
ΣΕΛΙΔΑ 2

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, ΑΘΗΝΑ 115 25 - ΤΗΛ. 210.67.77.590
FAX: 210.67.56.352, E-mail: kafkas@otenet.gr

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EKΔOΣHΣ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ΝΙΚΟΣ ΤΖΟΥΡΜΕΤΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜ . ΣΧΕΣΕΩΝ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ

Δ/ΝΣΗ MARKEΤING & ΔΙΑΦ . ΤΜΗΜΑΤΟΣ  .  .  .  .  .  .  .  .  .ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . MAPIA MHTTA, EΛΕΝΑ ΛΑΓΑΝΑ, 

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΝΤΡΗΣ, ΕΛΕΝΑ 

ΥΠΕYΘΥΝΗ ΣYΝΤΑξΗΣ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . BAΣΩ ΧΑΛΙΩΤΗ

Iδιοκτήτης: Εκδόσεις Καυκάς
Εκδότης - Δ/ντής σύνταξης: Ηλίας Καυκάς, Ιατρός

Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

A. AΥγΕΡΙΝOΣ: Eκλιπών Πρόεδρος, Γαστρεντερολόγος, Aν . 
Kαθηγητής Παν/μίου Aθηνών, Δ/ντής B’ Γαστρεντερολογικής 
Kλινικής Π .Γ .N .A . “O Eυαγγελισμός”

A. APMONHΣ: Γαστρεντερολόγος, Δρ Παν/μίου Aθηνών
A. γIAΛOYPHΣ: Παθολόγος, Δ/ντής ΕΣΥ ΓΝΑ “ΕΛΠΙΣ”
Ι. γΟΥΛΗΣ: Γαστρεντερολόγος, Επίκουρος Καθηγητής 

Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης
N. EΥγΕΝΙΔΗΣ: Γαστρεντερολόγος, Aν . Kαθηγητής Παν/

μίου Θεσ/νίκης
Σ. KΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ: Παθολόγος, Διευθυντής Α' Παθολογικής 

Kλινικής ΓΝ Ρόδου
A. KOγΕβIΝΑΣ: Γαστρεντερολόγος, Δρ . Παν/μίου Aθηνών, 

Kέρκυρα
Σ. MΑΝωΛΑΚOΠOΥΛOΣ: Γαστρεντερολόγος, Δρ . Παν/μίου 

Aθηνών, Eπιμελητής B’ ΕΣΥ Γαστρεντερολογικού Tμήματος 
“Πολυκλινικής Aθηνών”

Λ. ΠΑΠΑΚωΝΣΤΑΝΤΙΝOΥ: Γαστρεντερολόγος, Yπεύθυνος 
Γαστρεντερολογικού Tμήματος “MHTEPA”

Σ. ΠOΤΑμΙΑΝOΣ: Γαστρεντερολόγος, Eπίκουρος Καθηγητής 
Παν/μίου Θεσσαλίας

Δ. TζOΥΡμΑΚΛΙωΤΗΣ: Γαστρεντερολόγος, Aν . Δ/ντής ΕΣΥ 
Γαστρεντερολογικού Tμήματος “Πολυκλινικής Aθηνών”

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
TOY INFO GASTROENTEROLOGY

To INfO GASTROENTEROLOGY δέχεται για δημοσίευση:
•Aνασκοπήσεις γαστρεντερολογικών ή ιατρικών θεμάτων, στις 
οποίες τονίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις .•Eπίκαιρα 
γαστρεντερολογικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα 
της Γαστρεντερολογίας . •Eνδιαφέρουσες περιπτώσεις με πρακτικό 
ενδιαφέρον . •Aναφορά σε συνέδρια, επιστημονικές εκδηλώσεις 
που έγιναν, με παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών 
τους και με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες θεραπευτικές 
προσεγγίσεις . •Kλινικοεργαστηριακά ή επιδημιολογικά θέματα . 
•Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Γαστρεντερολογία . •Σημα
ντικές ειδήσεις από τη δραστηριότητα επιστημονικών ιατρικών 
εταιρειών . •Eιδικά άρθρα . •Παρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας 
στη γαστρεντερολογία . •Eνημέρωση για τεχνικά θέματα που 
αφορούν τον τεχνικό εξοπλισμό του γαστρεντερολογικού ιατρείου 
ή των ενδοσκοπικών μονάδων . •Πρακτικές κατευθύνσεις σε 
δύσκολα γαστρεντερολογικά θέματα . •Eπιστολές προς τη Σύνταξη . 
•Aνασκόπηση του διεθνούς Iατρικού Tύπου . •Γαστρεντερολογικές 
ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες . •Γαστρεντερολογία και 
Πληροφορική . •Γαστρεντερολογία και Iστορία . •Bιβλιοπαρουσιάσεις, 
βιβλιοκρισίες . •Eρωτήσεις αυτοελέγχου γαστρεντερολογικών 
γνώσεων . •Aφιερώματα σε συναδέλφους που απεβίωσαν .•Nέα 
ιατροφαρμακευτικά προϊόντα . •Aγγελίες με ιατρικό περιεχόμενο .• 

Προαναγγελίες επιστημονικών εκδηλώσεων .•Eπίσης, το INfO 
GASTROENTEROLOGY δέχεται για δημοσίευση χειρόγραφα που είναι 
σύντομες μεταφράσεις στα ελληνικά εργασιών που έχουν δημοσιευτεί 
σε ξενόγλωσσα περιοδικά .

Oδηγίες για τη σύνταξη εργασιών 
στο INFO GASTROENTEROLOGY:

Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να 
αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή:

α)  είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word και τις φωτογραφίες 
σε μορφή jpg σε υψηλή ανάλυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε 
φωτογραφικό χαρτί (glossy)

β)  είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση kafkas@otenet .gr με την 
ένδειξη «Για την εφημερίδα INfO GASTRENTEROLOGY» .

Το κείμενο που αποστέλλεται πρέπει να αποτελείται από τα εξής 
στοιχεία:
α) Σελίδα τίτλου (περιλαμβάνει τον τίτλο και στοιχεία των 
συγγραφέων: ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, 
fax, email), β) Κείμενο, γ) Βιβλιογραφία, δ) Πίνακες  Σχέδια (σε 
ξεχωριστό φύλλο το καθένα), ε) Υπότιτλοι των εικόνων .

Προσοχή: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, 
φωτογραφίες, διαφάνειες και CD ή δισκέτες δεν επιστρέφονται .

Παρακαλώ αποστείλετε το υλικό προς δημοσίευση στην 
παρακάτω διεύθυνση:ΠPOΣ: INfO GASTROENTEROLOGY

Εκδόσεις Καυκάς, Μεσογείων 215, Αθήνα 115 25
Υπόψη: κ . Χαλιώτη, τηλ .: 210 6777590, fax: 210 6756352
email: kafkas@otenet .gr

Στενώσεις - Διαστολές 
ανώτερου πεπτικού

Χ. ΜΠΕΡΓΕΛΕ1, Σ. ΣΓΟΥΡΟΣ2

1Γαστρεντερολόγος, 2Επιμελητής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΝΝΑ

Εισαγωγή

Η διαστολή, ως θεραπεία στενώσεων του ανωτέρου πεπτικού, 
εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1674, από τον ανατόμο Willis, 
ο οποίος χρησιμοποίησε το εύκαμπτο οστό φάλαινας για την 
ανακούφιση ενός δυσφαγικού ασθενούς . Αναφέρεται μάλιστα 
ότι πριν απ’ αυτόν, κατά το 16ο αιώνα, ήταν διαδεδομένη η 
χρήση κεριών για την απελευθέρωση υλικών που ενσφηνώ
νονταν στον οισοφάγο . Πιστεύεται, δε, ότι η ρίζα της λέξης 
bougienage, είναι η λέξη boujiyah, η οποία ήταν Αλγερινή πόλη, 
που αποτελούσε το εμπορικό κέντρο ανταλλαγής κεριών .
Το 1889 ο Soccin εισάγει την τεχνική του οδηγού σύρματος, 
ενώ ο Plummer το 1911 χρησιμοποιεί μακρύ μεταξωτό ράμμα 
σαν οδηγό των κηρίων . Το 1915 ο sir Arthur Hurst εισάγει τους 
υδραργυρικούς διαστολείς, ενώ το 1955 ο Puestow προτείνει 
τη χρήση ατσάλινου οδηγού σύρματος, με διαστολείς 14 
μεταλλικές ελαίες1 .

