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4. Slokdarm
4.1

Onderzoekstechnieken

-

Endoscopie (inclusief echoendoscopie)

-

Rx-slokdarm

-

24u-pH metrie

-

Impedantiemeting

-

Manometrie

-

CT-thorax (met drinken van contrast)

-

FDG-PET-CT

4.1.1

Endoscopie en echoendoscopie

-

Met eens scoop via de mond in de slokdarm in de maag gaat

-

Linker

zijligging

à

gemakkelijker

om

te

werken

+

minder

verslikking/aspiratie
-

Pt. bijt altijd op een blokje

-

Keel altijd verdoofd

-

Echoendoscopie: echo ondertussen doen
o

4.1.2

Aan de top van de scoop zit een echotoestel à inwendige echografie
Rx-slokdarm
- Wordt vrij uitzonderlijk gedaan
- Pt contrast laten drinken en dan
opname maken
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-
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24u-pH metrie = 24 uur zuurtegraad meting

pH in de slokdarm wordt geregistreerd door middel van een elektrode die
verbonden is met systeem dat de pH-signalen opslaat (dta logger) en na
analyse weergeeft in de vorm van numerieke gegevens en een pH-tracé

-

Regristratie begint best ’s morgens nuchter:
o

Nadat proton-pomp-inhibitorne gedurende een week gestopt zijn

o

Tenzij het de bedoeling is om klachten te onderzoeken die blijven
bestaan niettegenstaande PPI

-

Elektrode wordt langs de neus ingebracht en sensor wordt (meetal) op 5cm
boven de cardia geplaatst. De elektrode wordt 24 uur ter plaatse gelaten.
De patiënt mag zijn normale gezigheden uitvoeren, maar moet het tijdstip
van eten, platliggen, opstaan en symptomen aanduiden.

-

Doel: registreren van het optreden en de kenmerken van episodes van
zuurreflux uit de maag naar de slokdarm

-

Langs de neus een catheter plaatsen in de slokdarm

-

Kan je op verschillende plaatsen zetten in de slokdarm of maag à pH meten

-

Meten wat er met de pH gebeurt in de loop van de dag

-

Wat vervelend

-

Pt. kan eten en drinken

2

Ziekteleer

4.1.4

prof. Chris Verslype

Impedantiemeting

Meten van mucosale integriteit door impedantiemeting:
-

Impedantie = 1/conductiveit

-

= “weerstand” die wisselstroom ondervindt bij passage door vloeistof is laag
en door gas hoog. Slijmvlies geeft tussenliggende waarde

-

-

Methode om mucosale integriteit te meten:
o

Impedantie is lager bij GERD (vb. 300 Ω ipv. 2.000 Ω)

o

Gedeeltijk herstel na inname van zuurremmers (PPI)

Pt. kan zo’n catheter ter plaatse hebben en kan eten en achteraf zien wat
er in de slokdarm op een bepaald moment aanwezig is

-

Kan dus aantonen of het gas/eten/vloeistof is die naar boven vloeit

-

Kunnen ook meten hoe intact het slijmvlies is
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Manometrie

Doel: onderzoek van de motorische functie van het slokdarmlichaam en van
de sfincters aan beide uiteinden
o

-

Hoe trekt de slokdarm samen? Wat zijn patronen?

Techniek: intraluminele catheters met meetpunten op voorafbepaalde
afstand van elkaar, en druktransducers die intraluminele drukken omzetten
in elektrische signalen
o

-

Verschillende plaatsen op de slokdarm de druk meten

Normaal heel schematisch aangegeven patroon waarbij je ziet je hebt een
catheter in de slokdarm met op verschillende plaatsen een manometer

-

Meten de druk in de keel, verschillende plaatsen in de slokdarm en de
ondersche sfinter à normale peristaltische reactie à je slikt en je hebt een
contractie golf die verschuift in de tijd à constant een nieuwe peristaltische
golf

-

Op het moment dat je slikt vanboven is er een relaxatie van de onderste
sfinter en zodra die ontspannen is gaat die terug omhoog
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FDG-PET-CT

C
T
PE
T

-

PET en
CT op
elkaar
gelegd

PET: we spuiten bij de pt. FDG in
o

Worden opgenomen in cellen die suiker verbruiken (hersenen en hart)

o

Normaal: hersenen en hart verkleuren

o

Abnormaal: alle andere zaken die zwart kleuren à uitzaaiingen

o

Ook tumoren en ontstekingsprocessen nemen FDG op

FDG= fluoro deoxy gluccose
PET – CT – PET-CT (ze worden op elkaar gelegd)
Belangrijkste:,Endocopie, CT
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Aandoeningen van de slokarm

