
ΑΧΑΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΧΑΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
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ΟΙΣΟΦΑΓΟΥΟΙΣΟΦΑΓΟΥΟΙΣΟΦΑΓΟΥΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

Δημήτριος ΘεοδώρουΔημήτριος ΘεοδώρουΔημήτριος ΘεοδώρουΔημήτριος Θεοδώρου
Επίκουρος Καθηγητής ΧειρουργικήςΕπίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής

Μ άδ Χ ή Α έ Π ύΜ άδ Χ ή Α έ Π ύΜονάδα Χειρουργικής Ανωτέρου ΠεπτικούΜονάδα Χειρουργικής Ανωτέρου Πεπτικού
ΑΑ΄ ΄ Προπαιδευτική Χειρουργική ΚλινικήΠροπαιδευτική Χειρουργική Κλινική

Πανεπιστημίου ΑθηνώνΠανεπιστημίου Αθηνών

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο ΑθηνώνΙπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών
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Μ ί Ο άΜ ί Ο άΜανομετρία ΟισοφάγουΜανομετρία Οισοφάγου



Μ ί Ο άΜ ί Ο άΜανομετρία ΟισοφάγουΜανομετρία Οισοφάγου



Μ ί Ο άΜ ί Ο άΜανομετρία ΟισοφάγουΜανομετρία Οισοφάγου



Μ ί Ο άΜ ί Ο άΜανομετρία ΟισοφάγουΜανομετρία Οισοφάγου



Μανομετρία ΚΟΣΜανομετρία ΚΟΣΜανομετρία ΚΟΣΜανομετρία ΚΟΣ



Μανομετρία Χάλασης ΚΟΣΜανομετρία Χάλασης ΚΟΣΜανομετρία Χάλασης ΚΟΣΜανομετρία Χάλασης ΚΟΣ



Μανομετρία ΣώματοςΜανομετρία ΣώματοςΜανομετρία ΣώματοςΜανομετρία Σώματος



Μανομετρία ΑΟΣΜανομετρία ΑΟΣΜανομετρία ΑΟΣΜανομετρία ΑΟΣ



ΑΧΑΛΑΣΙΑΑΧΑΛΑΣΙΑΑΧΑΛΑΣΙΑΑΧΑΛΑΣΙΑ

0.0.66 / 100.000 ετησίως στις ΗΠΑ/ 100.000 ετησίως στις ΗΠΑη ς ςη ς ς

Ηλικίες Ηλικίες 33ηη και 7και 7ηη δεκαετίαδεκαετίαςς

Αγνώστου αιτιολογίαςΑγνώστου αιτιολογίαςγ γ ςγ γ ς

Gastroenterol Clin N Am  2008;37: 807–825



ΑΧΑΛΑΣΙΑΑΧΑΛΑΣΙΑΑΧΑΛΑΣΙΑΑΧΑΛΑΣΙΑ

Εκφυλισμός μυεντερικού πλέγματος Εκφυλισμός μυεντερικού πλέγματος 
στα μέσο και κατώτερο τριτημόρια στα μέσο και κατώτερο τριτημόρια μ ρ ρ ημ ρμ ρ ρ ημ ρ
Διήθηση κυρίως με ΤΔιήθηση κυρίως με Τ--ΛεμφοκύτταραΛεμφοκύτταρα
Α ά ώλ λ ώΑ ά ώλ λ ώΑρχικά απώλεια ανασταλτικών Αρχικά απώλεια ανασταλτικών 
νευρώνων ( νευρώνων ( VIP & NOS)VIP & NOS) στην στην ρ (ρ ( )) ηη
συνέχεια και των διεγερτικών συνέχεια και των διεγερτικών 
(ακετυλοχολίνη)(ακετυλοχολίνη)(ακετυλοχολίνη)(ακετυλοχολίνη)

