
Πότε ανησυχούμε; 

Κατάποση ξένου σώματος  



 

 

 

 Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων  



Κατάποση ξένου σώματος 
 

 2016 στις ΗΠΑ  

o 93.911 περιπτώσεις  

o 67.771 παιδιά  

o 72% των αναφερόμενων επεισοδίων κατάποσης 
ξένου σώματος αφορούσε παιδιά < 5ετών  

o 98% ατύχημα   

 

 Αντικείμενα από σπιτικό περιβάλλον: 
Κέρματα, παιχνίδια, κοσμήματα, μαγνήτες και 

μπαταρίες  





Είδη ξένων σωμάτων  
 

 Επίπεδες μπαταρίες  – Βutton Βatteries 

 Μαγνήτες  

 Αιχμηρά αντικείμενα 

 Κέρματα – Μη αιχμηρά αντικείμενα  

 Ενσφήνωση βλωμού 

 Υπεραπορροφητικά αντικείμενα  



Κατάποση ξένου σώματος 
 Συμπτώματα 

• Σιγμό  

• Συριγμό  

• Πόνο 

• Σιελόρροια 

• Ανησυχία  

• Θωρακαλγία 

• Κοιλιακό άλγος 

• Αναπνευστική δυσχέρεια 

• Πυρετό  

• Άρνηση λήψης τροφής 

 Χωρίς συμπτώματα  

 

 



Κατάποση ξένου σώματος 
 Ξένο σώμα στον οισοφάγο 

 

 

υποχρεωτική  αφαίρεση  

 

 

 Απαραίτητη η διασωλήνωση  

 Ειδικά όταν έχει προηγηθεί λήψη τροφής ή υγρών < 8 ώρες 



Κατάποση ξένου σώματος 
 Ανάλογα με την θέση του ξένου σώματος εκτός από 

ενδοσκοπικά μπορεί να αφαιρεθεί  

 

Λαβίδα McGill   



Κατάποση ξένου σώματος 

Άκαμπτο ενδοσκόπιο  ΩΡΛ 



Κατάποση ξένου σώματος 
 Ο κατάλληλος χρόνος για την ενδοσκοπική 

αφαίρεση εξαρτάται: 

 

Κλινική κατάσταση του παιδιού 

Χρόνο τελευταίου γεύματος 

Είδος ξένου σώματος 

Θέση του ξένου σώματος στο ΓΕΣ 

 

 

 



Επίπεδες Μπαταρίες   
 1992         >2300 περιστατικά 
Κανένας θάνατος            

0,2% σοβαρή επιπλοκή  (2 περιπτώσεις στένωσης οισοφάγου) 

 

 2010        >8600 περιστατικά 
13 θάνατοι  - 0,15% 

73 σοβαρές επιπλοκές - 0,8% 

 

 Όλες οι σοβαρές επιπλοκές αφορούσαν βλάβη στον οισοφάγο  

 

 Οι μπαταρίες στον οισοφάγο αποτελούν τη σημαντικότερη 
ένδειξη επείγουσας ενδοσκόπησης στα παιδιά  

 

 



Μπαταρίες  

LITOVITZ et al PEDIATRICS Volume 125, Number 6, June 2010 



Μπαταρίες  

 Αιτίες σημαντικής αύξησης σοβαρών επιπλοκών  

1. Αύξηση της διαμέτρου των μπαταριών  

 Αυξημένη πιθανότητα ενσφήνωσης στον οισοφάγο 

2. Κυψέλες λιθίου 

 Αυξημένη παροχή τάσης 

 
οξείδιο του υδραργύρου, διοξίδιο μαγγανίου ,κυψέλες ψευδαργύρου  

 

 Μπαταρίες λιθίου  >2εκ  ευθύνονται για το 94% 
των θανάτων από κατάποση μπαταρίας  



Μπαταρίες- παθοφυσιολογία  
o Η βλάβη των ιστών οφείλεται στη δημιουργία ριζών υδροξειδίου και την 

καυστική βλάβη από υψηλό ρΗ 

 
o Σε πειράματα σε ζώα διαπιστώθηκε αύξηση του ρΗ 

από 7 έως 13 στον αρνητικό πόλο σε 30΄ και νέκρωση του βλεννογόνου σε 
15’  

 
 Ευρήματα συμβατά με αναφορές στένωσης του οισοφάγου 2 ώρες μετά την 

κατάποση   

 
 Η βλάβη των ιστών μπορεί να συνεχίζεται για μέρες και μετά την αφαίρεση 

της μπαταρίας 

 

