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Benigna esofagusstrikturer
kan utvecklas som komplikation
till refluxesofagit och i efterför-
loppet till etsskada. Potent syra-
hämmande medicinering i kom-
bination med upprepade endo-
skopiska dilatationer erbjuder i
de flesta fall effektiv behandling.
Varje dilatationstillfälle medför
dock ökad risk för blödning och
perforation.

Här presenteras ett patient-
fall med esofagusstriktur på ba-
sis av etsskada. Strikturen var
svårbehandlad med tidiga reci-
div efter dilatation. Endosko-
pisk behandling med steroidin-
jektioner i strikturområdet i
samband med sedvanlig dilata-
tion var framgångsrik med be-
stående resultat.

Endoskopisk ballong- eller sond-
dilatation kompletterad med effektiv
medicinsk syrareducering är etablerad
behandling för patienter med benigna,
distala esofagusstrikturer [1-4]. I vissa
fall är dock resultaten otillfredsställan-
de med recidiverande strikturer, vilket
kräver upprepade dilatationer med ökad
risk för komplikationer som blödning

och perforation [5]. I terapiresistenta
fall får esofagusresektion övervägas, en
omfattande operation för de ofta svårt
sjuka patienterna [4]. Under senare år
har enstaka rapporter förekommit i in-
ternationell litteratur om lokal steroid-
behandling med dilatationer av till sy-
nes terapiresistenta esofagusstrikturer
[2-4, 6-10]. Vi vill med denna fallbe-
skrivning presentera ett framgångsrikt,
terapeutiskt alternativ vid sådan esofa-
gusstriktur, nämligen en endoskopisk
kombinationsbehandling med lokala
steroidinjektioner och rutinmässig dila-
tation.

Fallbeskrivning
Patienten är en 76-årig kvinna som

tidigare opererats för hyperparatyreoi-
dism.

Hon har haft flera frakturer och en
episod med blödande magsår samt re-
fluxesofagit på 1980-talet. Under sena-
re år har hon blivit tilltagande senilde-
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Figur 1. Esofagogram före terapi visar
hög striktur med ett lumen på 3–4 mm.

Figur 2. Hydraulisk ballongdilatation av
strikturen, vidgning från några mm till 20
mm i diameter.



ment och vårdas därför på ett hem för
gruppboende.

Hösten 1994 tog patienten av miss-
tag flera perborattabletter. När sådana
tabletter löses upp i vatten frisätts väte-
peroxid, vilket kan ge upphov till ets-
skador. Tre veckor senare togs patienten
in på medicinska kliniken på grund av
gastrointestinal blödning. Både röntgen
och gastroskopi visade en mycket utta-
lad esofagit med små ulcerationer i hela
esofagus och även djupare sår vid kar-
dia och pylorus. Patienten erhöll sed-
vanlig medicinsk behandling, men un-
der observationsperioden utvecklades
en uttalad, några cm lång, distal striktur
med ett lumen på endast 3–4 mm mätt
på röntgenbilden (Figur 1). På grund av
tilltagande dysfagi fick patienten en
clinifeeding-sond som senare byttes till
en Witzel-fistel, vilka hon dock ej tole-
rerade. Hon utvecklade betydande dys-
fagi med sekundära nutritionsbesvär
och kunde slutligen ej svälja sin saliv,
vilket ledde till social isolering.

Under våren och sommaren 1995 ge-
nomfördes upprepade endoskopiska di-
latationer med ballong och/eller Sava-
ry-sond med upp till 18–20 mm diame-
ter (Figur 2). Under fyra månader utför-
des tio sådana mekaniska dilatationer,
med ibland endast en veckas mellan-
rum. Efter varje behandling skedde en
mycket snabb restrikturering till om-
kring 3 mm lumen (Figur 3). Under
denna tid behandlades patienten med
omeprazol 20 mg x 2. Vid varje dilata-
tionstillfälle visade kromoendoskopi
med Kongorött-test ett basalt pH över 3
i ventrikeln [11].

Då strikturen trots detta recidiverade
gavs under hösten 1995 lokala steroid-
injektioner i strikturområdet i samband
med dilatationerna. Via Olympus skle-
roseringsnål injicerades både före och
efter dilatationen sammanlagt 30 mg
triamcinolon acetonid runt strikturom-
rådet. Kvinnan fick fyra behandlingar
med 22, 21 respektive 52 dagars mel-
lanrum. Redan efter andra behandling-
en erhölls ett drygt 10 mm stort lumen
(Figur 4). Under drygt 3,5 månaders
uppföljningstid efter sista behandlingen
mådde patienten bra utan sväljnings-
besvär. Hon kunde inta föda per os och
ökade i vikt. Patienten avled senare i
pneumoni och hjärtsvikt som kompli-
kation efter en femurfraktur.

Diskussion
Upprepade endoskopiska dilatatio-

ner med samtidig medicinsk antireflux-
behandling är rutinmetod för behand-
ling av patienter med benigna esofa-
gusstrikturer [4]. Endoskopisk ballong-
dilatation av benigna esofagusstrikturer
medför en procentuell risk på 0,4 för
perforation vid varje dilatationstillfälle.
Risken ökar med upprepade dilatatio-
ner; den kumulativa risken uppgår till
1,95 procent [5].

