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Kelainan kongenital dari 
oesophagus

JENIS

1. Atresia dengan atau tanpa oesophageal fistula

2. Stenosis � jarang

3. Short oesophagus dengan hiatus hernia � jarang

4. Dysfagia Lusoria (penekanan arteri subclavia 
aberantes)
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ATRESIA OESOPHAGUS

� Biasanya disertai dengan tracheo-oesophageal fistula  

� 85% terletak dibagian distal dan berhubungan 
dengan trachea 

� Keadaan atresia ini harus diketahui dalam 48 jam 
setelah kelahiran dan tindakan operasi adalah satu-
satunya jalan untuk penyelamatan.

Tanda-tanda klinis

� Bayi yang baru lahir memuntahkan semua minuman 
yang didapatnya. 

� Saliva terus-terusan keluar dari mulut bayi. Hal ini 
hanya ada dijumpai pada atresia dan tidak dijumpai 
pada keadaan lain.

� Batuk-batuk dan cyanosis bisa terjadi pada waktu 
disusui. 

� 50% dari bayi atresia dijumpai polihydramnion.
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Diagnostik

� Untuk memastikan secara klinis dapat dimasukkan 
melalui kateter melalui mulut bayi masuk ke 
oesophagus, akan dijumpai tahanan ± 10 cm dari 
bibir.

Radiologis :

� Dengan menginjeksikan ± 1 cc dionosil melalui 
kateter bisa menentukan lokasi dari atresianya. 
Adanya gas di dalam lambung lebih memastikan 
adanya atresia.

Therapy

� Terapi operatif adalah suatu keharusan 

� Antibiotika harus diberikan mengingat 
kemungkinan terjadinya aspirasi pneumonia.

� Dehidrasi harus dihindarkan dengan pemberian 
cairan secara intravenous

� Tidak ada makanan boleh diberikan
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� Teknik operasi

Dilakukan pembedahan melalui dinding thorax 
kemudian kedua ujung oesophagus dicari dan 
dianastomose

� Perawatan post operasi

- Perawatan khusus dengan mengaspirasi cairan dari 
pharynx

-Diperlukan pemberian oxygen incubator

� Komplikasi 

- Pneumonia
- Leakage dari anastomose

OESOPHAGUS STENOSIS

� Jarang

� Terjadi penyempitan congenital dari oesophagus 
hingga terjadi dysphagia

� Bisa terjadi disemua bagian dari oesophagus
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SHORT OESOPHAGUS

� Biasanya pada semua kasus terjadi akibat terjadinya 
reflux oesophagitis sehubungan dengan adanya 
hiatus hernia

DYSPHAGIA   LUSORIA

� Terjadi dysphagia akibat adanya penekanan arteri 
subclavia aberantes
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CORROSIVE INJURY

� Zat corrosive seperti asam sulfat, sodium hydroxide 
yang sering dijadikan untuk suicide dapat membakar 
pharynx, larynx, oesophagus dan gaster.

� Tindakan cepat perlu dilakukan dengan melakukan 
endoskopi oleh yang ahli. 

� Minor injury akan cepat sembuh tanpa komplikasi. 

CORROSIVE INJURY

� Untuk injury yang serius perlu dirawat dengan 
pemberian steroid selama 3 minggu dan dilanjutkan 
dengan dilatasi secara berkala. 

� Untuk striktur yang hebat harus dilakukan tindakan 
operasi.
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REGURGITASI DAN REFLUX

� Regurgitasi adalah kembalinya isi oesophagus akibat 
adanya obstruksi akibat mekanik atau fungsional. 
Reflux adalah kembalinya isi gastroduodenal 
kedalam mulut akibat terjadinya gastrooesophageal 
reflux disease.

GASTRODUODENAL REFLUX DISEASE

� Etiologi :

Hilangnya competency dari lower oesophageal 
sphincter. Pada keadaan yang berat keadaan ini 
biasanya akibat terjadinya sliding hiatus hernia.



12/2/2010

8

Tanda – tanda klinis

� Retrosternal burning pain (heart burn)

� Epigastric pain, yang bisa diprovokasi makanan 
berlemak

� Fatty dyspepsia

� Pada keadaan yang berat maka asam lambung akan 
naik ke mulut dan bila lebih berat lagi maka 
makanan dari lambung bisa kembali ke mulut

� Pada keaadaan tertentu bisa dijumpai adanya chest 
pain

� Dyspepsia juga bisa dijumpai.

Diagnosis

� Endoscopy : bisa terlihat adanya hiatus hernia, 
oesophagitis atau striktur

� Manometri

� Radiologi : barium meal
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Terapi

� Medical   

- Menghindari alkohol, konsumsi teh dan kopi yg 
berlebih

- pemberian omeprazole, lansoprazol

� Surgery 

- Nissen funduplication

- Hill procedure 

- Belsey Mark IV operation

Operasi bisa per-laparotomy atau per-laparascopy

Komplikasi

� Stricture

� Oesophageal shortening 
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TERIMA KASIH


