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Benigna Esofagusstrikturer 
Jämförande studie av 10 sekunders och 2 minuters dilatationstid 
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Följande studie är en randomiserad jämförande undersökning av behandlingseffekten 
av 10 sekunders eller 2 minuters dilatationstid vid benigna esofagusstrikturer. För att 
svara på frågan undersöktes 20 patienter med symtomgivande strikturer vid Uppsala 
Akademiska Sjukhus, 10 av dem placerades i Grupp A med 10 sekunders 
dilatationstid, 10 av dem i Grupp B med 2 minuters dilatationstid. Bakgrunden till 
studien är det faktum att det idag saknas nationella riktlinjer för hur länge man bör 
behålla ballongen uppblåst i samband med dilatation av benigna esofagusstrikturer. 
Vid en enkätundersökning med några av landets främsta skopister har det 
framkommit att det utvecklats en form av klinisk praxis, byggd på beprövad 
erfarenhet, där man använder en dilatationstid på cirka 2 minuter i snitt. Själva 
dilatationsprocessen är dock smärtsam och obehaglig för patienten, så det finns skäl 
till att pröva huruvida samma behandlingsresultat kan uppnås med en kortare 
dilatationstid jämfört med den kliniska praxis som vuxit fram i landet. Patienterna har 
även följts upp flera år efter studiens end-point för att ytterligare skatta 
behandlingseffekten ur ett långtidsperspektiv. Studien har genomförts med en 
huvudsakligen induktiv metod och tar sitt teoretiska avstamp i såväl engelsk som 
svensk aktuell litteatur samt forskning om sjukdomar i esofagus samt 
dilatationsteknik.  Den bild som framträtt i studien visar att en dilatationstid på 10 
sekunder ger ett jämförbart resultat med en dilatationstid på 2 minuter, oavsett kön 
och ålder. Även långtidsuppföljningen ger en jämförbar bild mellan grupperna. 
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Abstract 
 
Background: There is currently no studies regarding dilation time when treating 
benign oesophageal strictures. The dilation process is painful and unpleasant. Dilation 
time in clinical practice is, according to leading Swedish endoscopists, 2 minutes. A 
previous study on patients with achalasia has however shown that a dilation time of 6 
seconds is as effective as 1 minute. 
  
Methods: Twenty patients with symptomatic oesophageal strictures and dysphagia 
were randomized to 10 seconds or 2 minutes dilation time. 
 
Result: The 10-second group required an average of 1.4 dilations per patient; the 2-
minute group required an average of 1.5 dilations per patient. The long-term follow-
up also showed similar results between the groups.  
 
Conclusion: This pilot study is clearly underpowered regarding the studied 
population, but however it indicates that the result is similar when comparing 10 
seconds dilation time with the national praxis of 2 minutes. Since the treatment is both 
painful and unpleasant, this is an important finding.  
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akgrunden till denna studie är det faktum att det idag saknas 

evidensbaserad forskning samt internationella riktlinjer för hur länge 

ballongen bör behållas uppblåst i samband med dilatation av benigna 

esofagusstrikturer. En praxisstudie med några av Sveriges mest rutinerade skopister 

har visat att en genomsnittstid på cirka 2 minuter används idag. Själva 

dilatationsprocessen är smärtsam och obehaglig för patienten, så det finns skäl att 

pröva huruvida samma behandlingsresultat kan uppnås vid en kortare dilatationstid. I 

denna pilotstudie har tjugo patienter därför randomiserats till antingen 10 sekunders 

eller 2 minuters dilatationstid. Patienterna har även följts upp 4-7 år efter studiens 

endpoint för att undersöka behandlingseffekten ur ett långtidsperspektiv. 

Studiepopulationen är förvisso allt för låg för att kunna dra några stora slutsatser, men 

resultatet visar att en dilatationstid på 10 sekunder ger ett likvärdigt resultat som en 

dilatationstid på 2 minuter, oavsett kön och ålder. I långtidsuppföljningen ses inte 

heller några skillnader i resultat mellan grupperna. Detta är ett intressant fynd med 

tanke på att behandlingen är smärtsam och obehaglig för patienten.  

 

Nyckelord: Ballongdilatation, esofagusstriktur, dilatationstid, esofagus.  

 

Introduktion 
Redan för 3000 år sedan förstod 

dåtidens medicinkunniga i det antika 

Egypten att dysfagi, det vill säga 

sväljningsvårigheter, kan avhjälpas 

genom vidgning, dilatation, av 

esofagus. På 1500-talet utfördes detta 

med hjälp av stearinljus som blint 

fördes ner i esofagus. 1674 utfördes 

den första journaldokumenterade 

dilatationen av en esofagusstriktur med 

hjälp av ett valben (Spiess et al, 1998) 

och knappt 300 år senare kunde en 

esofagusstriktur för första gången  

 

 

 

dilateras under direkt insyn med hjälp 

av fiberoptik. Det var gastroskopins 

intåg i diagnostiken och utvecklingen 

har fortsatt framåt i god takt de senaste 

decennierna med nya tekniker och 

instrument att tillgå.  

 

Strikturer, det vill säga förträngningar i 

esofagus, är en vanlig orsak till dysfagi 

(Ferguson, 2005). Dessa strikturer kan 

vara av både malign och benign art.  

 

 

B 



	  
4	  

 

Den vanligaste orsaken till benign 

striktur är gastroesofageal reflux-

sjukdom (GERD) med esofagit 

(Siersema et al, 2009), som ses i cirka 

70 % av fallen.  

 

Idag behandlas de flesta patienter som 

har benigna esofagusstrikturer med 

ballongdilatation (Lew & Kochman, 

2002). Under behandlingen är 

patienten vaken, vilket kan vara både 

obehagligt och smärtsamt. Vid varje 

session görs 1-3 dilatationer i rad och 

inte sällan måste proceduren upprepas 

ett antal gånger för att strikturen skall 

försvinna (Riley & Attwood, 2004).  

 

I Sverige har det vuxit fram en 

nationell klinisk praxis att behålla 

ballongen uppblåst i cirka 2 minuter 

(Praxisstudie, 2011). Inga studier är 

dock gjorda avseende optimal 

dilatationstid vid benigna 

esofagusstrikturer. Skriftliga kliniska 

rekommendationer saknas dessutom, 

inte bara i Sverige utan även i resten av 

världen (Riley & Attwood, 2004).  

 

 

Teoretisk Bakgrund 
Esofagus 

Esofagus är ett cirka 25 centimeter 

långt rörformat organ, som förbinder 

pharynx med ventrikeln. Själva ordet 

esofagus härstammar från grekiskans 

oisophagos som betyder ”födans entré” 

(Drake et al, 2010).  

 

Esofagus kan, beroende på hur den 

förlöper, delas upp i tre anatomiska 

delar som alla hänger samman. Mest 

proximalt finns pars cervicalis 

oesophagi som börjar i svalget i höjd 

med den sjätte halskotan, alldeles i 

underkanten av tracheas ringbrosk. 

Esofagus sträcker sig sedan längs 

framsidan av kotpelaren, bakom 

trachea och mellan respektive arteria 

carotis communis, vidare genom 

supero-posteriora mediastinum och 

benämns då pars thoracica oesophagi.  

 

Därefter fortsätter esofagus genom 

hiatus esophageus i diafragma och då 

den träder in i buken benämns den 

slutligen för pars abdominalis 

oesophagi som är esofagus tredje och 

sista del. Denna del av esofagus är bara 

någon centimeter lång och går alldeles 

bakom den vänstra leverloben, delvis 

täckt av peritoneum. Esofagus vidgar 

Syftet med studien är således att 
jämföra behandlingseffekten mellan 
två olika dilatationstider vid benigna 
esofagusstrikturer;  
10 sekunder och 2 minuter.	  
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sig kraftigt precis före inträdet i 

ventrikelns cardia ungefär i höjd med 

den elfte bröstkotan (Arnér et al, 

2009).   

 

Det finns två sfinktrar i esofagus, en 

övre, Upper Esophageal Sphincter 

(UES), i höjd med epiglottis och en 

nedre, Lower Esophageal Sphincter 

(LES).  

 

UES utgörs av tvärstrimmig 

muskulatur men är ändå inte viljestyrd 

utan triggas av svalgreflexen eller 

kräkreflexen och styrs av musculus 

constrictor pharyngis inferior. UES 

hindrar även svald föda att stötas upp i 

svalget samt är orsaken till ljudet som 

uppstår vid en rapning (Mu et al, 

2007). LES, som även benämns den 

övre magmunnen, fyller en viktig 

funktion genom att hålla den sura 

magsaften borta från esofagus 

skivepitel. En allt för slapp LES leder 

till refluxbesvär. Vid akalasi (se nedan) 

ses det motsatta, det vill säga en allt för 

stram LES (Barret, 2007).  