Gastroenterol Clin N Am  2008;37: 807–825



MalignancyMalignancy (carcinoma of the stomach, esophagus, (carcinoma of the stomach, esophagus, 
lung, pancreas, liver, colon, prostate, lymphoma, andlung, pancreas, liver, colon, prostate, lymphoma, andlung, pancreas, liver, colon, prostate, lymphoma, and lung, pancreas, liver, colon, prostate, lymphoma, and 
mmesothelioma)esothelioma)
Chagas' diseaseChagas' disease
Neuropathic chronic intestinal pseudoNeuropathic chronic intestinal pseudo--obstruction obstruction 
syndromesyndrome
E i hili t t itiE i hili t t itiEosinophilic gastroenteritisEosinophilic gastroenteritis
Neurodegenerative disorder with Lewy inclusion Neurodegenerative disorder with Lewy inclusion 
bodiesbodiesbodiesbodies
AmyloidosisAmyloidosis
PostvagotomyPostvagotomyPostvagotomyPostvagotomy
Multiple endocrine neoplasia type IIbMultiple endocrine neoplasia type IIb
AAA syndrome: achalasia associated with alachrimia AAA syndrome: achalasia associated with alachrimia yy
(juvenile Sjögren's syndrome) and achlohydria(juvenile Sjögren's syndrome) and achlohydria
Von Recklinghausen's neurofibromatosisVon Recklinghausen's neurofibromatosis
AndersonAnderson--Fabry diseaseFabry disease
SarcoidosisSarcoidosis



ΑΧΑΛΑΣΙΑΑΧΑΛΑΣΙΑ ΣυμπτώματαΣυμπτώματαΑΧΑΛΑΣΙΑ ΑΧΑΛΑΣΙΑ -- ΣυμπτώματαΣυμπτώματα

Δυσφαγία σε υγρά και στερεά (90%)Δυσφαγία σε υγρά και στερεά (90%)
Μεταγευματικές αναγωγές (60%)Μεταγευματικές αναγωγές (60%)Μεταγευματικές αναγωγές (60%)Μεταγευματικές αναγωγές (60%)
Δυσκολία ερυγώνΔυσκολία ερυγώνρ γρ γ
Θωρακικός πόνος (20Θωρακικός πόνος (20--60%)60%)
Οπισθοστερνικό καύσος ? (30%) Οπισθοστερνικό καύσος ? (30%) 
Α ώλε α βάρο ς ( ελ ό σ άδ ο)Α ώλε α βάρο ς ( ελ ό σ άδ ο)Απώλεια βάρους (τελικό στάδιο)Απώλεια βάρους (τελικό στάδιο)

Am J Gastroenterol 2002;97: 1916-23.



ΑΧΑΛΑΣΙΑΑΧΑΛΑΣΙΑ ΔιάγνωσηΔιάγνωσηΑΧΑΛΑΣΙΑ ΑΧΑΛΑΣΙΑ -- ΔιάγνωσηΔιάγνωση

Οισοφαγογράφημα με ΒάριοΟισοφαγογράφημα με Βάριο



ΑΧΑΛΑΣΙΑΑΧΑΛΑΣΙΑ ΔιάγνωσηΔιάγνωσηΑΧΑΛΑΣΙΑ ΑΧΑΛΑΣΙΑ -- ΔιάγνωσηΔιάγνωση

Ενδοσκόπηση & ανάστροφη απεικόνιση θόλουΕνδοσκόπηση & ανάστροφη απεικόνιση θόλου
(ψευδοαχαλασία)(ψευδοαχαλασία)



ΑΧΑΛΑΣΙΑΑΧΑΛΑΣΙΑ ΔιάγνωσηΔιάγνωσηΑΧΑΛΑΣΙΑ ΑΧΑΛΑΣΙΑ -- ΔιάγνωσηΔιάγνωση

 Απουσία περίσταλσης 
στο σώμα του μ
οισοφάγου

Μανομετρία Μανομετρία 
(ιδιοπαθής ή δευτεροπαθής αχαλασία)(ιδιοπαθής ή δευτεροπαθής αχαλασία)



ΑΧΑΛΑΣΙΑΑΧΑΛΑΣΙΑ ΔιάγνωσηΔιάγνωσηΑΧΑΛΑΣΙΑ ΑΧΑΛΑΣΙΑ -- ΔιάγνωσηΔιάγνωση

 Υπερτονικός  ΚΟΣ

Μανομετρία Μανομετρία 
(ιδιοπαθής ή δευτεροπαθής αχαλασία)(ιδιοπαθής ή δευτεροπαθής αχαλασία)



