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Ενδοσκοπική από του στόματος 
μυοτομή (POEM) για 
την ριζική θεραπεία 
της αχαλασίας οισοφάγου. 
Ελληνική Εμπειρία

Περίληψη

Εισαγωγή: Η αχαλασία είναι η πιο συχνή πρωτοπαθής κινητική διαταραχή του οισοφά-
γου που χαρακτηρίζεται από δυσλειτουργία του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα (ΚΟΣ), 
με αδυναμία χάλασης και αυξημένο τόνο, λόγω παράλληλης διαταραχής της νεύρωσής του, 
(εκφύλιση του μυεντερικού πλέγματος) και ταυτόχρονα του περισταλτισμού αυτού (απουσία 
συσπάσεων ή σύγχρονες συσπάσεις). Η ενδοσκοπική μυοτομή (POEM) αποτελεί την πιο σύγ-
χρονη και λυσιτελή επέμβαση, για τη θεραπεία της αχαλασίας οισοφάγου. 

Σκοπός: Η καταγραφή της ελληνικής εμπειρίας από την αποτελεσματική εφαρμογή της εν-
δοσκοπικής μυοτομής (POEM) στην Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Πανεπιστη-
μιακού Γενικού Νοσοκομείου (Π.Γ.Ν.) ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, σε τέσσερεις ασθενείς, δύο άρ-
ρενες, 32-, και 52-ετών αντίστοιχα, με αχαλασία τύπου Ι, μία θήλυ 79-ετών και έναν άντρα 
75-ετών με αχαλασία σιγμοειδικού τύπου ΙΙ.
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Ασθενείς και Μέθοδοι: Οι ασθενείς με κλασσική αχαλασία ανέφεραν δυσφαγία από έτη, 
με προοδευτική επιδείνωση και απώλεια βάρους τους τελευταίους μήνες, ενώ οι ασθενείς με 
σιγμοειδικού τύπου αχαλασία ανέφεραν ιστορικό αχαλασίας από 20-ετίας. Το Eckard score 
ήταν >7 σε όλους τους ασθενείς (στάδιο ΙΙΙ). 

H μανομετρία οισοφάγου στους άρρενες με κλασσική αχαλασία, έδειξε έλλειψη περισταλτι-
σμού του οισοφαγικού σώματος, αυξημένη πίεση ηρεμίας (44mmHg και 55mmHg αντίστοι-
χα) και ατελή χάλαση του ΚΟΣ, ενώ στους ασθενείς με σιγμοειδικού τύπου αχαλασία παρα-
τηρήθηκαν επιπλέον και σύγχρονες συσπάσεις του οισοφαγικού σώματος (αχαλασία υπερ-
κινητικού τύπου ΙΙ). Το οισοφαγογράφημα έδειξε διάταση του σώματος οισοφάγου >3εκ και 
σημείο ράμφους πουλιού, ενώ η ενδοσκόπηση, αποκάλυψε ικανή στάση υγρών, απουσία συ-
σπάσεων του σώματος (κλασσική αχαλασία) ή σύγχρονες συσπάσεις (σιγμοειδικού τύπου 
αχαλασία), καθώς και αντίσταση του ΚΟΣ. 

Οι ασθενείς με κλασσική αχαλασία αντιμετωπίσθηκαν αρχικά με ανταγωνιστές διαύλων 
ασβεστίου με παροδική βελτίωση, η θήλυ ασθενής με σιγμοειδή οισοφάγο χειρουργήθηκε 
προ 3-ετίας χωρίς αποτέλεσμα, ενώ υποβλήθηκε και σε ενδοσκοπική διαστολή με μπαλόνι 
προ διμήνου με προσωρινό αποτέλεσμα, ο δε άρρεν ασθενής με σιγμοειδή οισοφάγο αντι-
μετωπίσθηκε επίσης με επαναλαμβανόμενες συνεδρίες διαστολών με μπαλόνι, χωρίς αποτέ-
λεσμα τους τελευταίους μήνες. Λόγω περαιτέρω επιδείνωσης των συμπτωμάτων, έγινε επι-
τακτική η ανάγκη οριστικής λύσης και με βάση τη δυνατότητα πραγματοποίησης ενδοσκοπι-
κής μυοτομής, προτάθηκε η τεχνική POEM, η οποία έγινε αποδεκτή και από τους τέσσερεις 
ασθενείς. 