 

Z-linjen 

I distala esofagus finns även ett 

endoskopiskt landmärke i form av den 

så kallade Z-linjen, som markerar 

övergången från esofagus flerskiktade 

skivepitel till ventrikelns enskiktade 

cylinderepitel (Boyce, 2000). Vid 

Barrets esofagus flyttas Z-linjen 

proximalt, då skivepitelet i distala 

esofagus ersätts av cylinderepitel 

(Arnér et al, 2009). Via endoskop kan 

Z-linjens utseende bedömas med hjälp 

av den så kallade ZAP-

klassifikationen. Vid ZAP grad 0 ses 

normalt esofagealt skivepitel med en 

normal skarp Z-linje utan tecken på 

cylinderepitel i esofagus. ZAP grad I 

har en oregelbunden Z-linje där tunna 

tung-liknande utskjutningar eller små 

öar av cylinderepitel ses i esofagus. 

Vid ZAP grad II ses distinkta tungor av 

cylinderepitel i esofagus, som sträcker 

sig kortare än 3 cm upp i esofagus och 

där basen är smalare än tungans längd.  

Slutligen ses vid ZAP grad III tydliga 

tungor av cylinderepitel längre än 3 

cm, eller en huvudsaklig förflyttning 

av Z-linjen på mer än 3 cm upp i 

esofagus (Wallner et al, 2002).  

 

Esofagus förlöper nära en mängd 

viktiga strukturer (Drake et al, 2011) 

till exempel aorta, trachea, perikardiet, 

diafragma, intercostal-artärer, ductus 

thoracicus, a. subclavia, n. recurrens 

och n. vagus (se Figur 1).  
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Figur 1 – Översiktsbild, esofageala relationer (Grays Online Anatomy, 2011) 

 

Fysiologiska förträngningar 

Det finns tre fysiologiska för-

trängningar i esofagus: Cirka 15 cm 

från främre tandraden precis där 

esofagus övergår från pharynx, cirka 

25 cm från främre tandraden där 

esofagus korsas av aortabågen samt 

vänster huvudbronk och slutligen cirka 

35-40 cm från främre tandraden där 

esofagus passerar igenom hiatus 

esophageus i diafragma. Att mäta 

avståndet från främre tandraden är 

viktigt för att skopisten ska veta 

ungefär var dessa fysiologiska 

förträngningar är, men även för att 

kunna dokumentera var i esofagus som 

patologiska fynd påträffas.  
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Esofagus histologi 

Närmast lumen i esofagusslemhinnan 

finns ett tjockt flerskiktat lager 

oförhornat skivepitel med platta celler. 

Mot basen av epitellagret är cellerna 

mer cylindriska. Epitelet är påtagligt 

förtjockat för att kunna stå emot 

påfrestningar från föda, saliv och 

mucus. Epitelet sitter på ett lager av 

mucosa, lamina propria, som makro-

skopiskt sett är rödaktigt proximalt i 

esofagus, men bleknar längre distalt.  

 

Mucosan formar små papiller i 

slemhinnan. Strax under mucosan finns 

ett glatt muskellager, muscularis 

mucosae. Detta muskellager saknas i 

stort sett i proximala esofagusväggen, 

men utvidgas i distala esofagus. Under 

mucosan ligger submucosan som  

 

 

förbinder mucosan med det inre 

muskellagret och består av blodkärl, 

nerver och slemkörtlar. Dessa 

slemkörtlar kallas för esofaguskörtlar 

och är ansamlade likt druvklasar i 

submucosan. De har långa 

körtelgångar som mynnar i 

esofaguslumen och förser epitelet med 

mucus.  

 

Därefter finns det kraftiga, tvåskiktade 

muskellagret som genom peristaltik 

möjliggör sväljning och transport av 

födan ner till ventrikeln. Det inre 

muskellagret är tvärgående cirkulärt 

och utgörs av glatt muskulatur, det 

yttre lagret består av längsgående 

skelettmuskulatur. Längst ut finns en 

fibrös kapsel, adventitian (Ross & 

Pawlina, 2011).  

Esofagus lager utifrån: 

- Flerskiktat skivepitel 

- Lamina propria 

- Muscularis mucosae  

- Submucosa 

        h) Esofaguskörtlar  

         i) Körtelgång 

- Tvärgående glatt muskulatur 

- Längsgående skelettmuskellager 

- Adventitia 

 

Figur 2 – Tvärsnitt genom esofagusväggen (Grays Online Anatomy, 2011) 
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Strikturer i esofagus 

Med en striktur i esofagus menas en 

onaturlig förträngning av dess lumen. 

Denna förträngning kan vara av både 

malign och benign art (Hernandez et 

al, 2000).  

 

Maligna Esofagusstrikturer 

Maligna esofagusstrikturer upp-

kommer, som namnet anger, på grund 

av tumörutveckling. Varje år drabbas 

ca 650 patienter i Sverige av cancer i 

esofagus, vilket utgör cirka 5 % av all 

cancer i GI-kanalen. Incidensen ökar 

dock årligen (Wenger, 2005) och 

esofaguscancer har mycket dålig 

prognos med en ettårsöverlevnad på 

cirka 20 % (Soper, 2008). Utvidgad 

kirurgi är i de flesta fall den enda 

utvägen.  

 

Det vanligaste symtomet vid malign 

esofagusstriktur är progressiv dysfagi 

till följd av den striktur som cancern 

medför (Se Bild 1 nedan). Övriga 

symtom är allmänna cancersymtom 

som viktnedgång, anemi och trötthet 

(Wenger, 2005). Diagnosen sätts ofta 

allt för sent och cirka 50 % av 

patienterna som diagnosticeras har 

redan metastaser. Även stora 

lungtumörer som växer in och 

klämmer till esofagus utifrån kan ge 

upphov till maligna strikturer. Utöver 

kirurgi kan ballongdilatation bli aktuell 

som palliativ åtgärd. Andra lokala 

behandlingsprinciper är stentning, 

termal laserdestruktion samt endo-

luminal strålbehandling (Soper et al, 

2008).  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Bild 1 – Esofaguscancerfynd i samband med gastroskopi (Wenger, 2005) 
 

  
  
Delarbete I 
Delarbete I är en retrospektiv kohortstudie som inkluderar patienter som har behandlats med esofagusstent 
för maligna strikturer i esofagus i Sverige under åren 1997–2000. Studiens syfte var att studera 
behandlingens distribution och säkerhet samt betydelsen av sjukhusvolym avseende ingreppet. Detta har inte 
tidigare studerats i en populationsbaserad studie. Samtliga landets patienter med esofaguscancer 
identifierades först i Cancerregistret. Stentbehandling identifierades sedan genom registermatchning mot 
Slutenvårdsregistret. Dödsdatum erhölls via Dödsorsaksregistret. Behandlingsrelaterade komplikationer 
studerades genom journalgenomgång.  

Bland 1052 registrerade patienter med esofaguscancer blev 402 (38 %) patienter föremål för stentbehandling. 
Medianöverlevnaden efter stentbehandling var hundra dagar. Ingen skillnad i överlevnad mellan män och 
kvinnor eller mellan åldersgrupper kunde påvisas. Stentbehandling utfördes vid 38 sjukhus i Sverige och 
antalet behandlingar varierade mellan 1 och 59 per sjukhus under studieperioden. Vi fick tillgång till 152 (38 
%) patientjournaler. Bland dessa identifierades 42 patienter med komplikationer (28 %), varav 20 (13 %) hade 
direkt behandlingsrelaterade komplikationer. Komplikationsfrekvensen var lika vid ”högvolymcentra” (>10 
behandlingar under studieperioden) och ”lågvolymcentra” (?10 stentbehandlingar). Vi noterade två 
behandlingsrelaterade dödsfall (1 %), båda orsakade av esofagusperforation. Det var ingen skillnad i 
medianöverlevnad bland patienter med eller utan komplikationer.  

Delarbete II 
Denna studie är en tvåarmad randomiserad svensk multicenterstudie där patienter med avancerad 
esofaguscancer inkluderades till antingen stentbehandling eller brachyradioterapi (Iridium 192, 7 Gy x 3, >10 
Gy/h). Klinisk uppföljning och utvärdering med livskvalitetsformulär, utarbetade av European Organisation for 
Research and Treatment of Cancer (EORTC), där en enkät mätte allmän livskvalitet och generella symtom 
(QLQ C-30) och en annan mätte esofagusspecifika symtom (QLQ OES-18), skedde vid inklusion samt en, tre, 
sex och tolv månader efter insatt behandling. En skillnad på 10 poäng i livskvalitets-score (QoL-score) 
antogs som klinisk signifikant.  