Συστήματα διαστολέων

Τα συνηθέστερα συστήματα διαστολέων φαίνονται στον πίνακα 
1 . Εκτός από τα συστήματα που αναφέρονται στον πίνακα, κατά 
καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί και διάφορα άλλα που δεν έτυχαν 
ευρείας αποδοχής . Τέτοια είναι διάφορα κωνικά ενδοσκόπια, 
μηχανικοί διαστολείς με δυνατότητα καταγραφής του εύρους 
και της δύναμης της διαστολής (Starck), πλαστικές ταινίες ή 
μπαλόνια που προσαρμόζονταν στα ενδοσκόπια, μεταξένια 
υφάσματα που διατείνονταν με αέρα ή νερό (Jackson, Phillips), 
μπαλόνια από latex (BrownMcCardy, Mosher)3 . To οδηγό σύρμα, 
είναι ένα λεπτό ανοξείδωτο σύρμα μήκους περίπου 2m, του 
οποίου το ένα άκρο φέρει ένα εύκαμπτο ρύγχος . Διατίθενται 
δύο τύποι, αυτό του συστήματος Eder Puestow (KEY MED) 
και αυτό του συστήματος Savary (WILSON COOK) . Το τελευταίο 
φαίνεται ότι πλεονεκτεί εξαιτίας μικρότερης ευκαμψίας, ενώ η 
σύνδεση με το ρύγχος είναι ενισχυμένη, γεγονός που επιτρέπει 
μικρότερα ποσοστά τραυματισμών και διάτρησης, σε σχέση 
με το πρώτο, που αποδίδονται στη μικρότερη γωνίωσή του . 
Το ρύγχος αντίθετα (μήκους 7cm και διαμέτρου 1,8mm) είναι 
πιο εύκαμπτο και παρουσιάζει αυξανόμενη ευκαμψία προς το 
άκρο του . Το οδηγό σύρμα της American Endoscopy έχει τα 
ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά μ’ αυτό του συστήματος Savary, 
αλλά επιπλέον έχει σημειωμένες με μεταλλικό χρώμα τις 
αποστάσεις 40, 60, 80, 100, και 120cm από το άκρο του, με 
2,3,4,5, και 6 γραμμές αντίστοιχα, γεγονός που εξασφαλίζει 
τον έλεγχο του μήκους του σύρματος που βρίσκεται εντός 
του ασθενούς, που αποδεδειγμένα διευκολύνει τη διαδικασία 
της οισοφαγικής, τουλάχιστον, διαστολής2 . 

Xαρακτηριστικά συνηθέστερων 
συστημάτων διαστολέων

Ελαστικοί υδραργυρικοί διαστολείς
Πρόκειται για διαστολείς οι οποίοι περιέχουν υδράργυρο, 

που τους προσδίδει ένα ικανοποιητικό συνδυασμό ευκαμ
ψίαςακαμψίας και εξασφαλίζει την πίεση της στένωσης με 
τη βαρύτητα . Το μέγεθός τους κυμαίνεται από 3 ως 20mm 

(1060fr) . Δεν απαιτείται οδηγός για την εφαρμογή τους . Οι 
τύπου Hurst έχουν στρογγυλό άκρο, ενώ οι τύπου Maloney 
κωνοειδές, γεγονός που τους καθιστά προτιμητέους . Η χρήση 
τους είναι εύκολη και καλά ανεκτή από τον ασθενή, το κό
στος τους είναι χαμηλό, ενώ η ακτινολογική τους απεικόνιση 
είναι άριστη . Υπάρχει όμως σχετική δυσκολία στην εκτίμηση 
της διόδου από τη στένωση, απαιτούνται επανειλημμένες 
διελεύσεις από τη στένωση για την επίτευξη ικανοποιητικού 
θεραπευτικού αποτελέσματος, ενώ τα κηρία <12mm είναι πολύ 
εύκαμπτα και δεν χρησιμοποιούνται . Για το λόγο αυτό μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σε ομαλές και ήπιες στενώσεις (διάμετρος 
αυλού >12mm), με την προϋπόθεση ότι η μορφολογία του 
περιφερικού οισοφάγου και του στομάχου είναι ομαλή (ευθεία), 
ώστε να είναι απίθανη η εσφαλμένη πορεία και η πρόκληση 
διάτρησης (απουσία διαφραγματοκήλης, σιγμοειδούς πορείας 
οισοφάγου, γαστρεκτομής, καταρρακτοειδούς στομάχου κ .λπ .) . 
Με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ως συντήρηση μετά την αρχική διαστολή με οποιοδήποτε 
άλλο σύστημα4,5 . Στο παρελθόν είχε προταθεί η χρήση τους 
από τους ίδιους τους ασθενείς, ως θεραπεία συντήρησης στο 
σπίτι, όταν αυτοί χρειάζονται συχνές επαναδιαστολές και η 
χειρουργική επέμβαση αντενδείκνυται6 .

Διαστολείς ώθησης με μεταλλικές ελαίες
Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται οι JacksonPlummer και οι Eder

Puestow . Οι τελευταίοι έχουν χρησιμοποιηθεί ευρύτερα . 
Αποτελούνται από μια εύκαμπτη μεταλλική ράβδο μήκους περί
που 45cm στο άκρο της οποίας τοποθετούνται οι προοδευτικά 
αυξανόμενης διαμέτρου ωοειδείς μεταλλικές ελαίες, διαμέτρου 
718mm (2154fr) . Ο διαστολέας προωθείται καθοδηγούμενος 
από οδηγό σύρμα που διέρχεται από τον κεντρικό αυλό του . 
Το τμήμα του διαστολέα στο οποίο προσαρμόζεται η ελαία, 
μήκους 56cm, είναι άκαμπτο . Επίσης, το οδηγό σύρμα του 
συστήματος παρουσιάζει ασθενή σύνδεση με το ρύγχος . Η 
εξέλιξη αυτού του συστήματος είναι η ύπαρξη τριών ελαιών, 
αυξανόμενης διαμέτρου, στον ίδιο διαστολέα8 . 

Οι διαστολείς EderPuestow προσφέρουν ασφάλεια εξαιτίας 
της χρήσης του οδηγού, καλή αίσθηση στον ενδοσκόπο κατά 
τη δίοδο από τη στένωση και έχουν άριστη ακτινολογική απει
κόνιση αν απαιτηθεί . Όμως ενοχοποιούνται για μεγαλύτερα 
ποσοστά τραυματισμών στον υποφάρυγγα και τους οδόντες, 
απαιτούν επανειλημμένες διελεύσεις από τη στένωση, έχουν 
μεγάλες διαφορές μεγέθους μεταξύ των ελαιών, ενώ το άκα
μπτο περί την ελαία τμήμα προκαλεί μεγαλύτερα ποσοστά 
τραυματισμών, ιδιαίτερα σε ανώμαλες στενώσεις7,10 .

H αποτελεσματικότητά τους φαίνεται συγκρίσιμη μ’ αυτή 
των Celestin σε παλαιότερες μελέτες9, όμως συνοδεύονται 
από υψηλότερα ποσοστά επιπλοκών (ιδιαίτερα τραύμα στον 
υποφάρυγγα) και απαιτούν περισσότερο χρόνο για την επίτευξη 
ικανοποιητικού θεραπευτικού αποτελέσματος7,9,10 . Σήμερα δε 
χρησιμοποιούνται ευρέως, αλλά θα μπορούσαν να χρησιμοποι
ηθούν σε χαμηλές οισοφαγικές στενώσεις επί γαστρεκτομής, 
λόγω του μικρού μήκους του εύκαμπτου ρύγχους τους4 .

Διαστολείς Celestin 
Πρόκειται για ελαστικούς (από neoplex) διαστολείς, μήκους 

75cm, με κεντρικό αυλό, από τον οποίο διέρχεται το οδηγό 

Α. Διαστολείς τύπου ώθησης
1 . Χωρίς οδηγό ελαστικοί υδραργυρικοί διαστολείς

• Hurst
• Maloney

2 . Με οδηγό σύρμα
• μεταλλικές ελαίες (JacksonPlummer, EderPuestow)
• Celestin
• SavaryGilliard/American endoscopy
• Keymed advanced

B. Υδροστατικοί διαστολείς - Μπαλόνια 
1 .  Χωρίς οδηγόενδοσκοπικοί (ΤΤS balloons: through the 

scope)
2 . Με οδηγό σύρμαυπό ακτινοσκοπικό έλεγχο

Γ. Αεροδιαστολείς (pneumatic dilators)
• RidelMoeler
• Witzel
• Rigiflex
• Leuven/Sippy (χειροποίητοι)

Πίνακας 1. 



σύρμα . Χαρακτηρίζονται από λεπτό ρύγχος διαμέτρου 4mm, 
ενώ η διάμετρός τους προοδευτικά αυξάνεται μέχρι τα 12mm 
στο πρώτο κηρίο και μέχρι τα 18mm στο δεύτερο κηρίο . Το 
μήκος του διαστέλλοντος τμήματος είναι περίπου 20cm . 