Αποτελέσματα: Οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν υπο γενική αναισθησία, με βάση προη-
γούμενη περιγραφή (H. Inoue et al. Endoscopy, 2010; 42: 265-71), στα χειρουργεία της καρ-
διοχειρουργικής κλινικής (ασθενείς με κλασσική αχαλασία) και στα γενικά χειρουργεία (ασθε-
νείς με σιγμοειδικού τύπου αχαλασία) του Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. Κατά την ενδοσκό-
πηση χρησιμοποιήθηκε εμφύσηση CO2, (Olympus Medical Systems), ενώ κατά την επέμβα-
ση χρησιμοποιήθηκε το ΤΤ-knife. Εκλεκτική μυοτομή του έσω κυκλοτερούς μυός, μήκους 13, 
10, 12 και 15 εκ αντίστοιχα, εφαρμόστηκε και ολοκληρώθηκε επιτυχώς χωρίς σοβαρές άμε-
σες ή απώτερες επιπλοκές. 

Οι ασθενείς με σιγμοειδικού τύπου αχαλασία νοσηλεύθηκαν επί 24ωρου σε Μονάδα Εντα-
τικής Θεραπείας (ΜΕΘ) λόγω της εργώδους επέμβασης και παράτασης (> 3 ώρες) της γε-
νικής αναισθησίας. Όλοι οι ασθενείς εξήλθαν μετά από 3-5 ημέρες νοσηλείας με σημαντική 
υποχώρηση της δυσφαγίας.

Συμπεράσματα:  Με βάση τις τέσσερεις επιτυχείς περιπτώσεις, θεωρούμε ότι η πρωτοπο-
ριακή τεχνική POEM είναι ασφαλής και αποτελεσματική λυσιτελής θεραπευτική προσέγγιση 
σε ασθενείς με αχαλασία οισοφάγου, και εφικτή η πραγματοποίησή της από Έλληνες γαστρε-
ντερολόγους σε ένα κατάλληλα εξοπλισμένο Ελληνικό κέντρο, όπως είναι το Π.Γ.Ν. ΑΧΕ-
ΠΑ, Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένoυ στην ομάδα και ενός πλήρως εκπαιδευμένου επί 
8-μήνου ειδικού στην τεχνική POEM, από τον Καθηγητή κ. Haruhiro Inoue, στο Νοσοκομείο 
Yokohama της Ιαπωνίας. Ωστόσο απαιτείται εφαρμογή της σε μεγαλύτερο αριθμό περιπτώ-
σεων με συνεπακόλουθη εμπειρία πριν καταστεί θεραπεία εκλογής της νόσου. 

Λέξεις κλειδιά: αχαλασία, ενδοσκοπική από του στόματος μυοτομή (POEM), σιγμοειδικού τύπου αχα-
λασία
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Summary

Introduction: Achalasia is the most common primary motility esophageal disorder, charac-
terized by Lower Esophageal Sphincter (LES) dysfunction, with inability of LES relaxation 
and an elevation in basal LES pressure, (due to progressive degeneration of the esophageal 
myenteric plexuses) and dysfunction of esophageal body peristalsis (absence of contractions 
or simultaneous contractions). Peroral Endoscopic Myotomy (POEM) is currently considered 
as the less invasive, innovative endoscopic intervention, for definite treatment of esophageal 
achalasia. 

Aim: To present the Greek experience of successful POEM for esophageal achalasia, per-
formed in AHEPA University Hospital, Aristotles University of Thessaloniki, A’ Propaedeutic 
Department of Internal Medicine, in two males 32- and 52-years with classical type I achala-
sia and one female 79-years and one male 75-years with sigmoid type achalasia.

Patients and Methods: Patients with classical achalasia reported dysphagia for years with 
gradual deterioration and weight loss the last months, while patients with sigmoid type acha-
lasia reported personal history of achalasia for 20 years. Pre-op Eckard score was > 7 in all 
patients (stage ΙΙΙ).  Esophageal manometry showed abscence of esophageal body peristalsis, 
increased basal LES pressure (44mmHg and 55mmHg respectively in classical type achalasia 
patients) and incomplete relaxation of LES, while in patients with sigmoid type achalasia si-
multaneous contractions were also found (vigorous achalasia type II). Esophagogram showed 
dilatation of esophageal body >3cm and bird-beak appearance, while endoscopy reavealed 
fluid stasis, abscence of esophageal body contractions (classical achalasia) or simultaneous 
contractions (sigmoid achalasia) and LES resistance. Patients with classical achalasia were 
initially managed with calcium channel antagonists with temporary improvement, while fe-
male with sigmoid type achalasia reported previous surgery without improvement, and endo-
scopic balloon dilatation two months ago with temporaty result. Male patient with sigmoid 
esophagus treated by repeated ballon dilatations, without improvement the last months. Due 
to severe deterioration of symptoms the necessity of final solution was urgent and based on 
the possibility to be performed, POEM was proposed and accepted by all patients. 

