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μέχρι σήμερα, (νιτρώδη, αναστολείς των ιόντων ασβε-
στίου, ενδοσκοπική έγχυση Botox), είναι χαμηλής απο-
τελεσματικότητας και αντοχής στον χρόνο και έτσι  η 
σύγχρονη θεραπεία έχει προσανατολισθεί στην μηχανι-
κή αποδόμηση του ΚΟΣ με μυοτομή.  Αυτό επιτυγχάνε-
ται ενδοσκοπικά, με την αεροδιαστολή του σφιγκτήρα 
μυός με μπαλόνι υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση. Η 
σύγχρονη καθιερωμένη χειρουργική  προσέγγιση, εί-
ναι αυτή της  λαπαροσκοπικής  μυοτομής κατά Heller, 
που συνοδεύεται από μια αντιπαλινδρομική επέμβαση.

Τα τελευταία χρόνια, η POEM, αναπτύσσεται με εντυ-
πωσιακούς ρυθμούς ως μια καθιερωμένη θεραπευτική 
επιλογή της αχαλασίας. Τα αποτελέσματα  πρόσφατων 
δημοσιεύσεων που στηρίζονται σε follow up ασθενών 
που υποβλήθηκαν σε αυτήν, δείχνουν ότι πρόκειται για 
μια αποτελεσματική και ασφαλή επέμβαση. Οι περισσό-
τερες μελέτες χρησιμοποιούν την βαθμολογία Eckardt 
πριν και μετά την POEM προκειμένου να έχουν μια κλι-
νική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της επέμβασης 
(ΠΙΝ 1). H επέμβαση θεωρείται επιτυχής όταν αυτή εί-
ναι ≤3. Mελέτες με follow up ασθενών έως 12 μήνες, 
δείχνουν διατήρηση της επάρκειάς της σε ποσοστά 
άνω του 90% (82-100%) ενώ άλλες, χρησιμοποιώντας 
ειδικά ερωτηματολόγια, δείχνουν μια σημαντική βελ-
τίωση και στην ποιότητα της ζωής των ασθενών μετά 
την POEM (3). Η  αντικειμενική εκτίμηση της κλινικής 
επιτυχίας στηρίζεται σε εξετάσεις όπως,  το χρονομε-
τρούμενο οισοφαγογράφημα (timed esophagogramm, 
TBE), η υψηλής ανάλυσης μανομετρία και η μελέτη της 
διατασιμότητας της ΓΟΣ  με EndoFLIP (Endolumenal 
Functional Lumen Imaging Probe; Crospon Galway). 
Με την πάροδο του χρόνου, συγκεντρώνονται ολοένα 
και περισσότερα δεδομένα που βασίζονται  σε μακρό-
χρονο follow up των ασθενών που υποβλήθηκαν σε 
POEM. Οι περισσότερες μελέτες με χρόνο παρακολού-
θησης που κυμαίνεται  από 12 έως και πάνω από 36 
μήνες, δείχνουν μια σταθερή κλινική επιτυχία αυτής 
σε ποσοστά πέριξ του 90%  των ασθενών. Η μεγαλύ-
τερη σειρά του Innoue  και συν. δίνει ποσοστά επιτυχίας 
91,3% στους 2 μήνες, 91% στα 1-2 χρόνια και 88,5% 

στα 3 χρόνια(4). 

Σε αντίθεση με άλλες  θεραπευτικές επιλογές, η POEM 
δίνει την δυνατότητα στον ενδοσκόπο  να επιλέξει α) 
το μήκος της απαιτούμενης μυοτομής, β) την πλευρά 
εφαρμογής της  (πρόσθια, οπίσθια) και γ) την κατεύθυν-
ση. Μπορεί να εφαρμοσθεί ακόμη και σε προχωρημέ-
νες περιπτώσεις αχαλασίας όπως π.χ. του σιγμοειδούς 
τύπου οισοφάγου, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμε-
νο της  οισοφαγεκτομής. Στη προκειμένη περίπτωση, 
λόγω της ανατομικής παραλλαγής, η τεχνική έχει με-
γαλύτερο βαθμό δυσκολίας και θα πρέπει να εκτελείται 
μόνο από έμπειρους ενδοσκόπους. 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ POEM 

Προκειμένου να επιβεβαιωθεί  η διάγνωση και να 
καθορισθεί το θεραπευτικό πλάνο, ο υποψήφιος για 
POEM ασθενής πρέπει  να υποβληθεί σε 1) οισοφαγο-
γαστροσκόπηση 2) οισοφαγογράφημα και 3) μανο-
μετρία υψηλής ανάλυσης. 