!!!   Έχουν αναφερθεί θάνατοι από αορτο-οισοφαγικά συρίγγια  και 19 
ημέρες μετά 

 
o Νέες μπαταρίες x3 βλάβη σε σχέση με χρησιμοποιημένες  

 

 



Μπαταρίες – επιπλοκές  
 Τραχειο-οισοφαγικό συρίγγιο 

 Διάτρηση οισοφάγου 

 Στένωση οισοφάγου 

 Παράλυση φωνητικών χορδών (βλάβη παλίνδρομου 
λαρυγγικού νεύρου) 

 Μεσοθωρακίτιδα 

 Καρδιοαναπνευστική ανακοπή 

 Πνευμοθώρακας 

 Πνευμοπεριτόνεο 

 Στένωση τραχείας/τραχειομαλακία 

 Πνευμονία από εισρόφηση /  πνευμονικό απόστημα 

 Σπονδυλοδισκίτιδα  

 

 



Διάκριση Μπαταρίας- Κέρματος   
Α. Σημείο «διπλής άλου»    Β. Σημείο «κλίμακας» 



Ενδοσκοπική αφαίρεση  

Λαβίδες σύλληψης-Rat tooth   Δίχτυα σύλληψης   



Μπαταρίες- Προβληματισμοί  
 Ποιες είναι οι οδηγίες μετά την αφαίρεση μπαταρίας από τον οισοφάγο 

  

                     Κίνδυνος αορτο-οισοφαγικού συριγγίου  

 

 Παραμονή για παρακολούθηση όταν υπάρχει υποψία βλάβης όλου του 
πάχους του τοιχώματος του οισοφάγου στο επίπεδο του αορτικού τόξου  

        

 ΌΧΙ νέα ενδοσκόπηση  

 

 CT  αγγειογραφία  

 MRI   θώρακος 

 

 

o Επι προσβολής του τοιχώματος της αορτής  

o Χειρουργείο !!!                             



Μπαταρίες- Προβληματισμοί  

 Μπαταρίες στο στομάχι     ?  

Συνιστάται ενδοσκοπικός έλεγχος κυρίως για 
αποκλεισμό βλάβης του οισοφάγου 
 

 Παρακολούθηση ίσως σε περιπτώσεις 
o Επιβεβαιωμένης κατάποση σε <2 ώρες  
o Παιδιών >5 ετών 
o Μπαταρίες <2εκ  
o Απουσία συμπτωμάτων  

 

Ενδοσκοπική αφαίρεση μπαταρίας >2εκ που παραμένει 
στο στομάχι >48 ώρες  
 

 



Μαγνήτες  
 

 Ανησυχούμε όταν > 1  

 

 Κίνδυνος  

Εντερο-εντερικού συριγγίου  

Ισχαιμίας - νέκρωσης τοιχώματος εντέρου 

Διάτρησης εντέρου 

Περιτονίτιδας 

 

 



Μαγνήτες 
 Μαγνήτες νεοδυμίου στα παιχνίδια  

 X > 5 φορές ελκτική δύναμη  

 

 Δημοφιλή παιχνίδια με 200-1000 μαγνήτες 

o Ελκυστικά για βρέφη και νήπια  

o Ακούσια κατάποση από μεγαλύτερα παιδιά 

 

 Θάνατος παιδιού το 2012 οδήγησε στην απόφαση 
για υποχρεωτική ανάκληση των παιγνιδιών αυτών 
στις ΗΠΑ 



Μαγνήτες 
 X 8,5  αύξηση των περιστατικών κατάποσης 

μαγνητών στα παιδιά 2002-2011 

  >16.000 περιστατικά στις ΗΠΑ  

 

 Σε μελέτη της NASPGHAN (2012) σε 424 παιδιά  

o 52% - ενδοσκοπική αφαίρεση 

o 20% ενδοσκόπηση και χειρουργείο  

o  8% μόνο χειρουργείο  

o 15% μόνο παρακολούθηση  

 