Results: POEM procedures were performed under general anesthesia, according to previous 
report (by H. Inoue et al. Endoscopy, 2010; 42: 265-71) at the operation room of cardiosurgi-
cal (classical achalasia), and general surgical department (sigmoid achalasia), of the AHEPA 
University Hospital, Aristotle’s University of Thessaloniki. CO2 insufflation  (Olympus Medi-
cal Systems) was administered during procedure, while triangle T (ΤΤ)-knife was exclusively 
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used for submucosal tunnel and myotomy. Selective circular myotomy 13, 10, 12 & 15 cm in 
length, respectively, was finally completed, without serious short or long-term complications. 
The older patients with sigmoid achalasia were stayed in intensive care unit, for 24 hour-
observation, due to laborious, demanding procedures and longest duration of anesthesia (>3 
hours). Significant symptom reduction was achieved in all patients (pre-op Eckardt score >7 
vs post-op Eckardt score <3). All patients were discharged after 3-5 days in an excelent con-
dition, with significant dysphagia relief. During the two to six months follow-up all patients 
reported significant relief of dysphagia. 

Conclusions: According to our four successful, though difficult and technically demanding 
cases, we consider the innovative POEM technique safe and effective treatment, even for sig-
moid type esophageal achalasia, and feasible by Greek gastroenterologists, including in the 
team a fully trained expert, on the basis of an appropriately equipped single Greek center, like 
AHEPA Hospital in Thessaloniki. However, greater number of patients and further experience 
are necessary before POEM to be considered the therapy of choice. 

Key words: Achalasia, Peroral endoscopic myotomy, sigmoid type achalasia

Εισαγωγή

Η αχαλασία οισοφάγου αποτελεί χρόνια προϊού-
σα καλοήθη διαταραχή της κινητικότητας του οισο-
φάγου, με σοβαρή νοσηρότητα και δυσχερή αντι-
μετώπιση1-3. Οριστική θεραπεία δεν έχει αναφερθεί 
ακόμα, αν και έχουν περιγραφεί και εφαρμόζονται 
πολλές φαρμακευτικές, ενδοσκοπικές και χειρουρ-
γικές θεραπείες1, 4-11. 

Η ενδοσκοπική από του στόματος μυοτομή 
(POEM)12-14 έχει αναπτυχθεί μέσα στο πεδίο της εν-
δοσκοπικής χειρουργικής δια των φυσιολογικών 
οπών -Natural Orifice Transluminal Endoscopic 
Surgery- (NOTES)15, ως η ελάχιστα επιθετική, ορι-
στική θεραπεία για την συμπτωματική αχαλασία 
του οισοφάγου. Η πρώτη επιτυχής εφαρμογή της 
πρωτοποριακής αυτής τεχνικής POEM σε ασθενή 
με αχαλασία, πραγματοποιήθηκε στις 8 Αυγούστου 
2008, από τον καθηγητή κ. Haruhiro Inoue, στο Πα-
νεπιστήμιο της Yokohama, της Ιαπωνίας12, 13. Έκτο-
τε έχουν πραγματοποιηθεί με επιτυχία πάνω από 
200016 επεμβάσεις POEM παγκοσμίως, οι περισ-
σότερες στο παραπάνω κέντρο της Ιαπωνίας, αλλά 
και στην Κίνα, Ευρώπη και Αμερική14. 

Με βάση τα εξαιρετικά αρχικά αποτελέσματα 
από μεγάλο αριθμό ασθενών που θεραπεύθηκαν 
με την τεχνική POEM σε εξειδικευμένα κέντρα12, 13, 

17-40, η τεχνική POEM θεωρείται σήμερα μία ασφα-
λής επέμβαση, η οποία μπορεί να εφαρμοσθεί σε 

όλους του ασθενείς με διαγνωσμένη αχαλασία οι-
σοφάγου.

Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να κατα-
γράψουμε την ελληνική εμπειρία από την επιτυ-
χή εφαρμογή POEM, σε τέσσερεις Έλληνες ασθε-
νείς, δύο με κλασσικού τύπου Ι και δύο με σιγμο-
ειδικού τύπου ΙΙ αχαλασία οισοφάγου, από Έλλη-
νες γαστρεντερολόγους στο Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσα-
λονίκης. Οι δύο πρώτες επεμβάσεις στους άρρε-
νες ασθενείς 32-και 52-ετών αντίστοιχα, πραγμα-
τοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια διεθνούς σεμιναρίου 
με ζωντανή μετάδοση μέσω κλειστού κυκλώματος 
από την αίθουσα του χειρουργείου και με τη συμ-
μετοχή του Καθηγητή κ. Haruhiro Inoue, από το Πα-
νεπιστήμιο της Yokohama της Ιαπωνίας, ενώ οι δύο 
επεμβάσεις στους ασθενείς με σιγμοειδικού τύπου 
ΙΙ αχαλασία, πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά από 
Έλληνες Γαστρεντερολόγους. 