ΑΧΑΛΑΣΙΑΑΧΑΛΑΣΙΑ ΔιάγνωσηΔιάγνωσηΑΧΑΛΑΣΙΑ ΑΧΑΛΑΣΙΑ -- ΔιάγνωσηΔιάγνωση

 Ανεπαρκής χάλαση 
ΚΟΣ

Μανομετρία Μανομετρία 
(ιδιοπαθής ή δευτεροπαθής αχαλασία)(ιδιοπαθής ή δευτεροπαθής αχαλασία)



HighHigh Resolution ManometryResolution ManometryHigh High -- Resolution ManometryResolution Manometry

Φυσιολογικό ΑχαλασίαΦυσιολογικό Αχαλασία

Vigorous achalasia



ΑΧΑΛΑΣΙΑΑΧΑΛΑΣΙΑ ΘεραπείαΘεραπείαΑΧΑΛΑΣΙΑ ΑΧΑΛΑΣΙΑ -- ΘεραπείαΘεραπεία

ΣτόχοςΣτόχος

 Μ ί ί ΚΟΣΜ ί ί ΚΟΣ Μείωση της πίεσης στον ΚΟΣΜείωση της πίεσης στον ΚΟΣ

 Πρόληψη της ΓΟΠΠρόληψη της ΓΟΠ



ΑΧΑΛΑΣΙΑΑΧΑΛΑΣΙΑ ΘεραπείαΘεραπείαΑΧΑΛΑΣΙΑ ΑΧΑΛΑΣΙΑ -- ΘεραπείαΘεραπεία
ΦαρμακευτικήΦαρμακευτική

Ενδοσκοπική ΈγχυσηΕνδοσκοπική Έγχυση Botulinum toxinBotulinum toxin

Ενδοσκοπική Διαστολή με ΜπαλόνιΕνδοσκοπική Διαστολή με Μπαλόνι

Ανοικτή Διαθωρακική ή Θωρακοσκοπική ΜυοτομήΑνοικτή Διαθωρακική ή Θωρακοσκοπική Μυοτομήή ρ ή ή ρ ή μήή ρ ή ή ρ ή μή

Ανοικτή Διακοιλιακή ή Λαπαροσκοπική ΜυοτομήΑνοικτή Διακοιλιακή ή Λαπαροσκοπική ΜυοτομήΑνοικτή Διακοιλιακή ή Λαπαροσκοπική ΜυοτομήΑνοικτή Διακοιλιακή ή Λαπαροσκοπική Μυοτομή



ΑΧΑΛΑΣΙΑΑΧΑΛΑΣΙΑ ΘεραπείαΘεραπείαΑΧΑΛΑΣΙΑ ΑΧΑΛΑΣΙΑ -- ΘεραπείαΘεραπεία
Βελτίωση συμπτωμάτωνΒελτίωση συμπτωμάτωνΒελτίωση συμπτωμάτωνΒελτίωση συμπτωμάτων

Ανάγκη Ανάγκη 
Επικουρικής Επικουρικής 
ΘεραπείαςΘεραπείας1 μήνας1 μήνας 6 μήνες6 μήνες 12 μήνες12 μήνες Θερα ε αςΘερα ε αςμή ςμή ς μή ςμή ς μή ςμή ς

EBTIEBTI 78.7 %78.7 % 53.3 %53.3 % 40.6 %40.6 % 46.6 %46.6 %

EBDEBD 84.8 %84.8 % 73.8 %73.8 % 68.2 %68.2 % 25 %25 %

Myotomy Myotomy 
w/o ARPw/o ARP

89.9 %89.9 %

Myotomy w Myotomy w 
ARPARP

90.3 %90.3 %

Endoscopic and Surgical Treatments for Achalasia: A Systematic Review 
and Meta-Analysis. Ann Surgery 2009;249:45-57