Οι διαστολείς Celestin είναι ασφαλείς, εξαιτίας της χρήσης 
του οδηγού, προσφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα σε 
σκληρές και ανώμαλες στενώσεις, δε χρειάζονται περισσό
τερες από δύο διελεύσεις από τη στένωση για την επίτευξη 
ικανοποιητικού θεραπευτικού αποτελέσματος, ενώ οι τραυ
ματισμοί στον υποφάρυγγα είναι ασυνήθεις . Έχουν καλή 
ακτινολογική απεικόνιση αν απαιτηθεί . Εντούτοις, η απότομη 
διαστολή σε μία συνεδρία (από 4 στα 12 ή 18mm) μπορεί να 
μην είναι επιθυμητή, ενώ δύσκολα ελέγχεται ο περιορισμός 
της διαστολής στο ίδιο κηρίο . Το δεύτερο κηρίο είναι αρκετά 
χοντρό και προκαλεί αντίσταση κατά τη δίοδο από τον υπο
φάρυγγα και κατ’ επέκταση υπάρχει περιορισμένη αίσθηση 
στον ενδοσκόπο κατά τη διέλευση από τη στένωση . Λόγω 
του μακρού μήκους του τμήματος που προκαλεί τη διαστο
λή, δεν ενδείκνυνται σε χαμηλές οισοφαγικές στενώσεις επί 
γαστρεκτομής, αφού το ρύγχος θα μπορούσε να τραυματίσει 
το δωδεκαδάκτυλο9,11 . 

Διαστολείς Savary/
American Endoscopy

Οι διαστολείς Savary είναι ημιεύκαμπτα πλαστικά κηρία 
συνολικού μήκους 70cm, με κεντρικό αυλό διαμέτρου 1mm 
για τη δίοδο του οδηγού σύρματος . Το ρύγχος τους έχει 
προοδευτικά αυξανόμενη διάμετρο . Το σετ περιλαμβάνει 10 
κηρία (518mm ή 1554fr), με τρεις ομάδες με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά . Το ρύγχος όλων των κηρίων έχει ένα λεπτό 
ευθύ τμήμα μήκους 8cm και διαμέτρου 3,4 και 6mm για τις 
τρεις ομάδες των κηρίων και η διάμετρός του αυξάνεται 
προοδευτικά υπό γωνία 45 μοιρών για μήκος 6,8,12cm για 
τις τρεις ομάδες των κηρίων . Στο άκρο του ρύγχους υπάρχει 
μικροσκοπικός μεταλλικός δακτύλιος, ώστε να εμποδίζεται 
η ενσφήνωση του εύκαμπτου άκρου του οδηγού σύρματος . 
Στο τέλος του ρύγχους, όπου το κηρίο αρχίζει να έχει την 
κανονική του διάμετρο, υπάρχει ακτινοσκιερό υλικό . Στα κηρία 
σημειώνεται η απόσταση από την έναρξη του ακτινοσκιερού 
τμήματος, ώστε να γίνεται αντιληπτή η πλήρης προώθησή 
τους από τη στένωση, της οποίας η απόσταση είναι δεδομένη 
από προηγηθείσα ενδοσκόπηση .

Οι διαστολείς της American Endoscopy, ενώ αποτελούνται 
από το ίδιο υλικό, έχουν διάμετρο από 720mm (2160fr), 
είναι εξ ολοκλήρου ακτινοσκιεροί, αφού περιέχουν θειικό 
βάριο, και διαθέτουν διαφορετικό σύστημα μέτρησης της 
απόστασης (από το άκρο του ρύγχους) . Έχουν βραχύτερο 
ρύγχος, ενώ το σετ αποτελείται από 12 κηρία .

Τα ανωτέρω συστήματα διαστολέων είναι τα πλέον δημο
φιλή, αφού ενδείκνυνται για σκληρές και ανώμαλες, σοβαρές 
( >5mm) στενώσεις και δεν συνοδεύονται από σημαντικό 
αριθμό επιπλοκών . Η αναφερόμενη από ορισμένους μικρή 
αίσθηση της διόδου από τη στένωση, ιδιαίτερα σε σχέση με 
τους διαστολείς EderPuestow10, αμφισβητείται ιδιαίτερα σε 
νεότερες καλά τεκμηριωμένες μελέτες . Τα αποτελέσματα είναι 
συγκρίσιμα μ’ αυτά των διαστολέωνμπαλόνια σε καλοήθεις 
οισοφαγικές στενώσεις και δακτυλίους12, ενώ έχουν χρησι
μοποιηθεί με επιτυχία για την αντιμετώπιση στενώσεων του 
άπω στομάχου και του βολβού του δωδεκαδακτύλου13 . 

Στα πλεονεκτήματα του συστήματος της American Endoscopy 
έναντι του SavaryGilliard περιλαμβάνονται η ακτινοσκιερότητα 
των κηρίων, ενώ το βραχύτερο ρύγχος επιτρέπει θεωρητικά 
την ασφαλέστερη χρήση τους σε χαμηλές οισοφαγικές 
στενώσεις επί γαστρεκτομής .  

Υδροστατικοί διαστολείς - Mπαλόνια - 
Αεροδιαστολείς

Oι υδροστατικοί διαστολείςμπαλόνια και οι αεροδιαστολείς, 
αποτελούν μπαλόνια πολυαιθυλενίου μήκους 28cm και 
διαμέτρου 440mm . Στις καλοήθεις οισοφαγικές στενώσεις, 
προτιμώνται αυτά με μήκος 5cm και διάμετρο 10, 15 και 
18mm επειδή είναι πιο εύκολο να περάσουν από τη στένω
ση σε σχέση με τα μακρύτερα και είναι λιγότερο πιθανό να 
«διαφύγουν» κατά τη διάρκεια της διαστολής14 . Αντίθετα, για 
τις διαστολές του χοληδόχου πόρου προτιμώνται αυτά με 
διάμετρο 48mm και μήκος 2cm, ενώ στην αχαλασία χρη
σιμοποιούνται διαμέτρου 30, 35 και 40mm14 . Τα μπαλόνια 
αυτά τοποθετούνται είτε μέσω του καναλιού βιοψίας του 
ενδοσκοπίου (TTS ballonsthrough the scope) είτε μέσω οδη
γού σύρματος που τοποθετείται υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο . 
Συνδέονται, δε, με ειδική μανομετρική συσκευή, ώστε με τη 
διάταση του μπαλονιού να επιτευχθεί η μεγίστη πίεση που 
συνιστά ο κατασκευαστής, χωρίς αυτό να ραγεί .

Το μπαλόνι αρχικά επαλείφεται με gel, ώστε να γλιστράει 
μέσα στο κανάλι της βιοψίας, και τοποθετείται στη στένωση 

είτε ενδοσκοπικά είτε υπό ακτινοσκοπική παρακολούθηση . 
Στη συνέχεια διοχετεύεται αέρας ή νερό (ή σκιαγραφικό), 
ενώ ταυτόχρονα ελέγχεται από το μανομετρικό μηχάνημα η 
αναπτυσσόμενη πίεση . Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή πίεση, 
κλείνεται η στρόφιγγα επικοινωνίας του καθετήραμπαλόνι με 
το υπόλοιπο σύστημα και έτσι η πίεση στο μπαλόνι παραμένει 
σταθερή, για τον επιθυμητό χρόνο . Με τον τρόπο αυτό οι 
δυνάμεις που αναπτύσσονται στη στένωση είναι στατικές με 
ακτινωτή φορά, ενώ με τους συμβατικούς διαστολείς είναι 
μετακινούμενες με φορά τον επιμήκη άξονα, γεγονός που 
εξασφαλίζει ένα θεωρητικό τουλάχιστον πλεονέκτημα12 .

Η μέθοδος είναι ασφαλής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
όλο τον πεπτικό σωλήνα . Οι TTS διαστολείς έγιναν γρήγορα 
πολύ δημοφιλείς, αφού μπορεί να γίνουν μέρος της αρχικής 
ενδοσκόπησης, ενώ τα αποτελέσματα γίνονται αμέσως 
ενδοσκοπικά αντιληπτά . Στα μειονεκτήματα της μεθόδου 
περιλαμβάνονται η ακτινοβολία (για τους διαστολείς με οδηγό 
σύρμα), το υψηλότερο κόστος της μεθόδου, η απουσία της 
αίσθησης της διόδου από τη στένωση (από πολλούς θεω
ρείται σημαντικός παράγων ασφάλειας κατά τη διαστολή)14, 
ενώ στους TTS διαστολείς ο ενδοσκόπος αδυνατεί να ελέγ
ξει την ακριβή θέση του μπαλονιού και του ρύγχους (αφού 
ελέγχεται μόνο το κεντρικό άκρο) . Ρήξη του μπαλονιού είναι 
πάντοτε πιθανή .

Αν και η μέθοδος εξασφαλίζει θεωρητικό πλεονέκτημα (λόγω 
του τρόπου άσκησης των δυνάμεων διαστολής), βιβλιογρα
φικά δεν αναφέρονται διαφορές στην αποτελεσματικότητα 
μεταξύ αυτής και των διαστολέων Savary, στις καλοήθεις 
οισοφαγικές στενώσεις12,1517 .