Ασθενείς και Μέθοδοι

Δύο άρρενες ασθενείς 32 και 52 ετών αντίστοι-
χα με ιστορικό κλασσικής αχαλασίας οισοφάγου 
από έτους, μία θήλυ ασθενής 79 ετών και ένας άρ-
ρεν ασθενής 75 ετών, με σιγμοειδικού τύπου αχα-
λασία, διαγνωσμένη από 20ετίας περίπου, με επι-
δεινούμενη δυσκαταποσία σε υγρά και στερεά, 
απώλεια βάρους και ανάρροια, εισήχθησαν στην Α΄ 
Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Π.Γ.Ν. ΑΧΕ-
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ΠΑ Θεσσαλονίκης για περαιτέρω αντιμετώπιση. Το 
λοιπό ατομικό και οικογενειακό ιστορικό ήταν ελεύ-
θερο, πλην ήπιας αρτηριακής υπέρτασης και αλλερ-
γίας σε πενικιλλίνες στον 2ο ασθενή, φορέας με-
σογειακής αναιμίας (Hct 29%) στη θήλυ ασθενή 
και στεφανιαία νόσος με αγγειοπλαστική στον 4ο 
ασθενή. Το Eckard7, 41 score ήταν 7, 8, 10 και 11 αντί-
στοιχα (στάδιο ΙΙΙ). 

H κλασσική μανομετρία οισοφάγου ήταν διαγνω-
στική για αχαλασία οισοφάγου, και συγκεκριμένα 
στους ασθενείς με κλασσική αχαλασία αποκάλυψε 
έλλειψη περισταλτισμού στο σώμα του οισοφάγου, 
αυξημένη πίεση ηρεμίας στον ΚOΣ (44mmHg, και 
55mmHg αντίστοιχα, εικόνα 1 C-D) και ατελή χά-
λαση του ΚOΣ (αχαλασία τύπου Ι), ενώ στους ασθε-
νείς με σιγμοειδικού τύπου αχαλασία ανευρέθη επι-
πλέον σύγχρονες συσπάσεις του οισοφαγικού σώ-
ματος (αχαλασία υπερκινητικού τύπου ΙΙ)16. 

 Το οισοφαγογράφημα έδειξε κλασσική ει-
κόνα διάτασης σώματος οισοφάγου >3εκ και ση-
μείο ράμφους πουλιού (εικόνα 1 Α-Β) και μεγαοι-
σοφάγο  (εικόνα 2). 

Εικόνα 1. Α-Β: Οισοφαγογράφημα άρρενων ασθε-
νών, 32- και 52-ετών αντίστοιχα. C-D: Κλασσική 
μανομετρία οισοφάγου των ασθενών αντίστοιχα.

Εικόνα 2. Οισοφαγογράφη-
μα γυναίκας 79-ετών, που ανα-
δεικνύει διατεταμένο οισοφάγο 
(μέγαοισοφάγο), στένωση του 
ΚΟΣ και εικόνα ράμφους που-
λιού 

Η ενδοσκόπηση έδειξε διά-
ταση σώματος οισοφάγου με 
ικανή στάση υγρών στο σώμα 

του στομάχου και αντίσταση στην γαστροοισοφαγι-
κή συμβολή (εικόνα 3Α-D), ενώ στους ασθενείς με 
σιγμοειδή οισοφάγο παρατηρήθηκε επιπλέον σιγ-
μοειδικού τύπου μεγαοισοφάγος (εικόνα 2). Στους 
δύο ασθενείς με κλασσική αχαλασία παρατηρήθη-
κε απουσία συσπάσεων στο σώμα του οισοφάγου, 
ενώ στους ασθενείς με σιγμοειδή οισοφάγο παρα-
τηρήθηκαν σύγχρονες συσπάσεις. 

Εικόνα 3. Ενδοσκοπική εικόνα ασθενών με κλασ-
σική αχαλασία, με διάταση και στάση στη μεσότη-
τα του οισοφάγου (Α-Β), σφικτή γαστροοισοφαγική 
συμβολή, αντίσταση στον ΚΟΣ και λειτουργική στέ-
νωση (C-D).

Οι ασθενείς με κλασσική αχαλασία αντιμετωπί-
στηκαν αρχικά με ανταγωνιστές των διαύλων ασβε-
στίου και ευκινητικά φάρμακα με μικρή βελτίωση 
στην αρχή και επιδείνωση τους τελευταίους μήνες. 
Η προοπτική της ενδοσκοπικής διαστολής με μπα-
λόνι αποκλείσθηκε ως προσωρινό μέτρο και λόγω 
του νεαρού της ηλικίας των ασθενών με κλασσική 
αχαλασία προτάθηκε η μυοτομή ως οριστική λύση.