ΑΧΑΛΑΣΙΑ ΑΧΑΛΑΣΙΑ -- ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ



ΜΥΟΤΟΜΗ ΚΑΤΑ ΜΥΟΤΟΜΗ ΚΑΤΑ Heller Heller 
ΘΟΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑ  ΘΟΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑ  DorDor



ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΥΟΤΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΥΟΤΟΜΗ --
ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 

Διάτρηση οισοφάγου και αναγνώριση:Διάτρηση οισοφάγου και αναγνώριση:
διεγχειρητικά: 6 9 %διεγχειρητικά: 6 9 %-- διεγχειρητικά: 6.9 %διεγχειρητικά: 6.9 %

-- κλινικά:           0.7 %κλινικά:           0.7 %

Endoscopic and Surgical Treatments for Achalasia: A Systematic Review 
and Meta-Analysis. Ann Surgery 2009;249:45-57



ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΥΟΤΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΥΟΤΟΜΗ --
ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 

Πρώιμη υποτροπή νόσου:Πρώιμη υποτροπή νόσου:
-- Τεχνικό σφάλμα ή ουλώδης ιστόςΤεχνικό σφάλμα ή ουλώδης ιστόςΤεχνικό σφάλμα ή ουλώδης ιστόςΤεχνικό σφάλμα ή ουλώδης ιστός
-- 22ηη μυοτομή μυοτομή  92.3% βελτίωση92.3% βελτίωση

Όψιμη υποτροπή νόσου:Όψιμη υποτροπή νόσου:Όψιμη υποτροπή νόσου:Όψιμη υποτροπή νόσου:
-- Εξέλιξη της νόσου & μεγαοισοφάγοςΕξέλιξη της νόσου & μεγαοισοφάγος
-- Οισοφαγεκτομή Οισοφαγεκτομή  80.0% βελτίωση 80.0% βελτίωση 

Persistent and recurrent achalasia after Heller myotomy. 
Arch Surg 2007; 142:1093-1097





ΣΦΙΚΤΗ ΘΟΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ



ΑΛΛΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣΑΛΛΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣΑΛΛΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣΑΛΛΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Πολύ σπάνιες Πολύ σπάνιες 

Συχνά συμπτώματα παρόμοια με ΓΟΠΣυχνά συμπτώματα παρόμοια με ΓΟΠχ μ μ ρ μ μχ μ μ ρ μ μ

Α ί δ όΑ ί δ όΑπαραίτητος ο διαχωρισμός τους με Απαραίτητος ο διαχωρισμός τους με 
δοκιμασίες οισοφάγουδοκιμασίες οισοφάγου

Spectrum of Esophageal Motility Disorders.  Arch Surg. 2005;140:442-449.



ΑΛΛΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣΑΛΛΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣΑΛΛΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣΑΛΛΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

1.1. Ανεπαρκής Κινητικότητα ΟισοφάγουΑνεπαρκής Κινητικότητα Οισοφάγου

2.2. Διάχυτος Οισοφαγικός ΣπασμόςΔιάχυτος Οισοφαγικός Σπασμός

33 Οισοφάγος ΚαρυοθραύστηςΟισοφάγος Καρυοθραύστης3.3. Οισοφάγος ΚαρυοθραύστηςΟισοφάγος Καρυοθραύστης

4.4. Υπερτονικός ΚΟΣΥπερτονικός ΚΟΣ

Advances in esophageal motor disorders. 
Curr Opin Gastroenterol. 2008 Jul;24(4):485-9.



1. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΟΙΣΟΦΑΓΟΥΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

 Η συχνότερη διαταραχή μετά τηνΗ συχνότερη διαταραχή μετά την Η συχνότερη διαταραχή μετά την Η συχνότερη διαταραχή μετά την 
αχαλασίααχαλασία

 Συνοδεύει νόσους συνδετικού ιστού Συνοδεύει νόσους συνδετικού ιστού 
(σκληρόδερμα)(σκληρόδερμα)( ηρ ρμ )( ηρ ρμ )

 Νέος όρος για τη Νέος όρος για τη ‘‘μη ειδική διαταραχήμη ειδική διαταραχή
 κινητικότητας οισοφάγουκινητικότητας οισοφάγου
 Υψηλότερη συχνότητα στη νοσογόνοΥψηλότερη συχνότητα στη νοσογόνοΥψηλότερη συχνότητα στη νοσογόνο Υψηλότερη συχνότητα στη νοσογόνο 
παχυσαρκία παχυσαρκία 





ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΟΙΣΟΦΑΓΟΥΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

 Μειωμένη περίσταλση Μειωμένη περίσταλση ::
> 30% περιφερικές συσπάσεις <> 30% περιφερικές συσπάσεις < 3030mmHgmmHg-- > 30% περιφερικές συσπάσεις <> 30% περιφερικές συσπάσεις < 3030mmHgmmHg

-- ή  μη μεταδιδόμενες συσπάσειςή  μη μεταδιδόμενες συσπάσεις

 Συνυπάρχει παλινδρομική οισοφαγίτιδαΣυνυπάρχει παλινδρομική οισοφαγίτιδα Συνυπάρχει παλινδρομική οισοφαγίτιδα Συνυπάρχει παλινδρομική οισοφαγίτιδα 
χωρίς ανωμαλίες στον ΚΟΣχωρίς ανωμαλίες στον ΚΟΣ

 Θεραπεία: συμπτωματικήΘεραπεία: συμπτωματική Θεραπεία: συμπτωματικήΘεραπεία: συμπτωματική



2. 2. ΔΙΑΧΥΤΟΣ ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟΣ ΔΙΑΧΥΤΟΣ ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟΣ 
ΣΠΑΣΜΟΣΣΠΑΣΜΟΣ

 Φ λ ή ί λ δ λ ίΦ λ ή ί λ δ λ ί Φυσιολογική περίσταλση με διαλείπουσες Φυσιολογική περίσταλση με διαλείπουσες 
ταυτόχρονες συσπάσειςταυτόχρονες συσπάσεις

 Θωρακικός πόνος (στηθαγχικός)Θωρακικός πόνος (στηθαγχικός)
 Διαλείπουσα ΔυσφαγίαΔιαλείπουσα Δυσφαγία Διαλείπουσα ΔυσφαγίαΔιαλείπουσα Δυσφαγία
 Συσχέτιση συμπτωμάτων με Συσχέτιση συμπτωμάτων με stressstress
Κάποιοι ασθενείς θα μεταπέσουν σε αχαλασίαΚάποιοι ασθενείς θα μεταπέσουν σε αχαλασίαΚάποιοι ασθενείς θα μεταπέσουν σε αχαλασίαΚάποιοι ασθενείς θα μεταπέσουν σε αχαλασία

 Διάγνωση: οισοφαγογράφημαΔιάγνωση: οισοφαγογράφημα pHpHμετρίαμετρία Διάγνωση: οισοφαγογράφημα Διάγνωση: οισοφαγογράφημα -- pHpHμετρίαμετρία
μανομετρίαμανομετρία

Oesophageal motility disorders. 
The Lancet. 2001;358:823-828.



ΔΙΑΧΥΤΟΣ ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟΣ ΣΠΑΣΜΟΣΔΙΑΧΥΤΟΣ ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟΣ ΣΠΑΣΜΟΣ
ΔιάγνωσηΔιάγνωση

Τμηματοποίηση οισοφάγου σε οισοφαγογράφημα με βάριο



ΔΙΑΧΥΤΟΣ ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟΣ ΔΙΑΧΥΤΟΣ ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟΣ 
ΣΠΑΣΜΟΣΣΠΑΣΜΟΣΣΠΑΣΜΟΣΣΠΑΣΜΟΣ
ΔιάγνωσηΔιάγνωσηγ ηγ η

 Ταυτόχρονες 
συσπάσεις > 10%

 Ενδιάμεσα 
φυσιολογική φ γ ή
περίσταλση

 ΕπαναληπτικέςΕπαναληπτικές 
συσπάσεις (>2 κορυφές)