Ενδείξεις εφαρμογής διαστολής 
στο ανώτερο πεπτικό

Οισοφάγος
Οι καλοήθεις στενώσεις του οισοφάγου αποτελούν τη 

συνηθέστερη ένδειξη εφαρμογής διαστολής στο ανώτερο 
πεπτικό:

Συγγενείς οισοφαγικές στενώσεις: Αποτελούν την πιο 
σπάνια τραχειοοισοφαγική ανωμαλία (1/25 .000 γεννήσεις) . 
Θεωρείται ότι οφείλονται είτε σε μη καλό διαχωρισμό της 
τραχείας και του οισοφάγου, κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής 
ζωής (ιστολογικά διαπιστώθηκαν χόνδροι και υπολείμματα 
αναπνευστικού επιθηλίου) είτε σε ανώμαλη ανάπτυξη του 
μυϊκού τοιχώματος του οισοφάγου . Συνήθως, διαγιγνώσκο
νται στην παιδική ηλικία ή ακόμα και στην ενήλικη ζωή18 . 
Ενδοσκοπικά εμφανίζονται σαν πολλαπλοί δακτύλιοι, με 
φυσιολογικό βλεννογόνο επιφανείας και απαντούν πολύ 
ικανοποιητικά σε διαστολείς ώθησης, ακόμα και στην παιδική 
ηλικία18 . Σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις όμως, η στένωση 
οφείλεται σε υπολείμματα του τραχειοβρογχικού δέντρου 
που παραμένουν εντός του τοιχώματος του οισοφάγου . Σ’ 
αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει καλή ανταπόκριση στις 
διαστολές και απαιτείται χειρουργική επέμβαση19 .

Μεμβράνες: Oι μεμβράνες του οισοφάγου είναι λεπτές, 
κάθετες μεμβράνες από πλακώδες επιθήλιο . Συνήθως, εντο
πίζονται στον ανώτερο οισοφάγο και στο μέσο τριτημόριο, και 
πιο συχνά στο πρόσθιο τοίχωμα του τραχηλικού οισοφάγου, 
ενώ εκτείνονται πλάγια και σπάνια καταλαμβάνουν όλη την 
περιφέρεια . Η συχνότητά τους αυξάνεται με την ηλικία . Αυτές 
που εντοπίζονται στον ανώτερο οισοφάγο συνήθως εντοπί
ζονται στη μετακρικοειδική περιοχή και είτε συσχετίζονται με 
έκτοπο γαστρικό βλεννογόνο είτε με σιδηροπενική αναιμία 
(σύνδρομο PlummerVinson/PatersonKelly), κατάσταση με 
αυξημένο κίνδυνο καρκινώματος από πλακώδη κύτταρα στο 
φάρυγγα και τον τραχηλικό οισοφάγο . Οι μεμβράνες του 
μέσου τριτημορίου είναι σπάνιες, μπορεί να είναι πολλα
πλές και θεωρούνται συγγενούς αιτιολογίας ή αποτέλεσμα 
συστηματικών και δερματολογικών νοσημάτων . Εφόσον 
προκαλούν συμπτώματα (δυσφαγία, συνήθως στα στερεά), 
αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά με διαστολείς ώθησης . Στην 
περίπτωση του συνδρόμου PlummerVinson, η διόρθωση της 
σιδηροπενικής αναιμίας μπορεί να οδηγήσει σε ύφεση της 
δυσφαγίας και εξαφάνιση της μεμβράνης20 .

Δακτύλιοι: Οι δακτύλιοι εντοπίζονται στον κατώτερο οισο
φάγο και διακρίνονται στους βλεννογόνιους (Β ή Schatzki) 
και τους μυϊκούς (Α) . Οι πρώτοι εντοπίζονται στο επίπεδο της 
γαστροοισοφαγικής συμβολής, αποτελούνται από βλεννογόνο 
και υποβλεννογόνιο χιτώνα, καλύπτονται δε από πλακώδες 
επιθήλιο στο εγγύς άκρο και είτε από κυλινδρικό επιθήλιο 
είτε από πλακώδες στο άπω (γαστρικό) άκρο . Ο πυρήνας 
τους αποτελείται από ινώδη ιστό και κυτταρικά διηθήματα . 
Είναι αρκετά συχνοί (614% στην ακτινοσκόπηση με βάριο), 
ιδιαίτερα σε άνδρες >40 ετών και σπανιότερα προκαλούν 
συμπτώματα (0,5%), τα οποία συνήθως είναι διαλείπουσα 

δυσφαγία στα στερεά ή ενσφήνωση βλωμού . Ο Schatzki 
έδειξε ότι η συμπτωματολογία εξαρτάται από τη διάμετρο 
του δακτυλίου: αυτοί με διάμετρο >20mm σπάνια προκαλούν 
συμπτώματα, στα 1320mm προκαλούν διαφόρου βαθμού 
δυσφαγία, η οποία εξαρτάται από τον τύπο και το μέγεθος του 
βλωμού, ενώ αυτοί που είναι <13mm προκαλούν δυσφαγία 
στα στερεά . Η ακτινοσκόπηση με βάριο είναι η πιο ευαίσθητη 
εξέταση για τη διάγνωσή τους . Η αιτιολογία τους φαίνεται ότι 
είναι η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, αν και υπάρχουν 
αντικρουόμενες απόψεις στη διεθνή βιβλιογραφία21 . Ο Marshall, 
με τη χρήση της 24h φορητής pHμετρίας, έδειξε σημαντικό 
βαθμό όξινης παλινδρόμησης σ’ αυτούς τους ασθενείς (65% 
των ασθενών)22 . Η αντιμετώπιση των δακτυλίων που προκαλούν 
συμπτώματα γίνεται με διαστολείς ώθησης . Η πλειοψηφία των 
ασθενών μπορεί να αντιμετωπιστεί με διαστολείς Maloney 50
60fr23 ή με διαστολείς Savary/American Endoscopy12,24, χωρίς 
σημαντική υποτροπή των συμπτωμάτων . Έχει αναφερθεί και 
διαστολή με μπαλόνια12 χωρίς όμως να πλεονεκτεί έναντι 
των διαστολέων ώθησης . Ακόμα, έχει αναφερθεί και η χρήση 
needle knife σφιγκτηροτόμου, στην περίπτωση που η διαστολή 
αποτυγχάνει, με ικανοποιητικά αποτελέσματα25 .   

Οι μυϊκοί ή Α δακτύλιοι εντοπίζονται σε απόσταση 1,52cm 
από τη γαστροοισοφαγική συμβολή και αποτελούνται από 
υπερτονικό ή υπερτροφικό μυϊκό χιτώνα, ο οποίος επικαλύπτε
ται από φυσιολογικό πλακώδες επιθήλιο . Το μήκος τους είναι 
μεγαλύτερο από των Β (45mm), ενώ εμφανίζονται συχνότερα 
σε παιδιά, με κινητικές διαταραχές του οισοφάγου, γαστροοι
σοφαγική παλινδρομική νόσο και διαφραγματοκήλη . Κατά την 
ακτινοσκόπηση με βάριο, η διάμετρός τους μπορεί να μεταβάλ
λεται με την προώθηση των περισταλτικών κυμάτων, ακόμα 
και να εξαφανίζονται, λόγος για τον οποίο πολλοί ερευνητές 
αμφισβητούν την ύπαρξή τους, θεωρώντας τους ως το άνω 
όριο του κάτω οισοφαγικού σφιγκτήρα . Αυτή είναι και η κύρια 
διαφορά με τους δακτύλιους τύπου Β . Τα συμπτώματα που 
προκαλούν είναι κυρίως διαλείπουσα δυσφαγία στα στερεά . 
Αντιμετωπίζονται με διαστολείς ώθησης . 

Πεπτική στένωση: Η πεπτική οισοφαγική στένωση αποτελεί 
επιπλοκή της ΓΟΠΝ . Οι στενώσεις αποτελούν δεσμίδες ινώδους 
ιστού, οι οποίες εκτείνονται εντός του οισοφαγικού αυλού και 
εμποδίζουν τη δίοδο του βλωμού προς το στόμαχο . Εντοπίζονται 
συνήθως στον κατώτερο οισοφάγο, αν και στις περιπτώσεις 
οισοφάγου Barrett μπορεί να βρεθούν αρκετά συχνά και στον 
εγγύς οισοφάγο . Το μήκος τους ποικίλλει από λίγα mm (εικόνα 
δακτυλίου) έως 45cm συνήθως . Το συχνότερο σύμπτωμα 
που προκαλούν είναι δυσφαγία στα στερεά, αργής εξέλιξης, 
χωρίς σημαντική απώλεια βάρους . Η δυσφαγία στα υγρά απο
τελεί σημείο διαταραχής της κινητικότητας του οισοφάγου και 
εγείρει την υποψία σκληροδερμίας . Αποτελούν τη συχνότερη 
ένδειξη εφαρμογής διαστολής με διαστολείς ώθησης, αν και 
στις περιπτώσεις εκτεταμένων, σκληρών, γωνιωδών στενώ
σεων χρησιμοποιούνται και αεροδιαστολείς . Τα αποτελέσματα 
είναι παρόμοια είτε με Savary είτε με μπαλόνιαδιαστολείς12 . 
Η διαστολή προσφέρει γρήγορη ανακούφιση από τη δυσφα
γία, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις οδηγεί σε επιδείνωση των 
παλινδρομικών συμπτωμάτων . Γι’ αυτό προτιμάται η διαστολή 
μέχρι τα 1418mm (4254fr), η οποία ανακουφίζει από τη 
δυσφαγία, ενώ τα παλινδρομικά συμπτώματα είναι ανεκτά . Η 
χρόνια αγωγή με ΡΡΙs εμποδίζει την υποτροπή της πεπτικής 
στένωσης στους ασθενείς που έχουν υποστεί επαρκή διαστο
λή26,27 . Η καλοήθης φύση της πεπτικής στένωσης πρέπει πάντα 
να διαπιστώνεται ιστολογικά .