Οι ασθενείς με σιγμοειδή οισοφάγο αντιμετωπί-
σθηκαν, η μεν 79χρονη (3η) με χειρουργική επέμβα-
ση προ 3ετίας, χωρίς επιτυχία, και με ενδοσκοπική 
διαστολή με μπαλόνι προ διμήνου, με μερική μόνο 
βελτίωση, ενώ ο 75χρονος (4ος) με επαναλαμβα-
νόμενες συνεδρίες διαστολών με μπαλόνι. Η συ-
μπτωματολογία τους επιδεινώθηκε τους τελευταί-
ους μήνες με σοβαρής μορφής δυσφαγία, προκάρ-
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διο άλγος, αναγωγές και απώλεια βάρους. Ως εκ 
τούτου η ανάγκη ριζικότερης αντιμετώπισης ήταν 
επίσης επιτακτική. Με βάση τη δυνατότητα πραγ-
ματοποίησης ενδοσκοπικής μυοτομής κατά τη δι-
άρκεια διεθνούς σεμιναρίου, προτάθηκε η τεχνι-
κή POEM στους ασθενείς με κλασσική αχαλασία, 
η οποία έγινε αποδεκτή και πραγματοποιήθηκε στο 
Χειρουργείο της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του 
Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. Οι ασθενείς με σιγμο-
ειδή οισοφάγο, μετά  από έγγραφη αποδοχή της τε-
χνικής POEM, εισήχθησαν στην Α΄ Προπαιδευτική 
Παθολογική Κλινική του Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονί-
κης και οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στα Γε-
νικά χειρουργεία του Νοσοκομείου.

Αποτελέσματα

Οι επεμβάσεις POEM πραγματοποιήθηκαν υπο 
γενική αναισθησία με τους ασθενείς σε ύπτια θέση 
και την κοιλιά ανοιχτή για το ενδεχόμενο σοβα-
ρού πνευμοπεριτοναίου, σύμφωνα με προηγούμε-
νη περιγραφή από τον Καθηγητή κ. H. Inoue12, 13, 17, 

19. Οι επεμβάσεις των ασθενών με κλασσική αχα-
λασία πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια Διεθνούς 
σεμιναρίου με παρουσία του Καθηγητή κ. Haruhiro 
Inoue, από το Πανεπιστήμιο Yokohama της Ιαπωνί-
ας και τη συμμετοχή Eλλήνων γαστρεντερολόγων 
(ΓΓ, ΝΕ, ΠΑ), και μεταδόθηκαν απευθείας με κλει-
στό κύκλωμα από την αίθουσα του χειρουργείου, 
ενώ παράλληλα γινόταν ανάλυση κατά τη διάρκεια 
της επέμβασης. 

Οι επεμβάσεις στους ασθενείς με σιγμοειδικού 
τύπου αχαλασία πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά 
από Έλληνες Γαστρεντερολόγους, εκ των οποίων 
ένας (NE) με πλήρη εκπαίδευση στην τεχνική POEM 
επί 8μήνου, από τον Καθηγητή H. Inoue στο Πα-
νεπιστημιακό Νοσοκομείο Yokohama της Ιαπωνίας 
(Νorthern Yokohama Hospital, Showa University, 
Japan). 

Κατά την ενδοσκόπηση σε όλες τις περιπτώσεις 
χρησιμοποιήθηκε εμφύσηση CO2, με ειδικό CΟ2 
insufflator, (Olympus Medical Systems) με σκοπό 
να προληφθεί το ενδεχόμενο σοβαρού μεσοπνευ-
μονίου ή μεσοπεριτοναίου. Τα στάδια του POEM, 
που  πραγματοποιήθηκε με βάση προηγούμενη πε-
ριγραφή από τον Καθηγητή κ. H. Inoue12, 13, 17, 19 φαί-
νονται στην εικόνα 4. Το ΤΤ-knife χρησιμοποιήθη-
κε τόσο για τη δημιουργία του υποβλεννογονίου 
tunnel όσο και για την μυοτομή. 

Εικόνα 4. Στάδια του POEM: A. Είσοδος στον υπο-
βλεννογόνο μετά από βλεννογονική επιμήκη τομή. B. 
Δημιουργία του υποβλεννογονίου tunnel. C. Έναρ-
ξη μυοτομής του κυκλοτερού μυός εντός του υπο-
βλεννογονίου tunnel. D. Επέκταση του υποβλεννο-
γονίου tunnel έως και 2 εκ κάτω από τον ΚΟΣ στην 
περιοχή του στομάχου. E.& F. Ολοκλήρωση της μυ-
οτομής έως και την γαστρική περιοχή. G. Κλείσιμο 
του βλεννογονικού στομίου με μεταλλικά klip. 