Totalt 66 patienter inkluderades i studien. Av dessa fullföljde 28 patienter stentbehandlingen och 26 patienter 
fullföljde brachyradioterapin. Den genomsnittliga väntetiden från diagnos till behandling var 9,8 (+/- 10,7) 
dagar för stent och 20,1 (+/- 13,5) dagar för brachyradioterapi. Genomsnittlig QoL-score vid inklusion var 43, 
vilket är sämre än för de flesta tumörer. QoL-skalan för dysfagi var hög och de flesta patienter hade svårt att 
äta både fast och passerad föda. Skalorna för förmåga att äta, matlust, förmåga att svälja saliv var kliniskt 
relevant bättre för stentgruppen efter behandling, men skillnaden nådde inte statistisk signifikans. 
Stentpatienter hade en bättre förmåga att dricka vid 1 månads uppföljning (p<0.05), men en sämre social 
funktion vid tre-månaderskontroll (p<0.05). Inga statistisk signifikanta skillnader kunde påvisas i övrigt. 
Medelöverlevnad var 135 dagar (67-167) för stentgruppen och 106 dagar (58-135) för 
brachyradioterapigruppen.  

Delarbete III 
Detta delarbete är en hälsoekonomisk analys jämförande endoskopisk stentning med endoluminal 

 

Endoskopisk bild av eophaguscancer. ! Stent på plats. !

Page 2 of 4Esophageal stenting in the palliation of malignant strictures

2008-10-06http://www.svenskkirurgi.se/skf/svkir/06-6/es_stent.htm
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Benigna esofagusstrikturer 

Benigna esofagusstrikturer är mycket 

vanligare än de maligna. De uppträder 

i regel i distala esofagus nära den nedre 

sfinktern, LES.  

 

Även vid benign esofagusstriktur är 

dysfagi det vanligaste symtomet och 

det är ofta just dysfagi som leder till att 

patienten söker vård (Ferguson, 2005). 

I det akuta skedet kan även 

retrosternala bröstsmärtor förekomma.  

 

Den vanligaste åtgärden för dessa 

strikturer är endoskopisk dilatation. 

Inte sällan återkommer strikturen några 

veckor efter att esofagus blivit 

dilaterad en första gång. De flesta 

strikturerna försvinner efter 1-3 

dilatationer, men upp till 35 % av 

patienterna behöver genomgå så 

många som 5 dilatationer (Siersema, 

2009). 

 

 
 

Bild 2 – Benign blödande esofagusstriktur med förminskad lumen (Wallner, 2005) 
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Orsaker till benigna esofagusstrikturer 

Det finns många skilda orsaker till 

benign esofagusstriktur. Den vanligaste 

är gastroesofageal refluxsjukdom 

(GERD) men orsaken kan även vara 

förvärvad, iatrogen, medfödd samt 

självorsakad.  

 

GERD står för ca 60-70 % av de benigna 

strikturerna (Siersema, 2009). GERD 

orsakas av ett återflöde, reflux, av 

magsyra upp i esofagus. Detta kan till 

exempel bero på hiatus hernia, lågt tryck 

i LES eller så kallad TLESR (transient 

LES relaxation) där LES öppnar sig 

spontant i frånvaro av sväljning eller 

peristaltik (Boeckxstaens, 2007). Fetma, 

rökning och läkemedel med en 

avslappnande effekt på LES kan också ge 

refluxsjukdom.  

 

Hos friska patienter ses ett medeltryck i 

LES på ca 20 mm Hg. I studier har det 

visat sig att ett medeltryck i LES under 8 

mm Hg signifikant korrelerar till risken 

att utveckla strikturer (Ahtaridis et al, 

1981).  

 

GERD är en vanlig åkomma, som 

drabbar upp till 1/3 av befolkningen. Av 

dessa söker ca 20 % sjukvård för sina 

besvär, men det är dock bara ca 3-7 % 

som får allvarliga symtom. De peptiska 

strikturerna hos GERD-patienterna är ca 

10 gånger vanligare hos den vita 

befolkningen än hos den färgade (Vega et 

al, 2009) och ca 3 gånger vanligare hos 

män än hos kvinnor (El-Serag & 

Sonnenberg, 1997). 

 

Behandlingen skiljer sig något beroende 

på hur allvarlig sjukdomen är. Vid 

mildare fall kan det räcka med att betona 

livsstilsförändringar och patient-

utbildning. Särskilt fet och kryddstark 

mat skall undvikas, det är bra att äta 

långsamt och ta små portioner samt tugga 

maten väl. Alternativt kan dessa mildare 

fall behandlas medicinskt genom så 

kallade H2(histaminreceptor-2)-blockare 

som hindrar histaminets verkan på 

magsyrasekretionen både vad gäller 

volym och saltsyrahalt (Läkemedels-

boken, 2011).  

 

Vid svårare fall är dock protonpumps-

hämmare, PPI, ett förstahandsval. De 

blockerar enzymet H+/K+-ATPase i 

magsyrasekretionen (Läkemedelsboken, 

2011).  

 

Om refluxsjukdomen inte behandlas kan 

det sura ventrikelinnehållet orsaka 

esofagit med svullen och inflammerad 

slemhinna. Esofagiten kan sedan läka 

med fibrotisering och kollagenproduktion 

vilket ger upphov till själva strikturen 

(Ferguson, 2005).  
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Enligt Los Angeles klassifikationen 

(Lundell, 1999) delas esofagit in i 4 olika 

stadier; grad A innebär längsgående 

erosioner på upp till 5 mm och grad B 

längsgående erosioner på mer än 5 mm. 

Vid grad C är erosionen inte bara 

längsgående, utan utbreder sig även upp 

till 75 % av esofagus omkrets. Vid grad 

D är erosionen circumferent.  

 

Esofagit grad A och B kan behandlas 

med PPI i några veckor med 

nedtrappning. Grad C och D kräver ofta 

livslång PPI-behandling. I de fall där 

strikturer uppstått krävs oftast upprepade 

dilatationer. En retrospektiv studie har 

dock visat att behovet av fler dilatationer 

har minskat sedan PPI började användas 

(Guda et al, 2004). I mycket svåra fall 

kan kirurgisk tätning av LES övervägas. 

 

Förutom esofagit och esofagusstriktur är 

Barrets Esofagus en relativt vanlig 

komplikation hos patienter med GERD. 

Hos dessa sker en metaplasi där 

skivepitelet i esofagus omvandlas till 

cylinderepitel för att kunna stå emot 

påfrestningarna från saltsyran. Ca 10 % 

av alla de som söker vård för 

refluxbesvär visar sig ha Barrets 

Esofagus. Dessa patienter löper större 

risk att utveckla esofagusscancer i den 

metaplastiska slemhinnan.  

 

Det finns även en typ av infektiös 

esofagit som främst uppkommer hos 

immunosupprimerade, till exempel 

AIDS-patienter. De vanligast före-

kommande infektionerna är candida, 

herpes simplex samt cytomegalovirus 

(Fergusson, 2005). 

 

 

En annan vanlig orsak till benigna 

strikturer är förekomst av en så kallad 

Schatzkiring. Det är en ring av mucosa, 

oftast lokaliserad precis vid, eller strax 

ovanför LES vilket ger en 

lumeninskränkning av esofagus (DiSario 

et al, 2002). Ytan ovanför ringen är oftast 

täckt med skivepitel, medan ytan 

nedanför är täckt med cylinderepitel. 

 

Hos cirka 15 % av de som genomgår 

radiologisk undersökning av esofagus ses 

Schatzkiringar (Mann, 2001). Initialt 

trodde Dr. Schatzki att det var fibrös 

vävnad som gav upphov till ringarna 

(Schatzki & Gary, 1953). Orsaken till 

bildandet av Schatzkiringar är alltjämt 

okänd även om flertalet skilda hypoteser 

har framlagts genom åren (DeVault, 

1996).  

 

Schatzkiringar behöver inte alltid ge 

symtom men vid en lumendiameter under 

13 mm ses i regel alltid intermittent 
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dysfagi. Patienter klagar ibland över att 

till exempel riskorn fastnar i esofagus, 

vilket beror på att ringens krage bildar en 

hylla. Det är inte heller ovanligt att 

esofagus blir totalt obstruerad om en 

dåligt tuggad matbit, en bolus, fastnar. 

Vid en lumendiameter över 20 mm har 

man dock i regel inga symtom (DiSario 

et al, 2002). De flesta patienter med 

Schatzki-ringar svarar bra på 

dilatationsbehandling, men vissa kan 

kräva en kirurgisk åtgärd.  

 

På senare tid har en annan typ av 

esofageal ring identifierats, A-ringen, 

som består av en muskelslemhinna med 

tjocka symmetriska band, lokaliserad ca 

2 cm ovan LES. Den klassiska Schatzki-

ringen benämns därför numera ofta för 

B-ring. A-ringen är ganska ovanlig och 

ger sällan dysfagi, det område som 

begränsas av A-ringen kallas ofta för 

esofagusvestibulen (Mann, 2001). 

 

Esophageal webs, esofageala membran, 

är en annan orsak till benign 

esofagusstriktur (Siersema, 2009). De är 

ca 2-3 mm tjocka membran av normal 

esofagusvävnad, som utgörs av mucosa 

och submucosa. Membranförändringarna 

kan vara medfödda och sitter då ofta 

circumferent i mitten eller nedre 

tredjedelen av esofagus. De vanligaste är 

dock de förvärvade, vilka oftast sitter 

postkrikoidalt i proximala esofagus. 