1 μαγνήτης  

Οισοφάγο ή 
στομάχι  

Ενδοσκοπική 
αφαίρεση  

Παρακολούθηση 
Xray  

Μετά το 
στομάχι   

Παρακολούθηση 
Xray  

Μαγνήτες 

 Οδηγίες  

 Απομάκρυνση άλλων μαγνητών και μεταλλικών αντικειμένων  

 Αποφυγή ρούχων με μεταλλικά κουμπιά κτλ 

 Αυστηρή επιτήρηση για αποφυγή νέας κατάποσης μαγνήτη ή 
μεταλλικού αντικειμένου 

 
Hussain SZ. J Pediatr Gastroenterol Nutr 

2012 



Μαγνήτες 
>1 μαγνήτες  

ή 1 μαγνήτης και ένα 
μεταλλικό αντικείμενο 

Οισοφάγο ή στομάχι 
ενδοσκοπική αφαίρεση  

Ναι                                           
Εξιτήριο 

Όχι                                          
χειρουργική αφαίρεση 

Μετά το στομάχι   

Χωρίς συμπτώματα 
παρακολούθηση Xray         

ή αφαίρεση με 
κολονοσκόπηση - 
εντεροσκόπηση 

Ναι                                          
εξιτήριο 

Όχι                    
παρακολούθηση και επί 

συμπτωμάτων ή μη 
προώθησης              

χειρουργική αφαίρεση  

Συμπτώματα               
χειρουργική αφαίρεση  

Hussain SZ. J Pediatr Gastroenterol Nutr 

2012 



Μαγνήτες – Προβληματισμοί  
 Προσοχή ! 

 Δεν είναι πάντα σαφές στις X-rays αν πρόκειται για 
έναν ή παραπάνω μαγνήτες  

 Τουλάχιστον 2 λήψεις   



Μαγνήτες   



Αιχμηρά αντικείμενα 
Συχνότητα  
 Στις αρχές του 20ου αιώνα ΗΠΑ 

 15% παραμάνες 
 13% καρφίτσες   

 

 Μελέτη διάρκειας 12 μηνών ΗΠΑ 
 10% αιχμηρά αντικείμενα  

o Βελόνες  

o Ανοικτές παραμάνες  

o Βελόνες από χτένες  

 

 Μελέτες σε Ευρώπη και Ασία-παρόμοια συχνότητα 10-13% 

 

 Ελλάδα  
 Εισαγωγή των ψαριών νωρίς στη διατροφή  
 Κόκκαλα ψαριών   26,2% 

 

 Τουρκία  
 Βελόνες από μαντίλες  

 

 Οδοντογλυφίδες – μεγαλύτερες ηλικίες   

 

Reilly et al.Int J Pediatr Otorhinolaryngol 

2003 

Paul et al. Pediatrics 1993 

Farmakakis et al.Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2007 

Aydog˘du et al.Turk J Pediatr 2009. 



Αιχμηρά αντικείμενα 
 Jackson’s axiom 

« όταν προηγείται το σημείο αιχμής τραυματίζει, όταν έπεται όχι» 

 

 Τα περισσότερα αιχμηρά σώματα αποβάλλονται χωρίς επιπλοκές  

 Νοσηρότητα 35%- Θνητότητα 26%    (έτος 1941) 

 

 Η έγκαιρη διάγνωση και δυνατότητα ενδοσκοπικής αφαίρεσης έχει 
συμβάλει σημαντικά στη μείωση νοσηρότητας και θνητότητας  

 

 Συμπτώματα συχνότερα όταν το αιχμηρό ξένο σώμα  στον οισοφάγο  
o Δυσφαγία 

o οπισθοστερνικό άλγος  

 50% ασυμπτωματικά  

 



Αιχμηρά αντικείμενα - Επιπλοκές  
 Διάτρηση και μετανάστευση εκτός ΓΕΣ 

 Απόστημα  

 Περιτονίτιδα 

 Συρίγγιο 

 Σκωληκοειδίτιδα  

 Διείσδυση ήπατος, ουροδόχου κύστης, καρδιάς, πνευμόνων  

 Ομφαλοκήλη  

 Ρήξη κοινής καρωτίδας  

 Αορτο-οισοφαγικό συρίγγιο  

 Θάνατος  



Αιχμηρά αντικείμενα 
 Ειλεοτυφλική βαλβίδα το συχνότερο σημείο διάτρησης  

 

 Μη ακτινοσκιερά αιχμηρά  αντικείμενα 

  Χειρότερη πρόγνωση  

Καθυστερημένη διάγνωση  

 

 Οδοντογλυφίδες και κόκκαλα  

Μεγαλύτερη πιθανότητα επιπλοκών   



Αιχμηρά αντικείμενα 
 Θετική προγνωστική αξία Xrays 
 100% μεταλλικά αντικείμενα 
 43% γυάλινα    
 26% κόκκαλα ψαριού  
 0% ξύλινα  

 

 Μη ακτινοσκιερά αντικείμενα  
 CT  

 MRI 

 U/S 

 Διάβαση πεπτικού  

 
 

 



Αιχμηρά αντικείμενα 
 Επί ισχυρής υποψίας κατάποσης αιχμηρού 

αντικειμένου  
Ενδοσκόπηση 

 