Έγκαυμα οισοφάγου: Η ανάπτυξη στένωσης μετά από 
έγκαυμα του οισοφάγου είναι συχνότερη στα διαβλεννογόνια 
εγκαύματα (2ου βαθμού) . Αν και έχει αποδειχθεί η ωφελιμό
τητα των κορτικοστεροειδών στην πρόληψη σχηματισμού 
τους (στα διαβλεννογόνια εγκαύματα, όχι στα επιπολής και 
τα διατοιχωματικά), σε συνδυασμό με σουκραλφάτη και ΡΡΙs, 
αποτελούν μία αρκετά συχνή ένδειξη εκτέλεσης διαστολών35 . 
Η διαστολή θα πρέπει να εκτελείται σε δεύτερο χρόνο (μετά 
από 24 εβδομάδες) λόγω κινδύνου διάτρησης . Συνήθως, 
χρησιμοποιούνται διαστολείς ώθησης, ενώ σε αυστηρά επι
λεγμένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες παρατηρείται εκτετα
μένη στένωση στην οισοφαγογαστρική συμβολή, μπορεί να 
επιχειρηθεί ανάστροφη διαστολή μέσω γαστροστομίας . Στην 
περίπτωση αυτή, ο οδηγός είναι ένα ράμμα που καταπίνει ο 
ασθενής και συλλαμβάνεται από τη γαστροστομία36 . 

Νόσος μοσχεύματος έναντι ξενιστή: Πρόκειται για το αποτέ
λεσμα της αντίδρασης των λεμφοκυττάρων του δότου έναντι 
αντιγόνων του ξενιστή . Η προσβολή του οισοφάγου είναι μάλλον 
ασυνήθης και συνήθως αφορά ασθενείς με πολυσυστηματική 
προσβολή . Συνίσταται σε αποφολίδωση, σχηματισμό στενώ
σεων και μεμβρανών στον ανώτερο οισοφάγο και επιδείνωση 
ΓΟΠΝ . Η αντιμετώπιση των ανωτέρω στενώσεων γίνεται με 
διαστολές, με αυξημένο όμως κίνδυνο διάτρησης37 . 

Οισοφαγίτις από φάρμακα: Η οισοφαγίτιδα από φάρμακα είναι 
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μία σχετικά συχνή κλινική οντότητα . Σήμερα, ενοχοποιούνται 
περίπου 70 φάρμακα για την ανάπτυξη οισοφαγίτιδας . Πιο 
συχνά ευθύνονται τα αντιβιοτικά στους νέους (κυρίως δοξυκυ
κλίνη) και τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, τα σκευάσματα 
καλίου και βιταμίνης C στους ηλικιωμένους38 . Επιπλοκή της 
οισοφαγίτιδας από φάρμακα είναι η δημιουργία στένωσης, 
η οποία συμβαίνει συχνότερα σε οισοφαγίτιδα από NSAIDs39 . 
Οι οξείες φλεγμονώδεις στενώσεις μπορεί να υποχωρήσουν 
αυθόρμητα, αλλά οι χρόνιες στενώσεις απαιτούν διαστολές . 
Αρκετές χρόνιες στενώσεις από φάρμακα αποδεικνύονται αν
θεκτικές στις διαστολές και συνοδεύονται από σχετικά υψηλά 
ποσοστά διάτρησης . 

Στενώσεις οισοφάγου σε διάφορες καταστάσεις: Υπάρχουν 
διάφορα συστηματικά νοσήματα που συνοδεύονται από τη 
δημιουργία στενώσεων στον οισοφάγο: α) Σαρκοείδωση . H 
προσβολή του οισοφάγου στη σαρκοείδωση είναι εξαιρετικά 
σπάνια, αν και πιο συχνά αναφέρονται συμπτώματα (δυσφαγία) 
που οφείλονται είτε σε πίεση από λεμφαδένες είτε σε διατα
ραχή της κινητικότητας του οισοφάγου . Σε εξαιρετικά σπάνιες 
περιπτώσεις παρατηρείται ο σχηματισμός επιμήκων στενώσε
ων, οι οποίες αποδίδονται στη διήθηση του τοιχώματος του 
οισοφάγου από κοκκιώματα και αντιμετωπίζονται με διαστολείς 
ώθησης28 . β) Νόσος Crohn . H συχνότητα της προσβολής του 
ανώτερου γαστρεντερικού στη νόσο Crohn, με τη βοήθεια του 
ενδοσκοπικού υπερηχογραφήματος υπολογίζεται σε 313%29 . Ο 
οισοφάγος προσβάλλεται ακόμα πιο σπάνια . (1/383 ή 9/500 σε 
παλαιότερες μελέτες) . Σ’ αυτές τις περιπτώσεις διαπιστώνονται 
αφθώδη, γραμμοειδή έλκη, συρίγγια, ελαττωμένη κινητικότητα 
και πιο σπάνια στενώσεις . Οι στενώσεις έχουν αντιμετωπιστεί 
με φαρμακευτική θεραπεία και διαστολές, αρκετά ικανοποιη
τικά, παρόλο που η διατοιχωματική φλεγμονή της νόσου, θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένα ποσοστά επιπλοκών . γ) 
Νόσος Bechet . Η προσβολή του οισοφάγου στη νόσο Bechet 
είναι σπάνια, αλλά προκαλούνται σημαντικές βλάβες, όπως 
επιφανειακά έλκη, διάχυτη οισοφαγίτιδα, διατιτραίνοντα έλκη 
και σημαντική στένωση30 . Στην περίπτωση των στενώσεων 
που ανθίστανται στην αγωγή και εφόσον δεν παρατηρείται 
διάχυτη οισοφαγίτιδα μπορούν να εφαρμοστούν διαστολές30 . 
δ) Ηωσινοφιλική οισοφαγίτις . Η στένωση στον εγγύς οισοφάγο 
αποτελεί τη συχνότερη μορφή προσβολής του οισοφάγου, αν 
και αναφέρονται ακόμα δακτύλιοι ή τραχηλικές μεμβράνες σαν 
επιπλοκή της νόσου . Η διαστολή των στενώσεων με διαστο
λείς ώθησης οδηγεί σε συμπτωματική βελτίωση αν και κάποια 
συμπτώματα ίσως επιμένουν λόγω δευτεροπαθούς κινητικής 
διαταραχής31 . O κίνδυνος διάτρησης μετά διαστολή φαίνεται 
ότι είναι μεγαλύτερος και απαιτείται προσεκτική παρακολούθη
ση31 . ε) Φυσαλλιδώδες πεμφιγοειδές (bullous pemphigoid) . Σε 
μία κλινική οντότητα του φυσαλλιδώδους πεμφιγοειδούς, το 
ουλώδες πεμφιγοειδές, έχει αναφερθεί η επιτυχής διαστολή 
στενώσεων του οισοφάγου, οι οποίες ανθίσταντο στα κορτικο
ειδή p .οs32 . Συνήθως όμως οι στενώσεις αυτές απαντούν στην 
αγωγή με κορτικοειδή . στ) Καλόηθες βλεννώδες πεμφιγοειδές 
(benign mucous membrane pemphigoid) . Η προσβολή του 
οισοφάγου σ’ αυτή την περίπτωση συνίσταται στο σχηματισμό 
στενώσεων, κυρίως στον ανώτερο οισοφάγο, μεγάλου μήκους 
και λείας εμφάνισης, ή στο σχηματισμό μεμβρανών στον 
τραχηλικό οισοφάγο . Η παρουσία φυσαλίδων είναι μάλλον 
σπάνια, έχει αναφερθεί όμως ο σχηματισμός τους από την 
ενδοσκόπηση33 . Αναφέρεται και σ’ αυτές τις περιπτώσεις η 
διαστολή αυτών των στενώσεων, με αυξημένο όμως κίνδυ
νο επιπλοκών . ζ) Δυστροφική φυσαλιδώδης επιδερμόλυση 
(epidermolysis bullosa dystrophica) . Πρόκειται για κληρονομικό 
νόσημα που μεταδίδεται είτε με τον επικρατούντα είτε με τον 
υπολειπόμενο χαρακτήρα . Η προσβολή του οισοφάγου είναι 
μάλλον συχνή, με σχηματισμό φυσαλίδων, εξελκώσεων και 
μακρών στενώσεων κυρίως στο ανώτερο τριτημόριο του 
οισοφάγου . Αυτόματος διαχωρισμός του οισοφάγου έχει 
αναφερθεί . Εφοσον αναπτυχθούν στενώσεις, η παραμονή 
τους είναι μόνιμη και η ενδοσκόπηση όπως και οι διαστολές 
με μπαλόνια, προσφέρουν παροδική ανακούφιση, με πολύ 
αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών34 .