Orsaken är inte helt klarlagd, men 

troligen uppstår de till följd av någon 

immundefekt. Dessa esofageala 

membran ses bland annat hos patienter 

med järnbristanemi kopplad till 

Plummer-Vinson syndromet, hos 

patienter med olika typer av bullösa 

sjukdomar som pemfigus och pemfigoid, 

samt hos patienter med glutenintolerans 

(Okamura et al, 1988). Precis som vid de 

andra benigna strikturerna är dysfagi det 

vanligaste symtomet, men även 

bröstsmärta, aspiration och perforation 

kan förekomma (Ekberg, 1994).  

 

Strikturer kan även uppstå till följd av 

strålning mot halspartiet som ger upphov 

till vävnadsdöd i esofagus. När vävnaden 

skall återställas läker den med ärrighet 

(Egan et al, 2006) Det samma gäller vid 

foto-dynamisk terapi, PDT (Ferguson, 

2005).  

 

Kaustiska strikturer är en annan orsak till 

benign striktur som kan uppstå vid 

exempelvis sväljning av kemikalier som 

lut eller lacknafta, som har en starkt 

frätande effekt på esofagusslemhinnan 

(Ferguson, 2005). Detta är den vanligaste 

orsaken till att barn utvecklar strikturer, 

till exempel efter att av misstag ha svalt 

lut. I krigsdrabbade länder ses även 

esofagusstrikturer hos patienter, som 
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blivit utsatta för senapsgas eller andra 

kemiska vapen. Även överkonsumtion av 

alkohol samt läkemedelsorsakade 

strikturer räknas till denna kategori. 

Vissa preparat av följande vanliga 

läkemedelsgrupper kan ge strikturer: 

ASA, NSAID, kaliumtabletter, järn-

tabletter, klindamycin, bisfosfonater, 

mecillinam samt tetracyklin (Heller et al, 

1982).  

 

Scleroderma esophagus beror på en 

kronisk systemisk autoimmun sjukdom, 

sklerodermi, som främst sätter sig i 

huden och som kännetecknas av 

fibrosbildning och bildning av 

autoantikroppar. En viss typ av 

sklerodermi kan dock drabba esofagus 

där arterioli och glatt muskulatur drabbas 

av celldöd och ersätts av kollagen. Detta 

ger i sin tur en inflammatorisk reaktion 

där följden blir en strikturerad esofagus 

(Barnett et al, 1988).  

 

Akalasi är en ovanlig esofageal 

motilitetsrubbning som drabbar ca 1 per 

100 000 varje år (Spiess & Kahrilas, 

1998). Den glatta muskulaturen i 

esofagus påverkas, vilket ger nedsatt 

peristaltik och därtill otillräcklig 

avslappning av LES. Detta medför att 

födan inte passerar ned i ventrikeln 

(Gideon et al, 1999). Huvudsymtomet är 

dysfagi och patienten besväras ofta av 

kräkning av osmält föda. Oftast är 

bilddiagnostik den säkraste utrednings-

metoden, men även gastroskopi krävs för 

att utesluta andra orsaker till symtomen. 

Behandlingen består av dilatation med 

högtrycksballong. En vanlig 

komplikation är att patienten i stället 

utvecklar en förslappad LES som ger 

GERD (Spiess & Kahrilas, 1998). 

Alternativa behandlingar är därför att 

injicera botox (Egan et al, 2006) eller att 

utföra så kallad Heller myotomi, en 

kirurgisk klyvning av esofagus-

muskulaturen (Spiess & Kahrilas, 1998).  

Akalasi räknas inom forskningen inte 

som en klassisk orsak till benigna 

esofagusstrikturer (Egan et al, 2006 & 

Hernandez et al, 2000), men ger upphov 

till en snarlik symtombild och är därför 

värd att nämna i sammanhanget. Även 

behandlingsmöjligheterna skiljer sig 

alltså åt.  
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Dysfagi – en sammanfattande tabell 

Orsaker till esofagusstriktur kan 

teoretiskt sett sammanfattas med en 

tabell över orsaker till esofageal dysfagi.  

Detta eftersom dysfagi är huvudsymtom 

vid en trång esofagus. Det enda i tabellen 

nedan som inte är kopplat till strikturer är 

så kallad funktionell dysfagi. I svensk 

litteratur beskrivs denna typ av dysfagi 

ofta som esofagusspasmer, ett 

krampaktigt beteende som är att likställa 

med så kallad IBS i nedre GI-kanalen. 

Denna typ av fluktuerande dysfagi har 

ingen strukturell orsak, och blir oftast en 

uteslutningsdiagnos om ingen annan 

orsak hittas. I engelskspråkig litteratur 

benämns tillståndet ofta Steak house 

syndrom (Jalil & Castell, 2002) vilket 

syftar till att dysfagin inte sällan 

uppkommer i socialt påfrestande 

situationer som i samband med 

restaurangbesök (se Figur 3 nedan).  

 

 

 

Figur 3 – Flödesschema vid esofageal dysfagi 
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Diagnostik av Esofagusstrikturer 

Dysfagi är i regel den vanligaste orsaken 

till att patienten söker vård (Ferguson, 

2005). Typpatienten klagar över 

svårigheter att svälja fast föda, och efter 

hand även flytande föda. Dessa patienter 

remitteras till en gastroskopisk 

undersökning (se nedan). Fördelen med 

endoskopi är att det ger en 

ögonblicksbild av det drabbade området 

och dessutom möjliggör biopsering.  

 

 

Som ett komplement till gastroskopi kan 

esofagusröntgen utföras, där patienten 

sväljer bariumkontrast som visualiseras 

radiologiskt. Denna röntgen kan påvisa 

var strikturen sitter, hur lång eller trång 

den är, om det finns misstänkta 

malignitetsförändringar, samt om det 

föreligger några motilitetsrubbningar. Ett 

annat alternativ är datortomografi av 

esofagus (Ibrahim et al, 2004).  

 
Bild 3 – Esofagusröntgen som visar hiatus hernia & Schatzkiring 
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Hur utförs gastroskopi?  

Gastroskopi är en endoskopisk 

undersökning av övre magtarmkanalen 

där en fiberoptisk kamera förs ned 

genom munnen i avsikt att undersöka 

esofagus, ventrikeln och ibland även 

duodenum. Kameran är kopplad till en 

TV-skärm, som ger skopisten en live-

bild av undersökningsområdet.  

 

Absoluta kontraindikationer för 

gastroskopi saknas. Hög ålder och 

andra sjukdomar utgör sällan något 

hinder. Vid svår hjärt-lungsjukdom, 

eller strax efter hjärtinfarkt, bör 

försiktighet vidtas (Ödman et al, 1999). 

Hos Waranbehandlade patienter bör ett 

aktuellt PK finnas och vid behov av 

terapeutisk skopi kan dosjusteringar 

behövas. 

 

Patienten skall vara fastande, 

Xylocainspray kan ges för att lindra 

kräkreflexen. Sedering med kort-

verkande benzodiazepin intravenöst 

ges vid uttalad oro, stark önskan från 

patienten eller vid svårighet att 

genomföra skopin. Diprivanrus är ett 

alternativ vid flera skopienheter och i 

enstaka fall kan det krävas full narkos. 

Klaffopererade patienter bör få 

endokarditprofylax (Ferguson, 2005).  

 

Patienten läggs i framstupa sidoläge 

och en bettskena placeras i patientens 

mun för att skydda själva endoskopet 

från bitskador. Ulkningar kan 

förekomma och många upplever 

undersökningen som smärtsam och 

obehaglig. Själva instrumentet är ca 1 

cm i diameter och förs in genom 

svalget och ner i esofagus.  

 

Skopisten inleder med en fullständig 

kartläggning av anatomin. Denne kan 

även ta vävnadsprover eller bilder av 

eventuella fynd, som kan sparas till 

patientens journal.  

 

Sedering medför att patienten bör 

observeras i ca 30-60 min efter 

undersökningen och patienten bör ej 

köra bil under resten av dagen (Ödman 

et al, 1999).  

 

Dysfagigrad 

För att få en bild av hur patientens 

dysfagi utvecklar sig över tid, eller hur 

effektiv en behandling är, kan 

patienten själv få bedöma sin dysfagi 

på en skala med olika dysfagigrader 

(Dakkak et al, 1993). I litteraturen 

förekommer en mängd olika typer av 

Dysphagia Scores, men för 

enkelhetens skull har en 

sammanställning gjorts av den något 
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bredare dysfagiskala som Dakkak et al 

(1993) tagit fram. I denna studie har en 

femgradig dysfagiskala, från 0-4, 

använts:  

 

0 = äter normalt 

1 = kan ej äta viss fast föda (tex kött) 

2 = klarar passerad föda, men ej fast  

3 = kan dricka, men ej äta 

4 = kan ej dricka 

 

Figur 4 - Dysfagiskala 0-4 

 

Behandling av strikturer 

Benigna strikturer kan behandlas på 

lite olika sätt. Mekanisk dilatation har 

länge varit förstahandsåtgärd (Guda et 

al, 2004), andra alternativ är kirurgi 

eller steroidinjektioner.  