 Αιχμηρό ξένο σώμα στον οισοφάγο  
Υπερεπείγουσα ενδοσκόπηση  
 Αυξημένος κίνδυνος  διάτρησης και μετανάστευσης 

 
 Αν υπάρχουν συμπτώματα  

 Αναπνευστική δυσχέρεια  
 Τριγμός  
 Τραχηλική διόγκωση  
 Σημεία περιτονίτιδας  

Απαραίτητη η συμβολή χειρουργών   

 



Αιχμηρά αντικείμενα 
 Αιχμηρό αντικείμενο στο στομάχι  
 Ενδοσκοπική αφαίρεση  

 Παρακολούθηση με Χrays  
 μόνο αν μικρό ακτινοσκιερό αντικείμενο με βαρύτερο το ένα άκρο 

 

 Αιχμηρό αντικείμενο μετά τον σύνδεσμο του Treitz   
Μέσος χρόνος διέλευσης ξένου σώματος από το ΓΕΣ στα παιδιά = 

3,6 ημέρες  

Μέσος χρόνος διάτρησης μετά από κατάποση αιχμηρού 
αντικειμένου = 10,4 ημέρες  

 Αν δεν έχει αποβληθεί  σε 3 ημέρες ή επί συμπτωμάτων  

 Εντεροσκόπηση ή χειρουργική αφαίρεση   
 



Αιχμηρά αντικείμενα 
 Προστατευτικές συσκευές  

 Overtube  

 Προστατευτικά καλύμματα 

 

 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ  
Μικρή διάμετρος παιδιατρικών ενδοσκοπίων     



Ενσφήνωση βλωμού στον οισοφάγο 
 Ποιο συχνή περίπτωση κατάποσης ξένου σώματος 

στους ενήλικες  

 

 Στα παιδιά συνήθως υπάρχει υποκείμενη νόσος 
του οισοφάγου 
o Ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα 
o Οισοφαγίτιδα από παλινδρόμηση  
o Στένωση μετά από χειρουργική αποκατάσταση 

ατρησίας οισοφάγου +/- τραχειο-οισοφαγικό 
συρίγγιο 

o Αχαλασία οισοφάγου    

 

 

 



Ενσφήνωση βλωμού στον οισοφάγο 
 Οξεία ή επαναλαμβανόμενη ενσφήνωση βλωμού 

στον οισοφάγο αποτελεί συχνά την  πρώτη 
εκδήλωση ηωσινοφιλικής οισοφαγίτιδας  

  

 Αγόρια  

 9-10 ετών  

 

 Σε μελέτη σε 49 παιδιά με ενσφήνωση βλωμού  

 86% λευκή φυλή  

 49% με ιστορικό ατοπίας  

 

 

Hurtado et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 

2011 



Ενσφήνωση βλωμού στον οισοφάγο 
 Σε περίπτωση μη αυτόματης προώθησης  
 
 Άμεση ενδοσκόπηση αν υπάρχουν συμπτώματα σχεδόν 

ολικής απόφραξης του οισοφάγου 
Σιελόρροια  
Οπισθοστερνικό άλγος 
 

 Αν το παιδί μπορεί να διαχειριστεί τις εκκρίσεις  
 Ενδοσκόπηση < 24 ώρες 

 
 Τμηματική αφαίρεση του βλωμού  
 Xρονοβόρα διαδικασία  
 Χρήση προστατευτικών σωλήνων - overtubes  

  
 

 
 



Ενσφήνωση βλωμού στον οισοφάγο 

                                      Προσοχή !!!! 
 

1. ΒΙΟΨΙΕΣ κατώτερου και μέσου οισοφάγου 

2. Παιδογαστρεντερολογική εκτίμηση  

 

Ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα   

 

 

 Αν υπάρχει στένωση οισοφάγου                     
αντιμετώπιση/διαστολές σε 2ο χρόνο  



Ενσφήνωση βλωμού στον οισοφάγο 
Προβληματισμοί  
 Χρήση γλυκαγόνης για τη χαλάρωση του ΚΟΣ 
Μη αποτελεσματική σε Ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα 
Ενσφήνωση στον κατώτερο οισοφάγο 
Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης ενδοσκοπικής 

αντιμετώπισης  
 

 Προώθηση με μεταλλικούς διαστολείς  
Αυξάνεται η πιθανότητα διάτρησης   

 
 Χρήση παπαΐνης ή άλλων πρωτεολυτικών ενζύμων 
 Διάβρωση /διάτρηση οισοφάγου 
Πνευμονία από εισρόφηση   
Υπερνατριαιμία   