Οι επεμβάσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς σε 
όλους τους ασθενείς σύμφωνα με ανάλογες προ-
ηγούμενες περιπτώσεις. Τελικά πραγματοποιήθηκε 
εκλεκτική μυοτομή του έσω κυκλοτερούς μυός, μή-
κους 13, 10, 12 και 15 εκ αντίστοιχα. Δεν παρα-
τηρήθηκαν σοβαρές άμεσες ή απώτερες επιπλο-
κές από την επέμβαση, δηλαδή σοβαρή αιμορρα-
γία ή φλεγμονή. Ως εκ τούτου η ανάρρωση ήταν 
φυσιολογική σύμφωνα με ανάλογες περιπτώσεις. 
Ο 1ος ασθενής εμφάνισε πυρετό έως 38.6 0C επί 
διημέρου και ελαφρώς προκάρδιο άλγος που υπο-
χώρησαν μετά από 2μερο. Ο 2ος ασθενής εμφάνι-
σε αλλεργία στην αμοξυκιλλίνη που υποχώρησε με 
αντιισταμινικά. Οι δύο ασθενείς με σιγμοειδικού τύ-
που αχαλασία παρέμειναν επί μια ημέρα στην ΜΕΘ, 
λόγω της εργώδους επέμβασης και παράτασης της 
αναισθησίας (> 3ώρες). 
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Η επανάληψη ενδοσκόπησης και οισοφαγογρα-
φήματος την επομένη της επέμβασης ήταν φυσι-
ολογικές, με απουσία διάτρησης ή αιμορραγίας, 
ενώ η γαστροοισοφαγική συμβολή ήταν ανοιχτή. Οι 
ασθενείς εξήλθαν μετά από 3-5 ημέρες νοσηλείας 
σε καλή γενική κατάσταση. 

Σε επανέλεγχο, ένα και έξι μήνες αργότερα, με 
ενδοσκόπηση και οισοφαγογράφημα, οι ασθενείς 
είναι σε καλή γενική κατάσταση, με υποχώρηση της 
δυσφαγίας, αύξηση του βάρους και καλή ποιότη-
τα ζωής. Ό 2ος ασθενής 52-ετών ανέφερε περιο-
δικά επεισόδια γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης 
που αντιμετωπίσθηκαν αποτελεσματικά με χορήγη-
ση PPIs κατ’ επίκληση. 

Συζήτηση

Η αχαλασία, που ετυμολογικά σημαίνει αδυνα-
μία (α-) χάλασης του κατώτερου οισοφαγικού σφι-
γκτήρα του οισοφάγου (ΚΟΣ), είναι χρόνια καλοή-
θης νόσος του οισοφάγου, με ύπουλη έναρξη και 
με συμπτώματα που επιδεινώνονται προοδευτικά 
στη διάρκεια ετών, πρωτού γίνει ακριβής διάγνω-
ση2, 3. Είναι η πιο συχνή πρωτοπαθής κινητική δια-
ταραχή του οισοφάγου και χαρακτηρίζεται από δυ-
σλειτουργία του ΚΟΣ, με αδυναμία χάλασης και αυ-
ξημένο τόνο λόγω διαταραχής της νεύρωσής του 
(εκφύλιση του μυεντερικού πλέγματος42) και συγ-
χρόνως διαταραχή στον περισταλτισμό του σώ-
ματος του οισοφάγου (έλλειψη περισταλτισμού ή 
σύγχρονες συσπάσεις)1-3. H αχαλασία είναι σπά-
νια, με ετήσια επίπτωση 0.3-1/100.000 πληθυσμό 
το χρόνο2, ενώ προσβάλλει εξίσου άνδρες και γυ-
ναίκες και μπορεί να εκδηλωθεί σε κάθε ηλικία από 
την παιδική ηλικία έως τους υπερήλικες2, 43. 

 δεινούμενη δυσφαγία στη διάρκεια ετών, 
όπως και στις περιπτώσεις μας, με συμπτώματα 
που μπορεί να διαλάθουν της διαγνώσεως. Η μέση 
διάρκεια των συμπτωμάτων, πριν να γίνει η ακρι-
βής διάγνωση, σύμφωνα με αρκετές αναφορές εί-
ναι μεταξύ 5 και 10 έτη3, 41, 42. Η καθυστέρηση στη 
διάγνωση οφείλεται τόσο σε άτυπες εκδηλώσεις, 
όσο και στην παρερμηνεία των συμπτωμάτων από 
τους ιατρούς3, 6, 44. Πολλοί ασθενείς θεραπεύονται 
για άλλα νοσήματα, όπως η γαστροοισοφαγική πα-
λινδρομική νόσος (ΓΟΠΝ) ή στηθαγχικά επεισόδια, 
πριν να γίνει η ακριβής διάγνωση της αχαλασίας42. 