 

Kirurgisk behandling 

Kirurgiska åtgärder är inte särskilt 

vanliga idag. I vissa fall med 

upprepade strikturer kan det krävas en 

esofagusresektion med gastrisk eller 

jejunal interpositionering. I de flesta 

fall krävs dock dilatationer även efter 

de kirurgiska ingreppen (Raijman et al, 

1999).  

 

Steroidinjektioner 

Vissa studier (Toth et al, 1997) har 

visat att steroidinjektioner i 

esofagusslemhinnan kan vara 

framgångsrikt vid peptiska strikturer. 

Verkningsmekanismen är inte helt 

klarlagd, men forskarna hävdar att det 

skulle blockera kollagenbildningen och 

påskynda nedbrytningen av densamma. 

Studier har visat att streroidinjektioner 

mellan två dilatationer har gett ett 

bättre resultat avseende 

esofaguslumens diameter än vid enbart 

dilatation. I de amerikanska studierna 

användes injektion av triamcinolon, 

men det finns även studier som visat 

gott resultat av systemisk 

kortisonbehandling (Lew & Kochman, 

2002).  

 

Mekanisk dilatation 

Forskare har funnit bevis på att det 

redan på 1500-talet utfördes 

dilatationer med hjälp av stearinljus 

som blint fördes ner i esofagus. Vissa 

hävdar till och med att ordet ”bougie”, 

som är handelsnamnet för den mest 

använda dilatatorn genom tiderna, 

kommer från den Algeriska 

handelsstaden Boujiyah, som var ett 

stort centrum för stearinljustillverkning 

på medeltiden (Soper et al, 2008).  

 

Den första dokumenterade dilatationen 

av en esofagusstriktur i Europa gjordes 

i Paris redan 1674 med hjälp av ett 

valben som i blindo fördes ner genom 
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det förträngda området (Spiess & 

Kahrilas, 1998).  

 

Utvecklingen har gått framåt de 

senaste 300 åren, särskilt i och med 

framtagandet av fiberoptik och säkrare 

instrument. Redan vid förra 

sekelskiftet visade den engelske 

läkaren J.C. Russel upp en 

ballongkonstruktion för dilatation av 

maligna esofagusstrikturer. Samtidigt 

visade den amerikanske läkaren, 

Samuel Mixter, sin mekaniska dilatator 

med ledare (Soper et al, 2008).  

 

I dagsläget finns det tre aktuella 

dilatatorer; guide-wire dilatatorer (A), 

bougies (B) samt endoesofageala 

ballonger (C) (Siersema, 2009).  

 

 
Figur 5, Typer av mekaniska dilatatorer 

 

Under större delen av 1900-talet var 

det de blinda instrumenten, bougies, 

som dominerade. På senare år har dock 

en övergång skett till att använda 

endoesofageala ballonger eller guide-

wire dilatatorer  

Guide-Wire dilatatorer (A) 

Dessa dilatatorer bygger på principen 

att en ledare först förs ner genom 

strikturen och därefter förs dilatatorn 

ovanpå denna. Dilatatorns storlek ökas 

allt eftersom strikturen utvidgas. Den 

mest använda guide-wire dilatatorn nu 

för tiden kallas för Savary-Gilliard 

(Ferguson, 2005).  

 

Savary-Gilliard är en relativt stel 

dilatator gjord av polyvinyl som passar 

bäst för långa, trånga och 

oregelbundna strikturer. Vissa 

dilatatorer är röntgentäta för att ge god 

visualisering vid radiologisk 

undersökning av esofagus. Fördelen är 

att dilatatorn är återanvändningsbar. 

Nackdelen är främst risken för 

komplikationer som skador på larynx 

samt att den ger vissa obehagskänslor 

hos patienten.  

 
Bougies (B) 

Bougies är dilatatorer som är fyllda 

med kvicksilver eller volfram. 

Dilatatorn finns i flera olika storlekar 

och den har precis som Savary-Gilliard 

en avsmalnad spets.  Den mest 

använda bougien kallas för Maloney 

Bougie (Pereira-Lima et al, 1999). 
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Precis som vid andra typer av 

dilatation av esofagus ökas storleken 

på dilatatorn successivt vartefter 

strikturen vidgas. En bougie är alltså 

att jämföra med historiens vaxljus eller 

valben. Esofagusslemhinnan sträcks 

både i längsriktning samt radiärt från 

strikturen (Lew & Kochmann, 2002). 

 

Maloney Bougies kan användas vid 

okomplicerade strikturer som inte är 

trängre än 12 mm. Fördelen är att de är 

billiga att använda, eftersom varken 

radiologisk guidning med 

kontraströntgen eller sedering behöver 

användas. Nackdelen är att de ger fler 

komplikationer och inte kan användas 

på alla patienter (Hernandez, 2000).  

 

Ballongdilatatorer (C) 

Ballongdilatatorn är den överlägset 

mest använda dilatatorn i Sverige nu 

för tiden. Tekniken är i stort densamma 

som Russel tog fram för över 100 år 

sedan (Soper et al, 2008). 

 

Ledaren med ballong förs ner genom 

gastroskopet, TTS (through the scope), 

så att ballongen placeras precis över 

strikturen. Därefter blåses ballongen 

upp till ett bestämt lufttryck, som 

motsvarar en viss diameter, oftast 

mellan 15-20 mm (Tytgat, 1994).  

Ballongdilatation ger en radiär 

streckning av strikturen men den 

längsgående sprickbildningen, som en 

bougie medför undviks. Således erhålls 

en simultan kraft över hela strikturens 

längd och blödningsrisken minskar. 

Den stora fördelen är att proceduren 

övervakas under direkt insyn genom 

gastroskopet. Nackdelen är att denna 

typ av dilatator inte är 

återanvändningsbar vilket innebär 

ökade kostnader (Lew & Kochmann, 

2002).  

 

Stentning av esofagus 

Utöver dilatation av esofagus, kan ett 

mer bestående resultat erhållas med 

hjälp av ett så kallat stent. Metallstent 

har tidigare använts i relativt stor 

utsträckning vid maligna strikturer som 

ett palliativt alternativ till kirurgi. Det 

används dock i mindre antal vid 

benigna strikturer. En ny metod är att 

sätta in ett självutvidgande 

biodegraderbart stent. Dessa 

polyesterstent är täckta med silikon 

och löser upp sig efter cirka 6 veckor 

med syftet att esofagus sedan skall 

hållas vidgat permanent. Vissa hävdar 

dock att esofagus restrikturerar när 

stentet löst upp sig, eller att stentet inte 

är av tillräckligt mekanisk styrka och 

därför migrerar i esofagus (Siersema, 

2009). 
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Dilatationskomplikationer 

Även om ballongdilatationer ses som 

ett relativt riskfritt ingrepp så 

förekommer komplikationer (Ekberg et 

al, 1994). Det bör påpekas att risken 

ökar hos patienter med sköra 

slemhinnor, samtidiga sjukdomar samt 

exponentiellt med åldern.  

 

Risken för blödning eller perforation är 

cirka 0,1-0,4 % (Toth et al, 1997). 

Bakteremi uppträder i 20 – 45 % av 

fallen, men det handlar inte om 

allvarliga bakteremier som endokardit 

eller hjärnabscesser. Dessa 

komplikationer är nämligen mycket 

ovanliga. Det ska dock påpekas att 

antibiotikaprofylax bör ges till alla 

högriskpatienter (Ferguson, 2005).  

 

Risken ökar vid upprepade dilatationer 

och den kumulativa risken har 

beräknats till cirka 1,95 % (Ekberg et 

al, 1994). 

 

Åtgärder för att undvika komplikationer 

”The rule of 3s” 

Vid en och samma session skall inte 

fler än tre dilatatorer av gradvis ökande 

storlek användas och ballongstorleken 

skall ej ökas med mer än tre mm åt 

gången. Vid väldigt trånga och/eller 

långa strikturer bör en, eller högst två, 

olika dilatatorer användas. Denna regel 

är från början framtagen för Maloney 

Bougies, men kan även användas vid 

ballongdilatation. De flesta skopister 

frångår dock denna regel vid 

ballongdilatation (Lew & Kochman, 

2002).  

 

Ballongstorleken 

Den initiala ballongstorleken beror 

naturligtvis på strikturens genes och 

utseende. Ofta bör den dock begränsas 

till 13-15 mm. Det finns dock flera 

studier som pekar på att en initial 

storlek på 20 mm inte medför större 

komplikationer (Saeed et al, 1995).  

 

Fluoroskopi 

Fluoroskopi är en typ av lågdosröntgen 

som främst är användbart vid blind 

dilatation med Maloney Bougies (Egan 

et al, 2006). Fluoroskopi kan också 

användas vid TTS-dilatation för att 

försäkra sig om ballongens läge vid 

trånga passager eller dåliga 

siktförhållanden. I dessa fall kan 

ballongen blåsas upp med röntgentätt 

material i stället för vatten (Ferguson, 

2005). Det råder delade meningar om, 

huruvida fluoroskopi borde vara 

obligatoriskt eller ej vid dilatation. 