 



Κέρματα / Μη αιχμηρά αντικείμενα  
 Κέρματα = συχνότερο ξένο σώμα  

 ΗΠΑ  >250.000 περιπτώσεις (2 θάνατοι) σε 10 
χρόνια  

 

 Αυτόματη προώθηση 30% των περιπτώσεων 

 Μέγεθος κέρματος 

 Ηλικία παιδιού  

 

 

 

 



Κέρματα / Μη αιχμηρά αντικείμενα  
 Μεγαλύτερη πιθανότητα ενσφήνωσης στον 

οισοφάγο  

o Κέρματα >23,5 mm  

o Παιδιά <5 ετών  

 

 Μεγάλα ή μακριά αντικείμενα  

o > 2,5 εκ διάμετρο 

o > 6cm μήκος  

Δύσκολα περνούν τον πυλωρό ή τη δεύτερη μοίρα 
του 12δακτύλου   

 

 



Κέρματα / Μη αιχμηρά αντικείμενα  
Υποψία ή βεβαιότητα κατάποσης 

 

                                       Ακτινογραφία 

 

Προσοχή: 

! Κέρμα  vs  Μπαταρία 

! Ύπτια θέση  

 

 

 



Κέρματα / Μη αιχμηρά αντικείμενα  
 Οισοφάγος  
Συμπτώματα απόφραξης  
 επείγουσα  ενδοσκόπηση 

Χωρίς συμπτώματα – ενδοσκόπηση < 24 ώρες 
  Ακτινογραφία προ ενδοσκόπησης 
Έλεγχος  για βλάβη τοιχώματος οισοφάγου 

Άγνωστος  χρόνος κατάποσης  
 Άμεση ενδοσκόπηση 
 Ενημέρωση χειρουργών  

 

  Στομάχι  
Συμπτώματα  - ενδοσκοπική αφαίρεση 
Χωρίς συμπτώματα – παρακολούθηση με Χrays                      

2-4 εβδομάδες !  

 



Κέρματα - Προβληματισμοί 
 Χορήγηση γλυκαγόνης για τη χαλάρωση του ΚΟΣ 
Ενσφήνωση στον κατώτερο οισοφάγο 
Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης ενδοσκοπικής 

αντιμετώπισης  
 

 Ανάσυρση με καθετήρα foley 
Εισρόφηση  
  Διάτρηση  
Απόφραξη αεραγωγού  

 

 Προώθηση κέρματος  με διαστολείς 
Ασφαλές  
Έλεγχος τοιχώματος οισοφάγου 
Αδυναμία ανάσυρσης κέρματος   

 

 



Κέρματα / Μη αιχμηρά αντικείμενα  

Λαβίδες  Δίχτυα  



Υπεραπορροφητικά  αντικείμενα  
 Διάφορα προϊόντα 

o Προσωπική υγιεινή – πχ πάνες, ταμπόν  

o Κηπουρική  

o Παιχνίδια    

 

 30- 60 φορές το αρχικό τους μέγεθος 
Απόφραξη ΓΕΣ    

 

 Έχει αναφερθεί ένας θάνατος ! 

 

 Αντιμετώπιση  
Άμεση ενδοσκοπική αφαίρεση     

 



Κατάποση ξένου σώματος -  

Συμπεράσματα  

 Επείγουσες καταστάσεις –παραπομπή σε 
νοσοκομείο με δυνατότητα ενδοσκόπησης  

Ουδέν per os  

 

I. Συμπτωματικό παιδί με ύποπτη ή επιβεβαιωμένη 
κατάποση 

II. Ασυμπτωματικό παιδί με πιθανή κατάποση  
Επίπεδης μπαταρίας 

Μαγνήτη 

Αιχμηρού αντικείμενου   

 



Κατάποση ξένου σώματος - 

Συμπεράσματα  
 Ασυμπτωματικό παιδί με ιστορικό κατάποσης αντικειμένου 

χαμηλού κινδύνου  
 

 Α/α σε ύπτια θέση  
 

I. Ξένο σώμα στον οισοφάγο  
 Παραπομπή στο νοσοκομείο 
 

II. Ξένο σώμα στο στομάχι  
o  >2,5 εκ διάμετρο ή > 6 εκ μήκος  
     Παραπομπή στο νοσοκομείο 

 
o < 2,5 εκ διάμετρο ή < 6 εκ μήκος  
     Παρακολούθηση έως και 2-4 εβδομάδες  

 



Κατάποση ξένου σώματος - 

Συμπεράσματα  

 

 

 

Πρόληψη ! 



Ευχαριστώ  