Ett fåtal patienter lider av s k terapi-
resistenta esofagusstrikturer med tidiga
recidiv [4]. Hittills har endast upprepa-
de dilatationsbehandlingar kunnat er-
bjudas dessa. Emellertid har kliniska
rapporter visat att lokal infiltration av
steroider både erbjuder effektiv be-
handling av hypertrofiska ärr, keloider
och ärriga strikturer [12, 13] och fram-

gång vid behandling av svåra strikturer
i gastrointestinalkanalen, då i kombina-
tion med mekanisk vidgning [2-4, 10].
Förklaringen till behandlingsframgång
torde vara att kortison tillfört under på-
gående sårläkning hindrar tillväxt av
granulationsvävnad [12] samt ger häm-
ning av kollagenbildning och ökad kol-
lagennedbrytning [8]. För fullgod ef-
fekt är det viktigt att steroidinjektionen
sker i det stenotiska partiet, och att ärr-
vävnaden ej är för gammal [3].

Vår patient behandlades vid fyra till-
fällen med steroidinjektioner i kombi-
nation med endoskopiska dilatationer.
Injektionerna gavs på fyra ställen runt
cirkumferensen både före och efter di-
latationen för att tillförsäkra jämn depo-
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Figur 3. 3 mm ärrig striktur utan samtidig
inflammation sedd på uppföljande esofa-
goskopi. Figur 4. Esofagusstriktur med 10 mm

vidd efter andra steroidbehandlingen.
Fortfarande ses viss ärrbildning, skopi
(ovan) och röntgen (nedan).



nering av steroiden i strikturområdet.
Man fann efter tre behandlingar, med
cirka tre veckors mellanrum, en klar kli-
nisk, endoskopisk och radiologisk för-
bättring. Vid förnyad esofagoskopi tre
veckor senare diagnostiserades ingen
dilatationskrävande striktur. Vid upp-
följande esofagoskopi en månad senare
såg man en mycket måttlig striktur, och
kortison gavs en fjärde gång i samband
med dilatation. Härefter var patienten
symtomfri.

Vårt resultat är i överensstämmelse
med andra rapporter med god effekt av
2–3 behandlingar med omkring tre
veckors mellanrum [2, 4]. Enligt littera-
turen ses bäst effekt vid behandling av
korta strikturer även om god effekt har
rapporterats vid strikturer upp till 10 cm
längd. Långa strikturer består dock ofta
av flera enskilda, korta strikturer, som
var och en kan steroidbehandlas. Detta
kan förklara de goda resultaten av även
dessa erkänt svårbehandlade strikturer
[2].

Komplikationer till injektionsterapi i
esofagus är sällsynta [2]. I det aktuella
fallet såg man vid andra endoskopitill-
fället enstaka svampbeläggningar.
Samtidigt borstprov för cytologi verifi-
erade förekomst av candida. Patienten
fick behandling under två veckor med
flukonazol med god effekt. Vid kon-
trollskopi sågs ingen kvarvarande
svampinfektion. Patienten fick hela ti-
den syrahämmande behandling med
protonpumpshämmare vars effekt kon-
trollerades med endoskopiskt Kongo-
rött-test, vilket visade ett basalt pH 
högre än 3 [11].

Optimal syrahämmande behandling
gavs under både den första behand-
lingsomgången, då enbart upprepade
endoskopiska dilatationer utfördes, och
den senare omgången med endoskopisk
dilatation i kombination med kortison-
injektion. Detta innebär att de två be-
handlingsperioderna är jämförbara, och
att skillnaden i läkning kan tillskrivas
den lokala steroidbehandlingen. Trots
att vår patient hade anamnes på tidigare
magsår och refluxesofagit anser vi att
den aktuella strikturen hade annan ge-
nes. Både den initiala skopin och rönt-
gen av esofagus visade uttalad esofagit
från i höjd med övre sfinktern ner till
kardia. Denna bild av en elongerad ste-
nos talar starkt för etsskada. Tolkningen
stöds ytterligare av att optimal syra-
hämning ej påverkade förloppet under
första behandlingsperioden.

Konklusion
Endoskopisk steroidbehandling i

kombination med dilatation förefaller
vara ett alternativ till kirurgisk resek-
tion hos patienter med recidiverande
esofagusstrikturer. Behandlingen har
visat sig vara tekniskt enkel utan all-

varliga biverkningar och väl tolerabel.
Minskat dilatationsbehov innebär
minskad risk för blödning och perfora-
tion. Även från sjukvårdsekonomisk
synpunkt är metoden fördelaktig med
poliklinisk behandling som alternativ
till kirurgisk resektion. 
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Kvalitetssäkring har blivit ett
etablerat begrepp inom hälso-
och sjukvården. Utvecklingen
har påskyndats av den pågå-
ende omprövningen av orga-
nisations- och styrformer.

Läkartidningens serie kring
detta fick rubriken ”medicinsk
revision”, som ligger nära den
engelska beteckningen ”me-
dical audit”. Härmed avses en
process som består i definition
av mått på vårdverksamhe-
ten, observation och mätning
av utfall samt åtgärdande av
brister eller avvikelser från
den standard man definierat.

Serien omfattade 32 artik-
lar, som publicerades 1991
–1992. Den har nu samlats i
ett 84-sidigt särtryck och kan
beställas med kupongen ned-
an.
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