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στενώσεις στον οισοφάγο 
αναφέρονται και σε άλλες παθολογικές καταστάσεις όπως 
φυματίωση, σύφιλη, ιστοπλάσμωση, βλαστομύκωση, πέμφιγα, 
η θεραπεία τους όμως δεν έχει γίνει με διαστολές, αλλά σε 
περιορισμένες περιπτώσεις με εγχείρηση . Η θεραπεία κατευ
θύνεται προς την αντιμετώπιση της υποκείμενης αιτίας .

Αχαλασία οισοφάγου: Η αχαλασία αποτελεί την κυριότερη 
ένδειξη για την εφαρμογή αεροδιαστολής στον οισοφά
γο40 . Στο παρελθόν είχαν χρησιμοποιηθεί διάφοροι τύποι 
αεροδιαστολέων (Stark, BrowneMc Hardy, RidelMoeller, 
χειροποίητοι), σήμερα όμως ο πλέον δημοφιλής τύπος 
είναι τα μπαλόνια Rigiflex, που διατίθενται στο εμπόριο 
σε διαμέτρους 30, 35 και 40mm και έχουν μήκος 10cm . H 
διαστολείς αυτοί εισάγονται επί οδηγού σύρματος . Ακόμα, 

χρησιμοποιούνται και οι διαστολείς Witzel, οι οποίοι έχουν 
διάμετρο μόνο 40mm και μήκος 15cm, που τοποθετούνται 
ενδοσκοπικά υπό άμεση όραση . Οι διαστολείς ώθησης και 
οι ενδοσκοπικοί διαστολείς δεν έχουν κανένα μακροπρόθεσμο 
αποτέλεσμα στην αχαλασία και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
(προσφέρουν μόνο προσωρινή βελτίωση λίγων ημερών)41 .  Με 
την αεροδιαστολή επιτυγχάνεται η βίαιη διάταση του κατώτερου 
οισοφαγικού σφιγκτήρα, με αποτέλεσμα την ελεγχόμενη ρήξη 
λείων μυϊκών ινών, με αποτέλεσμα την άρση της στένωσης .

Με τους διαστολείς Rigiflex αναφέρονται πολύ ικανοποι
ητικά ποσοστά επιτυχίας (δηλ . >50% βελτίωση της δυσφα
γίας): 75% με μπαλόνι διαμέτρου 30mm, 86% με μπαλόνι 
διαμέτρου 35mm και 90% με μπαλόνι διαμέτρου 40mm . Τα 
ποσοστά διάτρησης περιορίζονται στο 2% περίπου42 . Πάντως, 
δεν υπάρχει προς το παρόν ένας συγκεκριμένος αλγόριθμος 
που να καθορίζει το χρόνο της διαστολής, την εφαρμοζόμενη 
πίεση και τη διάμετρο του διαστολέα . Στον Ελληνικό χώρο, 
χρησιμοποιείται συνήθως διαστολέας 3035mm, με πίεση 68 
psi για 1,52min, ενώ διεθνώς εφαρμόζονται και πιο επιθετικά 
πρωτόκολλα, σε μεταγενέστερες μελέτες, με υψηλότερο 
όμως αριθμό επιπλοκών . Όλοι όμως φαίνεται να συμφωνούν 
στο ότι η έναρξη γίνεται με διαστολέα διαμέτρου 30mm, o 
oποίος διατείνεται για 1min .

Τα αποτελέσματα της αεροδιαστολής στην αχαλασία είναι 
πτωχά σε ασθενείς <25 ετών, ενώ δεν πρέπει να εφαρμό
ζεται σε περιπτώσεις επιφρενικού εκκολπώματος, μεγάλης 
διαφραγματοκήλης ή παρακειμένου ανευρύσματος αορτής, 
λόγω αυξημένου κινδύνου διάτρησης43 . Ακόμα, πτωχά απο
τελέσματα της μεθόδου, παρατηρούνται στους ασθενείς στα 
αρχικά στάδια της νόσου και σ’ αυτούς με σιγμοειδή οισοφάγο44 . 
Η αεροδιαστολή δεν επηρεάζει μελλοντική μυοτομή, ενώ έχει 
σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά δευτεροπαθούς παλινδρό
μησης (περίπου 1%), σε σύγκριση με τη μυοτομή41 . 

Η σύγκριση της αεροδιαστολής με την ενδοσφιγκτηριακή 
ένεση βοτουλινικής τοξίνης είναι ανμφισβήτητα υπέρ της 
πρώτης, λόγω συχνής υποτροπής των συμπτωμάτων (40% 
υποτροπιάζουν στο εξάμηνο) στην περίπτωση της βοτουλινικής 
τοξίνης, ενώ η ανταπόκριση των ασθενών σε περισσότερες από 
3 εγχύσεις μειώνεται θεαματικά, πιθανόν λόγω δημιουργίας 
αντισωμάτων . Επίσης, η δημιουργία ουλώδους ιστού στα ση
μεία της έγχυσης καθιστά απαγορευτική ενδεχόμενη μυοτομή . 
Γι’  αυτό και περιορίζεται σε ηλικιωμένους ασθενείς, με μικρό 
προσδόκιμο επιβίωσης και σοβαρά προβλήματα υγείας, σ’ 
αυτούς που ήδη έχουν υποβληθεί σε μυοτομή και σ’ αυτούς 
με ιστορικό διάτρησης του οισοφάγου45 . Επίσης, σε πρόσφατη 
μελέτη διαπιστώθηκε ότι η αεροδιαστολή γενικά, πλεονεκτεί 
και από άποψη κόστους . Η θεραπεία με βοτουλινική τοξίνη είναι 
πιο οικονομική όταν το προσδόκιμο επιβίωσης είναι <2 έτη51 . 

Διαστολή οισοφάγου, μπορεί να εφαρμοστεί επίσης, επι
λεκτικά και σε ορισμένες κακοήθειες . Από τη δεκαετία του 
80 χρησιμοποιήθηκε η διαστολή, με διαστολείς ώθησης ή 
αεροδιαστολείς, ως παρηγορητική θεραπεία, σε ασθενείς με 
καρκίνωμα εκ πλακωδών κυττάρων ή αδενοκαρκίνωμα, ιδιαίτερα 
σε σοβαρού βαθμού στένωση, που εμπόδιζε την ικανοποιητική 
θρέψη τους46 . Οι επιπλοκές (αιμορραγία, διάτρηση) δεν ήταν 
περισσότερες απ’ αυτές που παρατηρούνται στις καλοήθεις 
στενώσεις . Όταν απαιτούνται συχνά διαστολές ή όταν επα
νειλημμένες διαστολές δεν έχουν αποτέλεσμα, θα πρέπει να 
γίνεται τοποθέτηση αυτοδιατεινόμενης ενδοπρόθεσης, αφού 
επιχειρηθεί διάνοιξη του αυλού με διαστολή, 25fr περισσότερο 
από τη διάμετρο της ενδοπρόθεσης .

Στόμαχος - Δωδεκαδάκτυλο
Η εφαρμογή διαστολών σε στομάχι, δωδεκαδάκτυλο είναι 

λιγότερο συνήθης και πραγματοποιείται σε ορισμένες περι
πτώσεις πυλωρικής στένωσης, στένωσης στην αναστόμωση 
ή σε στενώσεις που αναπτύσσονται μετά βρώση καυστικών 
ουσιών . Επίσης, έχει εφαρμοστεί διαστολή και σε μεμβράνες του 
βολβού του δωδεκαδακτύλου ή σε γαστροδωδεκαδακτυλική 
στένωση εξαιτίας νόσου Crohn47, όπως και σε φυματιώδεις 
στενώσεις του δωδεκαδακτύλου60 .

Συνήθως, πραγματοποιούνται με αεροδιαστολείς με οδη
γό σύρμα ή με ενδοσκοπικούς διαστολείς (ΤΤS balloons)13 . 
Πρόσφατα, αναφέρεται η αντιμετώπιση στένωσης του άπω 
στομάχου, μετά βρώση καυστικής ουσίας, καθώς και στένωσης 
βολβού του δωδεκαδακτύλου συνεπεία ελκωτικής νόσου, με 
διαστολείς Savary, μέχρι τα 15mm, με χρήση δύο διαστολέων, 
ο ένας εκ των οποίων χρησιμοποιούνταν για την προώθηση 
του δεύτερου13 . 