Ekberg et al (1994) verkar dock vara 

eniga om att fluoroskopi alltid bör 

användas vid komplicerade strikturer. 
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Kombinerad dilatationsteknik 

Vid mycket komplicerade strikturer 

med trång lumen och hög risk för 

perforation kan retrograd och antegrad 

dilatationsteknik kombineras; CARD 

(Combined antegrade & retrograde 

dilation). Först introduceras ett 

lågdiameterendoskop i ventrikeln via 

en gastro- eller jejunostomi. Därefter 

förs endoskopet vidare in i esofagus 

nedifrån med hjälp av en röntgentär 

ledare. Ledaren kan sedan passera 

strikturen och fångas in uppifrån. Över 

ledaren kan slutligen en ballong eller 

guide-wire dilatator placeras uppifrån 

för att dilatera strikturen (Bueno et al, 

2001). 

 

Resultat av dilatation 

Många författare har försökt jämföra 

ovanstående tre dilatationsprinciper 

(A, B & C) ur ekonomisk, 

komplikationsmässig och effektivitets-

mässig synvinkel (Cox et al, 1994). 

Det finns dock ingen bevisad fördel 

hos endera tekniken om samtliga 

aspekter vägs in, men såväl ballong- 

som guide-wire dilatatorer anses vara 

de bästa och säkraste då de ger minst 

komplikationer. Det är även bevisat att 

Maloney Bougies medför en ökad risk 

för perforation vid komplexa strikturer 

(Hernandez et al, 2000).  

 

Val av dilatator och teknik beror på 

många faktorer, men den viktigaste är 

trots allt själva strikturens karaktärs-

drag. Därtill skall hänsyn tas till 

patientens tolerans, samt vad skopisten 

föredrar beroende på tidigare 

erfarenhet. I slutändan handlar det 

mest om ett skräddarsytt val, samt vad 

det specifika sjukhuset och kliniken 

har för resurser ekonomiskt och 

personellt. I just Sverige används i 

stort sett bara ballongdilatatorer idag 

(Wallner, 2011).  

 

Många studier visar att det räcker med 

en enda dilatationsomgång för att i 

stort sett alla patienter skall uppleva en 

omedelbar förbättring avseende 

dysfagi. För närmare 80 % av 

patienterna räcker en dilatation för att 

nå symtomfrihet, men hos övriga 

behövs ofta en upprepad dilatation 

inom 4 veckor. Cirka 30 % av 

patienterna kommer dock att behöva 

re-dilateras inom 1 år, även om de har 

en optimal saltsyrahämning. De utan 

optimal saltsyrasuppression har en 

recidivrisk på cirka 60 % (DiSario et 

al, 2002).  

 

Det saknas dock evidens för vilken 

dilatationstid som är optimal vid 

ballongdilatation av benigna esofagus-

strikturer. I en brittisk studie (Riley & 
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Attwood, 2004) rekommenderas en 

dilatationstid på 20 till 60 sekunder, 

men författarna redogör inte för hur de 

kommit fram till detta, de påpekar även 

i samma studie att den optimala 

dilatationstiden är okänd. I en 

amerikansk studie (Lew & Kochman, 

2002) rekommenderas en dilatationstid 

på 30 till 60 sekunder, men även dessa 

författare saknar belägg för sina 

uppgifter och framlägger att 

litteraturen inom området är tvetydig. 

En praxisstudie (Wallner, 2011) har 

visat att dilatationstiden varierar även i 

Sverige, men att i genomsnitt används 

en dilatationstid på 2 minuter. Den 

enda evidensbaserade studien som har 

utförts avseende dilatationstid är utförd 

på en grupp akalasipatienter. Den 

visade ingen skillnad i resultat mellan 

6 och 60 sekunders dilatationstid. 

(Khan et al, 1998).  
 

 

 

 

 

 

 

Metod & Material 
Denna studies metoddel är uppdelad i 

två separata delar. Dels en 

enkätundersökning, praxisstudien, som 

syftar till att få en bild av nationell 

klinisk praxis när det gäller 

dilatationstid av benigna esofagus-

strikturer. Dels en oblindad random-

iserad kontrollstudie, dilatations-

studien, där patienterna slumpmässigt 

uppdelas i två lika stora grupper. 

Studien är en liten pilotstudie närmast 

av hypotesgenererande karaktär. Syftet 

med dilatationsstudien är att svara på 

frågeställningen som ligger till grund 

för denna rapport.   

	  

Praxisstudien 

För att få en bättre bild av hur 

ballongdilatation utförs i Sverige har 

en digital enkätundersökning utförts.  

 

Under 2011 kontaktades endoskopi-

mottagningen på 18 av landets sjukhus. 

16 skopister svarade. Ett av sjukhusen 

hade ej endoskopi i den utsträckningen 

att de kunde ge ett relevant svar och 1 

sjukhus svarade ej. Syftet med 

praxisstudien var att få en bild av 

vilken dilatationstid som används i 

landet. De sjukhus som deltog i 

praxisstudien finns redovisade i 

Appendix 1.  
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Dilatationsstudien 

Patienter som remitterades till Uppsala 

Akademiska sjukhus på grund av 

dysfagi grad 1-4 under perioden 2003-

2008 gastroskoperades. De som 

uppvisade tecken på benign esofagus-

striktur inkluderades i studien och 

randomiserades till två lika stora 

grupper. Randomiseringen skedde med 

slutna kuvert. I grupp A användes 10 

sekunders dilatationstid och i grupp B 

användes 2 minuters dilatationstid.  

 

Grupp A bestod av nio män och en 

kvinna, medelåldern var 63,6 år och 

medianåldern 74,5 år. Den yngste 

patienten var 32 år och den äldste 82 

år. Nio av patienterna hade dysfagigrad 

1, medan en patient hade dysfagigrad 

2.  

 

Grupp B bestod av sju män och tre 

kvinnor. Medelåldern var 58,7 år och 

medianåldern 63,0 år. Den yngste 

patienten var 36 år och den äldste 68 

år. Samtliga patienter i grupp B hade 

dysfagigrad 1.  

 

I båda grupperna var Schatzkiring den 

dominerande orsaken till benign 

striktur. För demografiska data, se 

Figur 6 nedan. 

 

 

 
 Grupp A Grupp B 

Dilatationstid 10 sek 2 min 

Antal Män 9 7 

Antal Kvinnor 1 3 

Medelålder 63,6 58,7 

Medianålder 74,5 63 

Schatzkiring 8 9 

Esofagit 2 1 
 

Figur 6 – Demografisk data 

 

De patienter som kände sig oroliga 

inför undersökningen erhöll ca 15 

minuter före behandlingen intravenös 

sedering i form av 10 mg Stesolid. De 

patienter som så önskade erhöll 

lokalanestetikum i larynx i form av 

Xylocain spray. Patienten fick ligga i 

framstupa sidoläge på en brits när 

endoskopin påbörjades. Hela esofagus 

kartlades fram till strikturen. I 

protokollet noterades om det var 

möjligt att passera strikturen innan 

dilatation. Dessutom noterades 

förekomst av peptiska strikturer. Dessa 

patienter blev insatta på fulldos PPI i 

samband med första besöket.  

 

Graden av metaplasi uppskattades 

enligt ZAP-klassifikationen och graden 

av esofagit uppskattades enligt Los 

Angeles klassifikationen.  
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Flödesschema dilatationsstudien 
 
 
 

 
 

Patienter med dysfagi 
grad 1-4 

Skopi 

Information 
Samtycke 
 
 

Ej striktur/Malign striktur Benign striktur 

Dilatation 

Uppföljning 1 vecka 
(Dysfagigrad) 

Uppföljning 1 månad 
(Dysfagigrad + skopi) 

Uppföljning 3 månader 
(Dysfagigrad) 

Uppföljning 1 år 
(Dysfagigrad) 

Inklusion 
Randomisering till dilatation 
10 sekunder  alt. 2 minuter. 
(Dilatationstid gäller samtliga dilatationer) 

Ej dysfagi 

Ej dysfagi 
 

Ej dysfagi 

Dy
sfa

gi
 g

ra
d 

1-
4 

 

Dysfagigrad: 
0 = Äter normalt 
1 = Kan ej äta viss fast föda (t.ex. kött) 
2 = Kan ej äta  fast föda, kan äta passerad kost. 
3 = Kan ej äta, kan dricka. 
4 = Svårt även att dricka 

Exklusion om 
>3dilationer/månad 

Strikturens genes bestämdes och även 

på vilken nivå i esofagus den befann 

sig (se Appendix 3, Skopiprotokoll).  

