 
απότομα ενδοαυλικά.

Λειομυώμα: Με αναλογία γυναικών/ανδρών 3:1, παρουσιάζεται σε ηλικιωμένους ενήλικες, συχνά στα εγγύς τμή-
ματα του στομάχου. Το λειομυοσάρκωμα είναι πολύ σπάνιο.

Γαστρεντερικοί στρωματικοί όγκοι (GIST): ένας συλλογικός όρος για κυτταροβριθείς όγκους με ατρακτοειδή 
κύτταρα (spindle cell), άγνωστης ιστογενετικής προέλευσης και με αβέβαιη πρόγνωση. Το 65% των GIST εντοπίζο-
νται στο στομάχι.

a b

Σχ. 10: Καλόηθες GIST του στομάχου. σε πολυτομική CT με από του στόματος οχρήγηση νερού 
(οβελιαία ανασύνθεση) (a), υπάρχει όγκος στον υποβλεννογόνιο χιτώνα που προσλαμβάνει 
σαφώς το σκιαγραφικό μέσο, με κεντρικό έλκος (βέλος). Η CT αποκαλύπτει (b), εκτός από το GIST 
στο ήπαρ (βέλος), ένα μεγάλο ηπατικό απόστημα (βέλος).

a b

c

Σχ. 9: 74χρονος άνδρας με αδενοκαρκίνωμα της 
καρδίας του στομάχου. Κατά την ενδοσκόπηση: 
πολυποειδής, βολβοειδής όγκος με εξέλκωση (βέλη) 
(a), τοιχωματική πάχυνση και εμπλουτισμός με 
σκιαγραφικό του πολυποειδούς όγκου στην MSCT 
(βέλη). διατηρείται μια λεπτή λωρίδα υπόπυκνου 
λίπους γύρω από το στόμαχο (βέλη) (b). Με την 
ενδοσκοποκή υπερηχογραφία ο όγκος φαίνεται να 
επεκτείνεται τουλάχιστον πέρα   από το μυϊκό χιτώνα 
(βέλη). Περιγαστρικά παρατηρούνται δύο λεμφαδένες 
(κεφαλές βελών) στο επίπεδο της καρδίας, υποηχογενείς, 
διαμέτρου 9 mm, υπερηχογραφικά ύποπτες, T3N1 (c).
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Παθήσεις λεπτού 
και παχέος εντέρου

Παθήσεις του λεπτού εντέρου
Όσον αφορά την ανατομική, το δωδεκαδάκτυλο εξελικτικά αποτελεί τμήμα του λεπτού εντέρου, αλλά για τεχνικούς 
λόγους της εξέτασης, αντιμετωπίζεται ως τμήμα της ανώτερης γαστρεντερικής οδού.

Μέθοδοι διερεύνησης

Ακτινολογικές μέθοδοι
Η συμβατική εντερόκλυση χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση της μορφολογίας και της κινητικότητας του λε-
πτού εντέρου.
Η CT εντερόκλυση και η MR εντερόκλυση είναι πιο ευαίσθητες μέθοδοι για μια ποικιλία μορφολογικών ευρη-
μάτων. Συγκεκριμένα, οι περιβάλλοντες ιστοί του λεπτού εντέρου μπορούν να αξιολογηθούν με αυτές τις μεθό-
δους. Και οι δύο διαδικασίες αντικαθιστούν ολοένα και περισσότερο το συμβατικό καθετηριασμό του λεπτού 
εντέρου. 

Ενδοσκοπικές εξετάσεις
Οισοφαγο- /γαστρο- /δωδεκαδακτυλο-σκόπηση
Ενδοσκοπική διερεύνηση του ανώτερου γαστρεντερικού σωλήνα. Το δωδεκαδάκτυλο μπορεί να ελεγχθεί μέχρι 
το φύμα του Vater.
Εντεροσκόπηση
Είναι ενδοσκόπηση του λεπτού εντέρου.
Πολύ επίπονη. Πραγματοποιείται σε ορισμένα κέντρα. Το πλεονέκτημά της σε σύγκριση με τις ακτινολογικές 
μεθόδους είναι το γεγονός ότι προσφέρει πολλές θεραπευτικές επιλογές, επιτρέποντας τις βιοψίες.
Ενδοσκόπηση με κάψουλα
Ο ασθενής καταπίνει για το σκοπό αυτό μια ασύρματη κάψουλα που περιέχει βίντεο-κάμερα. Η κάψουλα κατα-
γράφει υλικό εικόνας καθώς διέρχεται από το γαστρεντερικό σωλήνα. Οι εικόνες μεταφέρονται από την κάψουλα 
προς τα έξω. Η διαδικασία επιτρέπει τον συνεχή ηλεκτρονικό εντοπισμό για προσανατολισμό. Αν και η μέθοδος 
δεν είναι πολύ επεμβατική, είναι χρονοβόρα. 