Μελέτες που αναφέρουν τα αποτελέσματα στις διαστολές με 
μπαλόνια δεν είναι πολύ ικανοποιητικές, αφού παρατηρούνται 
υψηλά ποσοστά υποτροπής και ανάγκη για επανειλημμένες 
διαστολές4749 . Στην περίπτωση των Savary, ενώ στο πρώτο 
εξάμηνο απαιτούνταν επανειλημμένες διαστολές, στη συνέχεια 
οι ασθενείς παρέμειναν ασυμπτωματικοί για 2 έτη περίπου . 

Υπάρχουν όμως περιορισμοί στη χρήση τους, αφού θα μπο
ρούσε να προκληθεί διάτρηση στο μείζον τόξο του στομάχου, 
εξαιτίας μεγάλης κάμψης του διαστολέα (η ακτινοσκόπηση και 
η παρακολούθηση της γωνίωσης του στομάχου θα μπορούσε 
να προλάβει αυτή την επιπλοκή), ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 
ανθεκτικών στενώσεων, ενώ ο μεγαλύτερος διαστολέας Savary, 
διαμέτρου 17mm, θα μπορούσε να μην επαρκεί για τη διαστολή 
γαστρικών στενώσεων13 .  Γι’ αυτούς τους λόγους, η διαστολή 
με μπαλόνια πρέπει να θεωρείται ως επιλογή εκλογής, για τις 
διαστολές στομάχου και δωδεκαδακτύλου .

Τεχνική της διαστολής

Προφυλακτική αντιμικροβιακή αγωγή
Η θεραπεία στενώσεων του οισοφάγου με διαστολές, 

οδηγεί στην ανάπτυξη βακτηριαιμίας σε ποσοστά που κυ
μαίνονται από 12100%52, με τις περισσότερες μελέτες να 
συγκλίνουν στο 45%54, χωρίς όμως να παρατηρείται σημαντική 
νοσηρότητα απ’ αυτή . Σημαντική ελάττωση στα ποσοστά 
αυτά παρατηρείται αν εκτελεστεί αμέσως πριν τη διαστολή 
απολύμανση των διαστολέων, με διάλυμα ιωδιούχου ποβι
δόνης 7,5% για 30min ή γλουταραλδεύδης 2% για ένα min53 . 
Oι μικροοργανισμοί που απομονώνονται συχνότερα, είναι: 
Streptococcus viridans, Staphylococcus mucilaginus, epidermis 
και aureus, Lactobacillus, Actinomyces odontolyticus, Bacilus 
subtilis . Η βακτηριαιμία είναι απότοκος της διάσπασης του 
βλεννογονικού φραγμού του οισοφάγου, που γίνεται κατά 
τη διάρκεια της διαστολής, αν και άλλοι την αποδίδουν σε 
μη ορθή απολύμανση των διαστολέων πριν τη χρήση, ενώ 
τα υπεύθυνα μικρόβια βρίσκονται στη φυσιολογική χλωρίδα 
του στόματος . Η στοματική απολύμανση του ασθενούς, με 
διάλυμα κλινδαμυκίνης 150mg σε 250ml αποστειρωμένου 
νερού, 1 ώρα πριν τη διαστολή, δεν είχε αποτέλεσμα στην 
πρόληψη αυτής της βακτηριαιμίας52 .  

Η  ειδική επιτροπή της Αμερικανικής Εταιρείας Καρδιάς, 
για το ρευματικό πυρετό, την ενδοκαρδίτιδα και τη νόσο 
Kawasaki (ΑΗΑ)55 και η Αμερικάνικη Εταιρεία Ενδοσκόπησης 
Γαστρεντερικού (ASGE)56 συνιστούν προφυλακτική αντιμι
κροβιακή κάλυψη, προ της διαστολής, στους ασθενείς με 
αυξημένο κίνδυνο λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας . Αν και αυτοί 
δεν καθορίζονται αναλυτικά57, πρόκειται για τους ασθενείς 
με ιστορικό βαλβιδικής νόσου, προσθετικής βαλβίδος, συ
στηματοπνευμονικής παράκαμψης, ενδοκαρδίτιδας ή το
ποθέτησης συνθετικού αγγειακού μοσχεύματος προ έτους 
ή λιγότερο . Η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 
δείχνει μόνο δύο περιστατικά λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας 
μετά από διαστολή58, στην παρούσα φάση όμως ενδείκνυται 
η προφυλακτική αντιμικροβιακή κάλυψη στις ανωτέρω περι
πτώσεις, αν και αυξάνει το κόστος της μεθόδου και μπορεί να 
παρατηρηθούν αντιδράσεις στη χορήγηση των αντιβιοτικών . 
H παρεντερική χορήγηση αμπικιλλίνης και γενταμυκίνης χρη
σιμοποιούνταν για τους ανωτέρω ασθενείς υψηλού κινδύνου, 
αν και πρόσφατα διατυπώθηκε η άποψη ότι το θέμα χρειάζεται 
περαιτέρω διερεύνηση59, και πιθανώς αρκεί η p .os χορήγηση 
αμοξυκιλλίνης55 . 

Τοποθέτηση οδηγού σύρματος
Προηγείται επιμελής εκκένωση του οισοφάγου από υγρά ή τρο

φές, είτε ενδοσκοπικά είτε με ρινογαστρική αναρρόφηση .
Το οδηγό σύρμα τοποθετείται συνήθως ενδοσκοπικά, από 

το κανάλι βιοψίας ενός λεπτού ενδοσκοπίου, η διάμετρος 
του οποίου επιτρέπει τη διέλευση από τη στένωση . Μόλις 
ολοκληρωθεί η ενδοσκοπική τοποθέτηση του συρμάτινου 
οδηγού, το σύρμα προωθείται από ένα βοηθό 10cm και στη 
συνέχεια αποσύρεται το ενδοσκόπιο, επίσης 10cm . Μόλις 
ολοκληρωθεί η απόσυρση του ενδοσκοπίου, το σύρμα συλ
λαμβάνεται με λαβίδα Kocher ακριβώς έξω από το στόμα του 
ασθενούς . Εάν στο οδηγό σύρμα βρίσκονται σημειωμένες οι 
αποστάσεις, διευκολύνεται η διαδικασία της διαστολής, αφού 
είναι γνωστό, ανά πάσα στιγμή, το μήκος του σύρματος που 
βρίσκεται εντός του ασθενούς2 . Η σωστή τοποθέτηση του 
οδηγού μπορεί να ελεγχθεί με ακτινοσκοπικό έλεγχο, κάτι 
όμως που δεν κρίνεται απαραίτητο σε όλες τις περιπτώσεις . 
Ίσως, σε περιπτώσεις μεγάλων, σκληρών στενώσεων, από 
τις οποίες δεν επιτρέπεται η δίοδος ενδοσκοπίου, ιδιαίτερα 
όταν συνυπάρχουν μεγάλη διαφραγματοκήλη ή εκκόλπωμα, 
η τεκμηρίωση της σωστής πορείας του οδηγού με ακτινο
σκοπικό έλεγχο, να είναι απαραίτητη .

Στην περίπτωση της αεροδιαστολής στην αχαλασία, το 
σύρμα μπορεί να τοποθετηθεί τυφλά, σε μήκος 4550cm 
(χωρίς το εύκαμπτο άκρο), με τον ασθενή σε καθιστή θέση . 
Στόχος είναι η προώθησή του στο άντρο του στομάχου και 
γίνεται ακτινοσκοπικός έλεγχος . Εάν τοποθετηθεί στο θόλο και 
υπάρχει δυσκολία προώθησής του (π .χ . σε καταρρακτοειδή 



στόμαχο), πρέπει να τοποθετείται ενδοσκοπικά στο άντρο, 
γιατί παραμονή του οδηγού στο θόλο αυξάνει τις πιθανότητες 
διάτρησης κατά τη διαστολή, εξαιτίας ασύμμετρης άσκησης 
των πιέσεων . Σε περιπτώσεις  κατά τις οποίες συναντάται 
αντίσταση κατά την τυφλή εισαγωγή του οδηγού (π .χ . σε 
σιγμοειδή οισοφάγο), αυτή θα πρέπει να επιχειρείται υπό 
ακτινοσκοπικό έλεγχο50 .