Στα πρώιμα στάδια το οισοφαγικό σώμα προ-
σπαθεί να υπερνικήσει την λειτουργική στένωση 

του ΚΟΣ με αυξημένες συσπάσεις, ενώ σε προχω-
ρημένα στάδια, παρατηρείται μείωση της περισταλ-
τικότητας ή ακόμη και απουσία περισταλτισμού στο 
σώμα του οισοφάγου (περίπτωση 1 και 2), σε συν-
δυασμό με μεγαοισοφάγο (περίπτωση 3 και 4) ως 
αποτέλεσμα της κόπωσης των οισοφαγικών μυών. 
Δυνατόν επίσης να συνυπάρχει και πάχυνση του 
έσω κυκλοτερούς μυός του οισοφάγου (περίπτω-
ση 3 και 4)41, 44.  

Επίσης παρατηρείται αναγωγή άπεπτων τροφών, 
οπισθοστερνικό καύσος και απώλεια βάρους σε 
προχωρημένα στάδια, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος εμ-
φάνισης πνευμονίας από εισρόφηση, αλλά και καρ-
κινωματώδους εξαλλαγής2, 3. Αν και το κύριο σύ-
μπτωμα της αχαλασίας, όπως και στις περιπτώσεις 
μας είναι η δυσφαγία σε υγρά και στερέα, το οπι-
σθοστερνικό άλγος είναι επίσης συχνό σύμπτωμα 
(στο 40% των ασθενών) στην πορεία της νόσου3, 
41, 43, 44, όπως και στις δύο από τις τέσσερεις περι-
πτώσεις μας.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στους ασθενείς με 
ιστορικό παθήσεων που θα μπορούσαν να υποδυ-
θούν την συμπτωματολογία της αχαλασίας, όπως 
εν προκειμένω η στεφανιαία νόσος στον 4ο ασθε-
νή, θα πρέπει να διενεργείται ενδελεχής διαγνωστι-
κή προσέγγιση και διαφοροδιάγνωση των συμπτω-
μάτων με τις κατάλληλες παρακλινικές απεικονιστι-
κές εξετάσεις, όπως έγινε και στην περίπτωσή των 
ασθενών μας. 

Τα συμπτώματα μπορεί να αποδοθούν, είτε στην 
μία είτε στην άλλη νοσολογική οντότητα, επιπρό-
σθετα και η αγωγή για στεφανιαία νόσο, όπως τα 
νιτρώδη και οι αναστολείς των διαύλων ασβεστί-
ου, είναι κοινές για στεφανιαία νόσο και αχαλασία 
οισοφάγου. Στην περίπτωση όμως του 75-χρονου 
ασθενούς μας, υπήρχε προϊούσα επιδείνωση της 
κλινικής εικόνας παρά την αγωγή για στεφανιαία 
νόσο, κάτι που υποδηλώνει την βαρύτητα της αχα-
λασίας του οισοφάγου και της ανάγκης για περαι-
τέρω αντιμετώπισης της, οριστικά με POEM.  

Το βαριούχο γεύμα μπορεί να συνδράμει στην 
δυναμική εκτίμηση του σώματος και του ΚΟΣ του 
οισοφάγου. Είναι σημαντικός ο διαχωρισμός μετα-
ξύ της αρχικής φάσεως κατά την οποία εμφανίζεται 
υπερπερισταλτισμός και της προχωρημένης όπου 
παρατηρείται κόπωση των μυών και μεγαοισοφά-
γος (εικόνα 3), όπως και στις περιπτώσεις μας. 

Η μανομετρία, ιδίως η νεώτερη υψηλής ευκρί-
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νειας τοπογραφική μανομετρία (HRTM)45, 46, αποτε-
λεί την εξέταση εκλογής για την οριστική διάγνω-
ση των τριών τύπων αχαλασίας (κλασσική αχαλα-
σία τύπου Ι, υπερκινητική τύπου ΙΙ και σπαστικού τύ-
που ΙΙΙ)45, 46. 

Η ενδοσκόπηση είναι σημαντική τόσο για τη διά-
γνωση της αχαλασίας, όσο και για τον αποκλεισμό 
οργανικής στένωσης ή καρκινώματος. Σε περιπτώ-
σεις ‘υπερκινητικής’ (τύπου ΙΙ)16, ή σπαστικής (τύ-
που ΙΙΙ) αχαλασίας45, 46, εμφανίζεται οπισθοστερ-
νικό άλγος ως αποτέλεσμα σύγχρονων συσπάσεων 
στο σώμα του οισοφάγου, όπως ήταν και στην πε-
ρίπτωση της 3ης ασθενούς. 

Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει την ενδοσκοπική 
διαστολή με μπαλόνι, την έγχυση αλλαντικής τοξί-
νης (Βotox) στον KΟΣ με στόχο τη χαλάρωσή του, 
με προσωρινό όμως αποτέλεσμα και ανάγκη επα-
ναλήψεων4, 7, 10. Στις περιπτώσεις μας, οι δύο ασθε-
νείς με σιγμοειδικού τύπου αχαλασία και με μακρύ 
ιστορικό αχαλασίας, υποβλήθηκαν σε συνεδρίες δι-
αστολών με μπαλόνι. 

Η χειρουργική μυοτομή (Heller) σε συνδυα-
σμό με αντιπαλινδρομική επέμβαση (όπως η Dor 
fundoplication) εφαρμόζεται σε σοβαρές περιπτώ-
σεις5, 6, 9, 47, 48, με συχνή όμως υποτροπή ή αποτυ-
χία (20%)35 ή και δυσκολίες πραγματοποίησής της 
λόγω προχωρημένης ηλικίας με συμπαραμαρτού-
ντα νοσήματα. Επιπλέον, υπάρχει διχογνωμία σχε-
τικά με τη θεραπεία εκλογής μετά από αποτυχία 
της μυοτομής κατά Heller35, όπως και στην 3η περί-
πτωση μας. Τέλος, η πλέον σύγχρονη, οριστική θε-
ραπεία της αχαλασίας είναι η ενδοσκοπική από του 
στόματος μυοτομή (POEM) που μπορεί να εφαρμο-
σθεί σε όλους τους τύπους αχαλασίας, σε εξειδι-
κευμένα κέντρα13, 14, 18-41. 

Στους δύο ασθενείς με κλασσική αχαλασία, και 
μετά από ενημέρωσή τους, αποφασίσθηκε πιο λυ-
σιτελής θεραπεία, όπως η ενδοσκοπική από του 

στόματος μυοτομή POEM, λόγω και του νεαρού 
της ηλικίας. Ενδιαφέρον παρουσίασε η 3η από 
τις περιπτώσεις μας,  γυναίκα ασθενής 79-ετών, η 
οποία παρόλο που ανέφερε προηγούμενη χειρουρ-
γική επέμβαση προ 3-τιας, για την αχαλασία οισο-
φάγου, η διαγνωστική ενδοσκόπηση πριν το POEM 
έδειξε άθικτη την γαστροοισοφαγική συμβολή, με 
αυξημένη αντίσταση, μεγαοισοφάγο και σύγχρονες 
μη προοδευτικές συσπάσεις του οισοφαγικού σώ-
ματος. 

Παρομοίως και ο 4ος ασθενής με σιγμοειδι-
κού τύπου αχαλασία, ανέφερε επιδείνωση των συ-
μπτωμάτων του και ανάγκη συχνών, ανά μήνα, δια-
στολών με μπαλόνι, χωρίς αποτέλεσμα. 

Ως εκ τούτου, και λόγω έλλειψης ομοφωνίας 
στη βιβλιογραφία σχετικά με τη θεραπεία εκλογής 
σε αυτές τις σοβαρές μορφές προχωρημένης αχα-
λασίας σιγμοειδικού τύπου, αποφασίσθηκε, προτά-
θηκε, έγινε αποδεκτή από τους ασθενείς, και πραγ-
ματοποιήθηκε η ενδοσκοπική μυοτομή με την κλασ-
σική τεχνική POEM, με είσοδο στον υποβλεννογόνο 
του οισοφάγου στην 2η ώρα.

Με βάση τις τέσσερεις επιτυχείς, αν και δύσκο-
λες, τεχνικά απαιτητικές περιπτώσεις, θεωρούμε 
ότι η πρωτοποριακή τεχνική POEM είναι ασφαλής 
και αποτελεσματική λυσιτελής θεραπευτική προ-
σέγγιση, ακόμη και σε ασθενείς με σιγμοειδικού τύ-
που αχαλασία οισοφάγου, και εφικτή η πραγματο-
ποίησή της σε ένα κατάλληλα εξοπλισμένο Ελλη-
νικό κέντρο, όπως είναι το Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσα-
λονίκης, από Έλληνες γαστρεντερολόγους, συμπε-
ριλαμβανομένου στην ομάδα και ενός πλήρως εκ-
παιδευμένου επί 8-μήνου ειδικού (ΝΕ) στην τεχνι-
κή POEM, από τον Καθηγητή κ. Haruhiro Inoue, στο 
Νοσοκομείο Yokohama της Ιαπωνίας. 

Ωστόσο απαιτείται εφαρμογή της σε μεγαλύτερο 
αριθμό περιπτώσεων με συνεπακόλουθη εμπειρία 
πριν καταστεί θεραπεία εκλογής της νόσου. 
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