-

Aangeboren: (atresie), divertikel van Zenker

-

Ontstekingen: reflux oesofagitis, candida, eosinofiele oesofagitis

-

Tumoren: slokdarmkanker

-

Vasculair: slokdarmvarices (zie lever en portale hypertensie)

-

Functioneel: reflux, achalasie, spasmen

-

Traumatisch: slokdarmscheur, vreemde voorwerpen

4.2.1

Aangeboren: (atresie), divertekel van Zenker

*

Achterwand van je keel waar het slijmvlies uitpuilt doorheen de spierwand, kan
zodanig groot worden dat die vertikel de slokdarm afknelt.
Klachten? Ziektebeeld van passagestoornis
-

Dysfagie: eten gaat niet goed door

-

Aspiratie: eten die niet goed doorgaat kan blijven zitten en overlopen in de
luchtweg

-

Halithosis: fel ruiken door mond (eten blijft zitten en kan beginnen rotten)

Waarom cave endocopie/maagsonde?
-

Zeer dunne wand

-

Als je dit niet voorzichtig doet à perforeren

Oplossing
-

Operatie: vertikel (*) naar boven trekken en vastnaaien aan de achterkant
van de farynx

-

Endocopies de brug wegnemen à diverticulopexie
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Ontstekingen:

reflux

oesofagitis,

candida,

eosinofile

oesofagitis
1. GERD/ Reflux oesofagititis
-

Gastro-esophageal reflux disease (GERD) komt veel voor
o

20% van de algemene bevolking heeft typische symptomen van
pyrrosis en/of regurgitatie 1/week

o
-

Onderscheid erosieve versus niet-erosieve reflux ziekte
o

-

Variatie: Zweden 16.7%, Spanje 9.8% en China 4%
Erosie: defect in het slijmvlies

Verwikkelingen: bloedingen – vernauwingen slokdarm (strictuur) – Barret

Reflux oesofagititis

Opnames endoscopie overgang naar de maag, het rode is een beetje ontsteking
(graad 1). Bij graad 2 heb je wat meer ontstekingen. Graad 3: wit is abnormaal,
rood is onsteking, dat wit je kijkt eigenlijk op de spierlaag à defect van de
spierlaag. Graad 4: zo nauw geworden door langdurig bestaande ontsteking dat er
bijna niets doorkan, misschien een beetje water maar zeker geen vast voedsel =
strictuur.
Hoe erger de graden, hoe erger de klachten maar er zijn mensen met beperkte
reflux die heel veel klachten hebben.
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Factoren die reflux oesofagitis bevorderen:
-

-

Caustisch karakter slokdarminhoud
o

Maagzuur

o

Pepsine

o

Galzouden (niet geconjugeerde > geconjugeerde)

Gewijzigde anatomie/ligging onderste slokdarmsfincter
o

-

Hernia diafragmatica

Gewijzigde functie onderste slokdarmsfincter
o

Te frequente relaxaties (tLESR)

-

Vertraagde lediging (proximale) maag

-

Gestoorde klaring van slokdarminhoud
o

Zwakke peristaltiek

Factoren die beschermen tegen reflux oesofagitis:
-

Mucosale verdediging/integriteit mucose
o

Speeksel (HCO3-)

o

Mucosale

barrière

(tight

junctions,

desmosmen;

glycocalyx

intercellulair); hoge transeptitheliale weerstand in de slokdarm in vgl.
Het deodenum
o

Epitheliaal transport (Na+/H+ en Cl-/HCO3- uitwisselaar)

o

Mucosale bevloeiing

NB: mucosale intergriteit vaststellen door impedantiemeting; ongeacht het
mechanisme van de reflux is er bij deze patiënten een gestoorde impedantie
vastgesteld, welke verbetert met vb. inname van zuurremmers
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Barret slokdarm
= landurige reflux, onderste gedeelte van de slokdarm en de slijmvlies veranderen
in de slokdarm, het wordt een soort darmslijmvlies. Dus het meerlagig epitheel
gaat veranderen en wordt darmslijvlies.
Normaal slijmvlies is wat bleker à dat rode op de foto is aangepast aan de reflux.
Kan kanker door ontstaan.
Frequentie:
-