Διαδικασία διαστολής
Το πρώτο κηρίο που θα χρησιμοποιηθεί, δεν πρέπει να 

είναι μεγαλύτερο κατά 12mm από τη στένωση (όπως 
αυτή έχει υπολογιστεί ακτινολογικά ή ενδοσκοπικά), γιατί 
υπάρχει αυξημένος κίνδυνος διάτρησης . Στην περίπτωση 
που συναντάται μεγάλη αντίσταση και μ’ αυτή τη διάμετρο, 
χρησιμοποιείται άλλο, μικρότερης διαμέτρου . Η αύξηση της 
διαμέτρου των διαστολέων πρέπει να γίνεται προοδευτικά 
και σε καμία περίπτωση να μην ξεπερνά τα τρία μεγέθη απ’ 
αυτό στο οποίο έγινε αντιληπτή σημαντική αντίσταση14 . 
Τότε η συνεδρία διακόπτεται και στην επόμενη συνεδρία 
(ο χρόνος στον οποίο θα πραγματοποιηθεί εξατομικεύεται 
για τον κάθε ασθενή), ξεκινά η διαστολή απ’ τις διαστάσεις 
στις οποίες έγινε αντιληπτή σημαντική αντίσταση . Στις περισ
σότερες περιπτώσεις, τελική διάμετρος διαστολής 4448fr 
θεωρείται ικανοποιητική και επιφέρει ανακούφιση από τη 
δυσφαγία, ενώ στις περιπτώσεις αναστομωτικών στενώσεων, 
τα 4042fr είναι αρκετά, αφού υφίσταται αυξημένος κίνδυνος 
διάτρησης . Ο διαστολέας επαλείφεται με λειαντικό ζελέ και 
προωθείται πάνω από το οδηγό σύρμα . Η λαβίδα μεταφέρεται 
από το βοηθό στο πίσω άκρο του διαστολέα και παραμένει 
μέχρι την έξοδό του . Κατά το τέλος των διαστολών, ο βοηθός 
έλκει το σύρμα ώστε το άκρο του να φθάσει στο άκρο του 
διαστολέα και έλκονται μαζί προς τα έξω . Έτσι μειώνονται οι 
πιθανότητες αναδίπλωσης του σύρματος κατά την έξοδό του . 
Η διαδικασία μπορεί να γίνει με τον ασθενή σε θέση ανάνηψης 
ή σε καθιστική θέση .

Στην περίπτωση της αεροδιαστολής στην αχαλασία, η δι
αδικασία εκτελείται υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο, με στόχο τη 
διατήρηση της σχηματιζόμενης «κλεψύδρας» στο μέσο του 
διαστολέα . Πολλές φορές αυτή σχηματίζεται πάνω από το 
διάφραγμα, λόγω ενδοθωρακικής μετακίνησης του ΚΟΣ . Σε 
άλλες περιπτώσεις, ο διαστολέας έλκεται προς το στόμαχο, 
εξαιτίας πολύ υπερτονικού ΚΟΣ, γεγονός που επιβάλλει τη 
συνεχή έλξη του διαστολέα από τον ενδοσκόπο . Η εμφάνιση 
έντονου πόνου στον ασθενή αποτελεί αιτία διακοπής της δι
αδικασίας, αφού μπορεί να οφείλεται σε διάτρηση . Συνήθως, 
μετά τη διαστολή παρατηρείται μικρή ποσότητα αίματος επί 
του αεροθάλαμου, εξαιτίας της βλεννογονικής ρήξης . Μεγάλη 
ποσότητα αίματος εγείρει την υποψία οισοφαγικής ρήξης . 
Με το πέρας της διαστολής εκτελείται ακτινοσκόπηση, με 
χορήγηση μη ιονικού υδατοδιαλυτού σκιαγραφικού, για την 
άμεση αναγνώριση επιπλοκής και για την εκτίμηση του άμεσου 
θεραπευτικού αποτελέσματος . Η διαδικασία είναι προτιμότε
ρο να γίνεται με τον ασθενή σε καθιστή θέση . Η εφαρμογή 
καταστολής δεν είναι αναγκαία . Μάλιστα αναφέρεται ότι στην 
περίπτωση της αχαλασίας είναι προτιμότερο να εκτελείται επί 
ενός μη χαλαρωμένου από τα φάρμακα ΚΟΣ . Χωρίς καταστολή, 
γίνονται αντιληπτά και συμπτώματα του ασθενούς που μπορεί 
να οφείλονται σε επιπλοκή (πόνος) . Είναι αναγκαία όμως, στα 
παιδιά και σε άτομα με νοητική υστέρηση .

Παρακολούθηση ασθενούς  
μετά τη διαστολή

Ο ασθενής μετά τη διαστολή πρέπει να παρακολουθείται 
στενά για τουλάχιστον μία ώρα ή περισσότερο, αν η στέ
νωση είναι επιπεπλεγμένη και η διαδικασία ήταν δύσκολη . 
Δε θα πρέπει να λάβει τίποτα από το στόμα γι’ αυτή την 
περίοδο και θα πρέπει να παρακολουθείται για πιθανή διά
τρηση . Εάν η πορεία είναι ικανοποιητική, γίνεται δοκιμασία 
σίτισης με λίγο νερό . Εάν η εξέλιξη είναι ομαλή, ο ασθενής 
αποδεσμεύεται με οδηγίες για δίαιτα με μαλακές τροφές 
την πρώτη ημέρα14 .

Στην περίπτωση της αεροδιαστολής στην αχαλασία, θα 
πρέπει να παρακολουθείται για 46 ώρες, ενώ έναρξη σί
τισης γίνεται μετά 6 ώρες, με μικρές ποσότητες νερού . Θα 
πρέπει επίσης, να ενημερώνεται για την πολύ συχνή επα
νεμφάνιση αιφνίδιου θωρακικού πόνου, ο οποίος μπορεί να 
τον αφυπνίσει την επόμενη νύχτα και συνήθως υποχωρεί με 
λήψη ύδατος ή νιφεδιπίνης υπογλωσσίως . Στην περίπτωση 
ναυτίας ή εμέτων που οφείλονται στην όλη διαδικασία της 

επέμβασης, τον πόνο ή το σκιαγραφικό, η συμπτωματική 
αντιμετώπιση αρκεί41 .

Επιπλοκές διαστολών 
ανωτέρου πεπτικού 

Oι επιπλοκές των διαστολών περιλαμβάνουν προβλήματα 
που συνδέονται με τη διαδικασία της ενδοσκόπησης (αντί
δραση σε φάρμακα καταστολής, παρασυμπαθητικοτονία, 
πτώση κορεσμού Ο

2
, αρρυθμίες, εισρόφηση γαστρικού 

περιεχομένου), όπως και αυξημένη συχνότητα αιμορραγίας 
και διάτρησης . Σπανιότερα, αναφέρεται ΓΟΠΝ . Η βακτηριαιμία 
μετά από τη διαστολή κυμαίνεται από 12100% .

Σε παλαιότερη ανασκόπηση3, για τους διαστολείς 
ώθησης στην αντιμετώπιση στενώσεων του οισοφάγου, 
σε 850 ασθενείς παρατηρήθηκαν 16 διατρήσεις (0,2%), 5 
μείζονες αιμορραγίες, 2 εισροφήσεις και 1 θάνατος . Στην 
ίδια ανασκόπηση, στην αεροδιαστολή οισοφάγου, σε 617 
ασθενείς, παρατηρήθηκαν 11 μείζονες αιμορραγίες και 2 
διατρήσεις . Λόγω του μεγαλύτερου κινδύνου επιπλοκών 
προτάθηκε η αεροδιαστολή να περιορίζεται μόνο σε 
εξαιρετικά πολύπλοκες και γωνιώδεις στενώσεις . Στην 
περίπτωση της αεροδιαστολής στην αχαλασία, τα ποσοστά 
διάτρησης κυμαίνονται από 0,56%4, ενώ στην περίπτωση 
διαστολών με μπαλόνια σε στόμαχοδωδεκαδάκτυλο, το 
ποσοστό επιπλοκών ήταν 0,9% (σε 545 ασθενείς 4 διατρήσεις 
και 1 μείζων αιμορραγία)3 .

Η σοβαρότερη επιπλοκή είναι η διάτρηση του οισοφάγου . 
Εκδηλώνεται με ισχυρό πόνο, ταχύπνοια, δύσπνοια, υποδό
ριο εμφύσημα στον τράχηλο, υψηλό πυρετό . Στην ακτινο
γραφία θώρακος παρατηρείται αέρας στο μεσοθωράκιο ή 
υποδιαφραγματικά, αν η ρήξη αφορά το ενδοκοιλιακό τμήμα 
του οισοφάγου . Πλευριτική συλλογή αριστερά εμφανίζεται 
συνήθως την επόμενη ημέρα . Αν δεν υπάρχει διαφυγή στο 
μεσοθωράκιο, μπορεί να αντιμετωπιστεί συντηρητικά, με 
χορήγηση αντιβιοτικών ευρέου φάσματος, ουδέν p .os, και 
συνεχή ήπια αναρρόφηση στο ύψος της σχάσης, με ρινο
γαστρικό καθετήρα διπλού αυλού για 57 ημέρες . Πολλοί 
αναφέρουν εντυπωσιακά αποτελέσματα με την ανωτέρω 
μέθοδο61,62 . Η ρήξη με διαφυγή στο μεσοθωράκιο αποτελεί 
ένδειξη επείγουσας χειρουργικής επέμβασης . Μεγάλη 
προγνωστική σημασία έχει ο χρόνος αναγνώρισης της 
διάτρησης, αφού η θνητότητα από 30% που είναι αν γίνει 
η διάγνωση στις πρώτες 12 ώρες, αυξάνεται θεαματικά αν 
η διάγνωση γίνει αργότερα61 .
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