 

En TTS-ballong (CRE Fixed Wire, 

Boston Scientific Corporation) fördes 

sedan ner genom endoskopet och den 

första ballongen blåstes upp till 18 mm 

i diameter. Ballongen behölls uppblåst 

i 10 sekunder för grupp A och i 2 

minuter för grupp B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därefter upprepades proceduren med 

en ballongstorlek på 19 mm samt 

slutligen en på 20 mm. Målsättningen 

var att kunna dilatera 

esofagusstrikturen till 20 milimeters 

diameter vid första behandlingen. 

Skopiutrustningen som användes kom 

från Olympus. Journalsystemet som 

användes var Cosmic 2.0. I övrigt 

användes skopiprotokoll samt 

studiejournaler med uppföljnings-

schema. Se Appendix 2 för 

specifikationer om CRE-ballongen. 

 

Patienterna följdes efter en vecka upp 

per telefon och ombads att subjektivt 

bedöma effekten av skopin genom att 

ange dysfagigrad 0-4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                      Figur 7 – Flödesschema  
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Patienter som hade grad 1 eller mer på 

dysfagiskalan erbjöds ny skopi med 

möjlighet till ny dilatation och en 

objektiv bedömning av skopisten. 

Samma procedur upprepades sedan 

efter en månad, tre månader samt 1 år 

efter den första skopin (se Appendix 4).  

 

Vid re-dilatation nollställdes 

uppföljningsschemat och oavsett 

symtomatologi vid första kontakten 

följdes alla patienter upp enligt 

ovanstående tidsschema. Endpoint för 

studien var besvärsfrihet i 1 år.   

 

Patienternas journaler studerades under 

hösten 2011 av uppsatsförfattaren, det 

vill säga 4-7 år efter endpoint. De 

patienter som hade varit i behov av 

dilatation igen, efter studiens endpoint, 

hade alla fått 2 minuters dilatationstid, 

oavsett tidigare grupptillhörighet. 

 

Inklusionskriterier 

Dysfagi grad 0-4 samt endoskopiskt 

påvisad benign striktur. Patienter med 

akalasi har inte inkluderats då denna 

typ av dysfagi inte räknas som en av de 

klassiska orsakerna till benign 

esofagusstriktur.  

 

 

 

Exklusionskriterier 

Behov av fler än 3 dilatationer per 

månad (Se Figur 7 ovan).   

 

Studien har utformats i enlighet med 

gällande etiska krav och en ansökan 

skickades till etiska nämnden och 

godkändes innan studien påbörjades. 

Alla patienter som har deltagit i 

studien har blivit informerade om 

studiens syfte, och fått skriva på ett 

kontrakt att de vill delta i studien. De 

har dessutom haft rätt att när som helst 

avbryta studien. I alla avseenden har 

försökspersonernas integritet beaktats 

och sekretess avseende 

patientuppgifter har noggrant 

iakttagits. Givetvis har de patienter 

som tackat nej till studien erbjudits 

gängse vård för sina symtom. 
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Resultat 

Praxisstudien 

Praxisstudien visade en stor spridning 

avseende val av dilatationstid. Den 

kortaste tiden som framkom var 30 

sekunder, och den längsta var 5 

minuter. Mediantiden för dilatation av 

benigna esofagusstrikturer i landet var 

2 minuter och medeltiden hos dessa 16 

skopister var 118 sekunder.  

 

Figur 8 – Resultat praxisstudien 

 

Dilatationsstudien 

I grupp A, 10-sekundersgruppen, 

behövdes 1,4 dilatationer per patient 

för att nå endpoint; åtta patienter 

behövde 1 dilatation, en patient 2 

dilatationer och en patient 4 

dilatationer. Alla patienter kunde 

dilateras upp till 20 mm ballongstorlek 

under första besöket helt 

komplikationsfritt. Två av patienterna i 

grupp A uppvisade ZAP grad II enligt 

ZAP-klassifikationen och en av dessa  

 

 

 

patienter hade esofagit av grad B enligt 

Los Angeles klassifikationen. Hos nio 

av patienterna kunde strikturen 

passeras med skopet redan innan 

dilatationen.   

 

I grupp B, 2-minutersgruppen, 

behövdes 1,5 dilatationer per patient 

för att nå endpoint; sex patienter 

behövde 1 dilatation, tre patienter 2 

dilatationer och en patient 3 

dilatationer. Den sistnämnda patienten 

kunde bara dilateras till 19 mm vid 

första tillfället, övriga gick att dilatera 

till 20 mm initialt. Alla dilatationer 

utfördes komplikationsfritt. Fem av 

patienterna uppvisade ZAP grad II 

enligt ZAP-klassifikationen. Av dessa 

hade en patient esofagit grad A och en 

esofagit grad B enligt Los Angeles 

klassifikationen. Två patienter som 

hade ZAP 0 uppvisade Schatzkiring 

med samtidig esofagit grad A. Hos nio 

av patienterna kunde strikturen 

passeras med skopet preoperativt. Det 

förelåg ingen skillnad mellan könen, 

vare sig i gruppen eller mellan 

grupperna. Inte heller åldern påverkade 

resultatet.   
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Figur 9 – Antal dilatationer per grupp 

 

Inga patienter i studien uppfyllde 

exklusionskriteriet av fler än 3 

dilatationer per månad.  

 

Långtidsuppföljning 

Under hösten 2011, det vill säga cirka 

4-7 år efter de initiala behandlingarna, 

studerades samtliga patienter ånyo i 

Cosmic Journalsystem.  

 

I grupp A hade fyra patienter behövt 

genomgå re-dilatation, dessa patienter 

var alla män och medelåldern var 70 

år. Observera att vid re-dilatation efter 

studiens endpoint fick även grupp A 2 

minuters dilatationstid. Två av dessa 

patienter hade behövt två stycken re-

dilatationer vardera, det vill säga totalt 

behövdes sex re-dilatationer i grupp A. 

Av de som behövde dilateras ånyo 

hade tre av patienterna Schatzkiring 

och en av patienterna hade esofagit. 

Båda de patienterna som behövde två 

nya dilatationer hade Schatzkiring. 

Den genomsnittliga tiden mellan 

endpoint av studien och behovet av ny 

dilatation var i grupp A cirka 2 år och 

2 månader. En av patienterna i grupp A 

hade avlidit i multiorgansvikt drygt 2 

år efter studiens endpoint .  
 

 

Figur 10 – Långtidsuppföljning 

 

 
 

I grupp B hade fem patienter behövt 

genomgå re-dilatation, fyra män och en 

kvinna, medelåldern var 55,8 år. En av 

dessa patienter hade behövt två re-

dilatationer, det vill säga totalt gjordes 

sex stycken re-dilatationer i gruppen. 

Av de som behövde dilateras ånyo 

hade fyra av patienterna Schatzkiring 

och en av patienterna hade esofagit. 

Den patienten som behövde två re-

dilatationer hade Schatzkiring. Den 

genomsnittliga tiden mellan endpoint 

och behovet av ny dilatation var 2 år. 

Alla patienter i grupp B var fortfarande 

vid liv när långtids-uppföljningen 

genomfördes. 
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2	  minuter	  	  

 Grupp A Grupp B 
Totalt antal recidiv 6 6 
Antal Män 4 4 
Antal Kvinnor 0 1 
Medelålder 70,25 år 55,8 år 
Schatzkiring 3 4 
Esofagit 1 1 
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Diskussion 

Dilatation av esofagus är en 

välbeprövad behandlingsmetod vid 

strikturer. Redan den antika 

läkekonsten insåg behovet av att hjälpa 

patienter med uttalad dysfagi. 

Ballongdilatation är idag den mest 

använda åtgärden vid benigna 

esofagusstrikturer. Det är en obehaglig 

och smärtsam process för patienten, 

särskilt då ballongen hålls uppblåst. 

Utvecklingen har gått framåt de 

senaste decennierna. Nya under-

sökningstekniker och instrument har 

introducerats på marknaden och äldre 

produkter har finslipats.  

 

Forskningen är dock knapphändig när 

det gäller just vilken dilatationstid som 

bör användas för ett optimalt resultat 

vid benigna esofagusstrikturer. Såväl 

nationella som internationella riktlinjer 

saknas. Tidigare forskning har förvisso 

gett vid handen att 6 sekunder är en 

dilatationstid som ger ett effektivt 

resultat hos akalasipatienter. Dock var 

det inte möjligt att utifrån denna studie 

ställa upp några hypoteser i egentlig 

mening kring hur lång dilatationstid 

som krävs för effektivt resultat vid 

strikturer av annan art än akalasi. 

 

 

 

 

I USA har cirka 30-60 sekunders 

dilatationstid vuxit fram som nationell 

klinisk praxis. En studie har dock visat 

att motsvarande praxis i Sverige är 

cirka 2 minuter.  

 

Med tanke på att aktuell forskning är 

så knapphändig inom området väcktes 

frågan om huruvida en kortare 

dilatationstid kan ge samma resultat 

som den nationella praxis som 

används. För att svara på frågan 

jämfördes två patientgrupper; en med 

10 sekunders dilatationstid och en med 

2 minuters dilatationstid. Patienterna 

följdes även upp flera år efter studiens 

endpoint för att försöka klargöra om 

det fanns några långsiktiga skillnader i 

resultat. 