 Αυτόματες συσπάσεις Αυτόματες συσπάσεις

 Υπερτονικός ΚΟΣ



ΔΙΑΧΥΤΟΣ ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟΣ ΣΠΑΣΜΟΣΔΙΑΧΥΤΟΣ ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟΣ ΣΠΑΣΜΟΣ
ΘεραπείαΘεραπεία

 Ψ ήΨ ή Ψυχιατρική:Ψυχιατρική:
-- καθησυχασμός, αντικαταθλιπτικάκαθησυχασμός, αντικαταθλιπτικά

 ΦαρμακευτικήΦαρμακευτική

-- αμφίβολα αποτελέσματα αμφίβολα αποτελέσματα ((CaCa--channel blockers)channel blockers)

 Ενδοσκοπική διαστολήΕνδοσκοπική διαστολή Ενδοσκοπική διαστολήΕνδοσκοπική διαστολή

 Χειρουργική (λαπαροσκοπική μυοτομή)Χειρουργική (λαπαροσκοπική μυοτομή) Χειρουργική (λαπαροσκοπική μυοτομή)Χειρουργική (λαπαροσκοπική μυοτομή)
-- σε επιλεγμένους ασθενείς με δυσφαγίασε επιλεγμένους ασθενείς με δυσφαγία

Spectrum of Esophageal Motility Disorders.  Arch Surg. 2005;140:442-449.



3.3.ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ 
ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ

 Υπερτονική περίσταλσηΥπερτονική περίσταλση

 Θωρακικός πόνος (Θωρακικός πόνος (squeezing)squeezing)
 Δυσφαγία Δυσφαγία +/+/--
 Πιθανόν συνυπάρχει ΓΟΠΠιθανόν συνυπάρχει ΓΟΠ Πιθανόν συνυπάρχει ΓΟΠΠιθανόν συνυπάρχει ΓΟΠ

 Διάγνωση: μανομετρία Διάγνωση: μανομετρία -- pHpHμετρίαμετρία

Oesophageal motility disorders. 
The Lancet. 2001;358:823-828.



ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣΟΙΣΟΦΑΓΟΣ ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣΟΙΣΟΦΑΓΟΣ ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣΟΙΣΟΦΑΓΟΣ ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ

 Περιφερικές Συσπάσεις 
> 180 mmHg> 180 mmHg

 Διάρκεια > 6sec

 Φυσιολογική περίσταλση

 Υπέρτονος ΚΟΣ Υπέρτονος ΚΟΣ



ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ --
ΘεραπείαΘεραπεία

 ΦαρμακευτικήΦαρμακευτική: : 
ί ί ύ ί λί ί ύ ί λ-- μείωση πίεσης και ταχύτητας περίσταλσηςμείωση πίεσης και ταχύτητας περίσταλσης

-- αμφίβολη ανακούφιση συμπτωμάτωναμφίβολη ανακούφιση συμπτωμάτων
-- αντιχολινεργικά, αντιχολινεργικά, 

 Χειρουργική (μακρά μυοτομή):Χειρουργική (μακρά μυοτομή):
-- αποτυγχάνει στις περισσότερες περιπτώσειςαποτυγχάνει στις περισσότερες περιπτώσεις

Spectrum of Esophageal Motility Disorders.  Arch Surg. 2005;140:442-449.



44 ΥΠΕΡΤΟΝΙΚΟΣ ΚΟΣΥΠΕΡΤΟΝΙΚΟΣ ΚΟΣ4. 4. ΥΠΕΡΤΟΝΙΚΟΣ ΚΟΣΥΠΕΡΤΟΝΙΚΟΣ ΚΟΣ

 Πίεση ΚΟΣ > 95% της φυσιολογικής Πίεση ΚΟΣ > 95% της φυσιολογικής 

 Πιθανά ατελής χάλαση ΚΟΣΠιθανά ατελής χάλαση ΚΟΣ

 Συνοδεύεται συχνά από:Συνοδεύεται συχνά από: Συνοδεύεται συχνά από:Συνοδεύεται συχνά από:
-- διάχυτο οισοφαγικό σπασμόδιάχυτο οισοφαγικό σπασμό
-- οισοφάγο καρυοθραύστηοισοφάγο καρυοθραύστη
-- ΓΟΠΓΟΠΓΟΠΓΟΠ