Pervalentie van +/- 5%

-

Endoscopisch vast te stellen bij
+/- 10% van de pt. met reflux

Meer reflux à meer kans op barret slokdarm
à meer kans op slokdarmkanker
Licht gedeelte: normaal slijmvlies
Donker gedeelte: barret slokdarm
Zwelling: slokdarmkanker
Adenocarnicoom: darmslijmvlies
(klierepitheel)
Meerlagig slijmvlies: spinocellulair carcinoom
Behandeling van reflux oesfagitis:
-

Conservatieve maatregelen
o

Hoogstand hoofdeinde van het bed

o

Vermijden of vervangen van medicatie die reflux induceren:
calciumantaginisten

-

Zuurremmende medicatie à BELANGRIJKSTE
o

-

Protonpompinhibitoren

Heelkunde (fundo-plicatie)
o

Men moet zeker zijn dat de slokdarmotiliteit normaal is, anders
ernstige dysfagieklachten na operatie!
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2. Schimmelinfecties van de slokdarm
Wat?

Bij wie?

-

Candica albicans oesofagitis

-

Vaak gepaard met aantasting mondmucosa

-

Komt vaak voor

-

Patiënten met verzwakt immuunsysteem (AIDS,
kanker, chemotherapie)

-

Na antibiotica

Klachten?

-

Odynofagie = pijn bij het slikken

Hoe diagnose stellen?

-

Endoscopie +/- biopsie à je ziet een slokdarm
met allemaal witte plekjes

Therapie?

-

Fluconazole

3. Eosinofiele oesofagitis
Onsteking van de slokdarm, ook bij jonge mensen, eten iets en het blijft steken
Wat?

-

Ontsteking met opvallende aanwezigheid van
eosinofiele witte bloedcellen in de slokdarm

Bij wie?

-

Vaak geassocieerd met (voedings)allergie

-

Vaak geassocieerd met andere
orgaanaantasting

Klachten?

-

Vooral passagestoornis: dysfagie,
voedselimpactie

Hoe diagnose stellen?

-

Endoscopie +/- biopsie

Therapie?

-

Allergeen mijden

-

Lokaal werkende corticosteroiden (fluticasone)
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Tumoren: slokdarmkanker

Wat en bij wie?

-

Spinocellulair

carcinoom

(<

meerlagig

epitheel), vooral oudere mannen, roken en
alcohol
-

Adenocarcinoom

(<

enkellagig

epitheel),

uitgaande van Barrett slijmvlies
Klachten?

-

Dysfagie, anorexie, vermagering

Hoe diagnose stellen?

-

Endoscopie +/- biopsie

Ziekteuitgebreidheid

-

Echoendoscopie (hoe diep in de wand?)

(stadium bepaling)

-

CT-thorax abdomen en/of PET-scan

Behandeling: in functie

-

Heelkunde

Passagestoornissen,
bloedingen

van stadium (TNM)

zo

mogelijk

à

indien

geen

uitzaaiingen
-

(radio)chemotherapie, chemotherapie

-

Stent doorheen tumor indien inoperabel

-

Pt. heeft slokdarmtumor

-

Slokdarm wordt verwijderd

-

Maag wordt getubuleerd

-

We nemen de slokdarm weg en zetten die vanboven aan de farynx

-

We blijven weg van de luchtweg!!!
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Functioneel: Motorische stoornissen van de slokdarm

Peristaltiek

**

*

-

Bemoeilijkte passge van eten en drinken + pijn

-

1e endoscopie

-

2e manometrie

-

* pijn op borstkas à niets aan hart zien
o

Endoscopie à ongecontroleerde spasmen van slokdarm = diffuse
spasmen

-

Glad spiereefsel = afwijkend <-> pharyngeale paralyse

4.2.5

Functioneel: behandeling achalasia: pneumatische dilatatie

Achalasia:
-

Onderste slokdarmsfincter gaat niet ontspannen à eten en drinken
passeren niet

-

Endoscopie + biopsie

Draad + ballon erdoor
om open te scheuren à
nadien meer reflux !
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Behandeling slikstoornissen (stoornis van bovenste gestreept
spierweesel slokdarm): PEG

Verbinding met buitenwereld van maag
4.2.7
-

Traumatisch: slokdarmscheur, vreemde voorwerpen

Mensen slikken vanalles in:
o

Knikkers

o

Batterijen

o

Punaizes

-

Veel psychiatrische mensen

-

Soms studente tijdens de blok

-

Kleine batterijen zijn gevaarlijk, die blijven vaak zitten in de slokdarm, het
duwt een beetje op de slokdarm, kan blijven steken als dit blijft zitten kan
er een gaatje branden in de slokdarm à meteen naar spoed

-

Meeste zaken gewoon door spijsverterinsstelsel
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