 

Resultatet av denna studie tyder på att 

10 sekunders dilatationstid är lika 

effektiv som 2 minuter, både på kort 

och på lång sikt. Detta är ett intressant 

fynd med tanke på att behandlingen är 

obehaglig för patienten. Uppföljningen 

visar att resultatet är likvärdigt även på 

lång sikt, oavsett kön eller ålder.  
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Det finns således utrymme för 

framtagande av nationella riktlinjer. En 

fördjupning av denna studie skulle 

mycket väl kunna tjäna till grund för 

utvecklandet av vårdprogram. Vid 

skapandet av dessa riktlinjer bör det 

åtminstone övervägas om inte nationell 

klinisk praxis kan sänkas från dagens 2 

minuter och bli mer lik de som 

används USA och Storbritannien.  

 

När studiepopulationen är så liten som 

i denna studie kan upprepade 

dilatationer hos en enda patient 

påverka medelantalet dilatationer 

mycket mer än hos en större grupp. 

Resultatet skulle därför kunna 

objektiviseras ytterligare med 

exempelvis hjälp av esofagusröntgen, 

eller genom att låta patienterna få 

svälja bariumtäta tabletter av olika 

storlek.  

 

En annan aspekt är det faktum att 

behovet av re-dilatation minskar hos 

patienter som får PPI. Det vore således 

intressant att utreda om denna positiva 

effekt även föreligger hos patienter 

som inte är i behov av PPI, till exempel 

patienter med Schatzkiringar.  

 

Placering av biodegraderbara stent i 

esofagus är en relativt ny metod som 

ännu ej fått genomslag. Det vore 

intressant att kartlägga recidivgraden 

hos patienter som får ett stent i 

samband med dilatation. 

 

Kanske kommer det att uppfinnas en 

helt annan åtgärdsmetod som inte alls 

är obehaglig för patienten. Alternativt 

upptäcks en mer effektiv medicinering 

som reducerar obehagskänslan vid 

dilatation. 

 

Resultatet skulle givetvis behöva 

verifieras i en ny studie med en större 

studiepopulation eftersom denna studie 

mest är att betrakta som en pilotstudie 

och antalet patienter är för få för att 

kunna dra några säkra slutsatser.  
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Appendix 1 – Lista över skopimottagningar som svarade på enkäten 

-‐ Danderyds Sjukhus 

-‐ Eksjö Höglandssjukhus  

-‐ Falu lasarett 

-‐ Gävle Sjukhus 

-‐ Karlstad Centralsjukhus  

-‐ Lunds Universitetssjukhus 

-‐ Norra Älvsborgs Sjukhus 

-‐ Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

-‐ Sankt Görans Sjukhus 

-‐ Sundsvalls Sjukhus 

-‐ Södertälje sjukhus 

-‐ Umeå Universitetssjukhus 

-‐ Visby lasarett 

-‐ Värnamo Sjukhus 

-‐ Ålands Sjukhus 

-‐ Örebro Universitetssjukhus 
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Appendix 2 – Specifikationer, CRE Fixed Wiew Baloon Dilator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

H e a d l i n e  o r P ro d u c t  N a m e

Subhead or Positioning Statement
H e a d l i n e  o r P ro d u c t  N a m e

Subhead or Positioning Statement
C R E! F i x e d  Wir e  B a l l o o n D i l a t o rs

Simplifying the Rule of Three
C R E! F i x e d  Wir e  B a l l o o n D i l a t o rs

Simplifying the Rule of Three

• T hr e e  D is t i n c t , P r e s s ur e-C o n t ro l l e d  D i a m e t e rs

- Designed to provide little or no waisting

• R e c t i l i n e a r S h o u ld e rs

- Promotes endoscopic visualization

• H ig h D e gr e e  o f R a d i a l  V e c t o r F o r c e

- Allows sufficient dilating pressure at the stricture site

• A tr a u m a t i c  T ip

- Helps reduce potential for tip impactions

SINGLE-USE FIXED WIRE BALLOON DILATATION CATHETERS
Order Inflated O.D. Balloon Length Required Working Catheter Size Usable Length
Number                (mm)                 (Fr) (cm) Channel (mm) (Fr) (cm)         

M00558330........6-7-8 .............18-21-24.............8 .................................2.8 .......................................6 ..............................180..................................
M00558340........8-9-10............24-27-30.............8..................................2.8........................................6...............................180..................................
M00558350........10-11-12........30-33-36.............8..................................2.8........................................6...............................180..................................
M00558360........12-13.5-15.....36-40.5-45..........8..................................2.8........................................6...............................180..................................
M00558370........15-16.5-18.....45-49.5-54..........8..................................2.8........................................6...............................180..................................
M00558380........18-19-20........54-57-60.............8..................................2.8........................................6...............................180..................................

Boston Scientific / Microvasive
Tel 508.650.8000
www.bostonscientific.com

Ordering Information
1.800.225.3226

©2002 Boston Scientific Corporation

INSTRUCTIONS FOR USE
Refer to the operator's manual for complete instructions for use.

INDICATIONS
Indicated for use in adult and adolescent populations to endoscopically dilate strictures of the
alimentary tract.

CONTRAINDICATIONS
No contraindications are known.

WARNINGS
Do not exceed the inflation pressure given.

Contents supplied STERILE using an ethylene(EO) process.  Do not use if sterile barrier is damaged. If
damage is found call your Boston Scientific Representative. For single use only. Do not reuse,
reprocess or resterilize. Reuse, reprocessing or resterilization may compromise the structural integrity
of the device and/or lead to device failure which, in turn, may result in patient injury, illness or death.
Reuse, reprocessing or resterilization may also create a risk of contamination of the device and/or
cause patient infection or cross-infection, including, but not limited to, the transmission of infectious
disease(s) from one patient to another.  Contamination of the device may lead to injury, illness or death
of the patient.

POTENTIAL ADVERSE EFFECTS
Potential adverse effects include but are not limited to perforation, hemorrhage, hematoma and
septicemia/infection.

Please be aware that potential adverse effects may arise even with the proper use of medical devices.
Accordingly, this device should be used by persons qualified in the procedures for which it is indicated.

CAUTIONS
Cautions can be found in the product labeling supplied with each device.  CAUTION: Federal (USA) law
restricts this device to sale by or on the order of a physician.

TRADEMARKS
Microvasive" is a registered trademark of Boston Scientific Corporation.
CRE!  is a trademark of Boston Scientific Corporation.
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Appendix 3 – Endoskopiprotokoll, dilatationsstudien Endoskopiprotokoll - dilatationsstudien 
 
Datum:   ________________ 
 
Patientnummer: __________ 
 
Randomiserad till  

 10 sekunders dilatation 
  2 minuters dilatation 

 

 
 
Skopi nummer __________________ 
 
Skopiindikation  Dysfagi  Px           Kontroll 
 
Dysfagigrad               0       1   2    3    4 
 
 
Svalganestesi   Nej    Ja 
Sedering  Nej    Ja _________________________________________________ 
Analgetika  Nej    Ja _________________________________________________ 
 
Exluderad   Nej    Ja _________________________________________________ 
 

Esofagoskopi 
(Alla mått=antal cm från incisorerna) 
 
Övre begränsning av striktur: _________ 
Nedre begränsning av striktur: _________ 
Gastroesofageala övergång: _________ 
Hiatus: _________ 
 
ZAP-grad  0  I  II  III   Ej bedömbart 
LA-grad  0  A  B  C  D  Ej bedömbart 
Px   Ja     Nej 
 

Dilatation 
Dilation utförd  Ja    Nej 
Maximal dilatations !   15 cm  16,5 cm  18 cm  19 cm  20 cm 
Dilatationstid vid maximal ! ________________ 
Total dilationstid  ________________ 
Total skopitid  ________________ 
 

Resultat 
Möjligt att passera striktur före dilatation  Ja    Nej 
Möjligt att passera striktur efter dilatation  Ja    Nej    Ej tillämpligt 
 
Patientens uppfattning om skopins obehag:   inget obehag 

 lätt obehag 
 måttligt obehag 
 svårt obehag 

 
Erhållit årsrecept fulldos PPI   Ja  Nej  
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Appendix 4 – uppföljningsprotokoll 

	  
	  
Patientnummer:	  __________	  
	  
	  

	   Tid	  sedan	  senaste	  dilatation	   Dysfagigrad	   	   	  

Datu
m	  

1	  v.	   1	  m.	   3	  m.	   1	  år	   0	   1	   2	   3	   4	   Skopi	   Dilatation	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  
Dysfagigrad:	  
0	  =	  Äter	  normalt	  
1	  =	  Kan	  ej	  äta	  viss	  fast	  föda	  (t.ex.	  kött)	  
2	  =	  Kan	  ej	  äta	  	  fast	  föda,	  kan	  äta	  passerad	  kost.	  
3	  =	  Kan	  ej	  äta,	  kan	  dricka.	  
4	  =	  Svårt	  även	  att	  dricka	  
	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