ΥΠΕΡΤΟΝΙΚΟΣ ΚΟΣΥΠΕΡΤΟΝΙΚΟΣ ΚΟΣΥΠΕΡΤΟΝΙΚΟΣ ΚΟΣΥΠΕΡΤΟΝΙΚΟΣ ΚΟΣ

 Πίεση ηρεμίας ΚΟΣ > 45Πίεση ηρεμίας ΚΟΣ > 45mmHgmmHgη ηρ μ ςη ηρ μ ς gg

 Πιθανά ατελής χάλαση ΚΟΣΠιθανά ατελής χάλαση ΚΟΣ Πιθανά ατελής χάλαση ΚΟΣ Πιθανά ατελής χάλαση ΚΟΣ 



ΥΠΕΡΤΟΝΙΚΟΣ ΚΟΣΥΠΕΡΤΟΝΙΚΟΣ ΚΟΣΥΠΕΡΤΟΝΙΚΟΣ ΚΟΣΥΠΕΡΤΟΝΙΚΟΣ ΚΟΣ

 Δυσφαγία χωρίς θωρακικό πόνοΔυσφαγία χωρίς θωρακικό πόνο

ΘΕΡΑΠΕΙΑΘΕΡΑΠΕΙΑ
 Φαρμακευτική:Φαρμακευτική:

-- αναστολείς διαύλων ασβεστίουαναστολείς διαύλων ασβεστίου-- αναστολείς διαύλων ασβεστίουαναστολείς διαύλων ασβεστίου
 Χειρουργική (λαπαροσκοπική μυοτομή):Χειρουργική (λαπαροσκοπική μυοτομή):

-- ικανοποιητικά αποτελέσματαικανοποιητικά αποτελέσματα

Spectrum of Esophageal Motility Disorders.  Arch Surg. 2005;140:442-449.



Διαταραχές Κινητικότητας από Διαταραχές Κινητικότητας από 
Βαριατρικές επεμβάσειςΒαριατρικές επεμβάσεις

Μετά δακτύλιοΜετά δακτύλιο

Μ ά ή ήΜ ά ή ήΜετά επιμήκη γαστρεκτομήΜετά επιμήκη γαστρεκτομή



Διαταραχές Κινητικότητας από Διαταραχές Κινητικότητας από 
Βαριατρικές επεμβάσειςΒαριατρικές επεμβάσεις



Διαταραχές Κινητικότητας από Διαταραχές Κινητικότητας από 
Βαριατρικές επεμβάσειςΒαριατρικές επεμβάσεις



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Η Η αχαλασίααχαλασία αποτελεί την μόνη διαταραχή αποτελεί την μόνη διαταραχή 
ό ί ήό ί ήκινητικότητας στην οποία η χειρουργική κινητικότητας στην οποία η χειρουργική 

θεραπεία παρέχει ασφαλές αποτέλεσμαθεραπεία παρέχει ασφαλές αποτέλεσμα



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Στις υπόλοιπες διαταραχές χειρουργικήΣτις υπόλοιπες διαταραχές χειρουργικήΣτις υπόλοιπες διαταραχές χειρουργική Στις υπόλοιπες διαταραχές χειρουργική 
θεραπεία θα πρέπει να προτείνεται με θεραπεία θα πρέπει να προτείνεται με 

ύλ ξύλ ξεπιφύλαξηεπιφύλαξη



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Το εργαστήριοΤο εργαστήριο ΜανομετρίαςΜανομετρίαςΤο εργαστήριο Το εργαστήριο ΜανομετρίαςΜανομετρίας ––
ΠεχαμετρίαςΠεχαμετρίας οισοφάγου παρέχει στον οισοφάγου παρέχει στον 
χειρουργό πολύτιμες πληροφορίες τόσο χειρουργό πολύτιμες πληροφορίες τόσο 
προ όσο και μετεγχειρητικάπρο όσο και μετεγχειρητικάρ μ γχ ρηρ μ γχ ρη