Στην περίπτωση της αχαλασίας, η οισοφαγογαστρο-
σκόπηση  επιτρέπει να εκτιμηθεί το εύρος του οισοφα-
γικού αυλού, η παρουσία τροφώδους  περιεχομένου 
εντός αυτού, η  παρουσία παθολογικού περισταλτι-
σμού, καθώς και ο τόνος του ΚΟΣ. Επίσης, ελέγχει την 
ύπαρξη τυχόν ανατομικής βλάβης π.χ. εκκολπώματος, 
που πιθανόν να μεταβάλει το θεραπευτικό πλάνο και 
συμβάλει στον αποκλεισμό του ενδεχόμενου ψευ-
δοαχαλασίας.  Δεδομένου του αυξημένου κινδύνου 
ανάπτυξης καρκίνου του οισοφάγου σε ασθενείς με 
αχαλασία, είναι ιδιαίτερης σημασίας η επισκόπηση του 
οισοφαγικού βλενογόνου προκειμένου να εντοπισθούν 
τυχόν πρώιμα σημεία αυτού. 

Το οισοφαγογράφημα επιτρέπει την λήψη σημαντικών 
πληροφοριών. Ανάλογα με το σχήμα του ο αχαλασικός 
οισοφάγος εκτιμάται αν είναι ευθύς ή σιγμοειδούς τύ-
που και μετράται η μέγιστη διάμετρός του. Λαμβάνονται 
πληροφορίες για την ύπαρξη ταυτόχρονων ή άλλων 
παθολογικών συσπάσεων  και εκτιμάται η  καθυστέρη-
ση  διόδου του σκιαγραφικού από το κατώτερο τμήμα 
του οισοφάγου στο στομάχι. Ιδιαίτερα με το χρονο-
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Η POEM (per-oral endoscopic myotomy)  ή άλλως δι-
αστοματική  ενδοσκοπική μυοτομή, θεωρείται σήμερα 
μια ταχέως αναπτυσσόμενη επεμβατική ενδοσκοπική 
μέθοδος για  την θεραπεία της αχαλασίας και άλλων 
σπαστικών διαταραχών του οισοφάγου.  Ανταγωνίζεται 
ευθέως ή ακόμη και υπερέχει σε αρκετά σημεία των 
αντίστοιχων συμβατικών χειρουργικών  θεραπειών. Ο 
P.J. Pasricha ανακοίνωσε για πρώτη φορά πειραμα-
τική ενδοσκοπική μυοτομή σε ζωικά πρότυπα το 2007 
και τον επόμενο χρόνο  ο Η. Inoue εισήγαγε την POEM 
σε ανθρώπους δημοσιεύοντας το 2010 την εμπειρία 
του από τους πρώτους 17 ασθενείς που υποβλήθηκαν 
σε αυτήν με άριστα αποτελέσματα και χωρίς σοβαρές 
επιπλοκές(1). Τα υπάρχοντα δεδομένα, αλλά και άλλα 
που συνεχίζουν να συγκεντρώνονται από κέντρα ανα-
φοράς, δείχνουν ότι η POEM έχει άριστα βραχυχρόνια 
αποτελέσματα με ελάχιστες μείζονες επιπλοκές. Νε-
ότερα αποτελέσματα, με μακρόχρονες πλέον  παρα-
κολουθήσεις ασθενών,  δείχνουν διατήρηση της απο-
τελεσματικότητας της μεθόδου στο χρόνο. Η POEM 
απαιτεί αυξημένη ενδοσκοπική εμπειρία και επιδεξιό-
τητα, γνώση της χειρουργικής ανατομίας και ικανότητα 
αντιμετώπισης των τυχόν επιπλοκών.  Έχοντας μέχρι 
σήμερα πραγματοποιηθεί διεθνώς περίπου 5000 επεμ-
βάσεις, φαίνεται ότι αυτή καθιερώνεται πλέον ως μέθο-
δος εκλογής θεραπείας της αχαλασίας σε τριτοβάθμια 
κέντρα προχωρημένης ενδοσκόπησης. 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ POEM 

Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την θερα-
πεία των τριών τύπων της αχαλασίας (ταξινόμιση κατά 
Chicago), αλλά και άλλων σπαστικών διαταραχών του 
οισοφάγου όπως π.χ. του διάχυτου οισοφαγικού σπα-
σμού(ΔΟΣ) ή του οισοφάγου Jackhammer. Οι τελευ-
ταίες αν και χαρακτηρίζονται από διαφορετική παθο-
φυσιολογία, έχουν ορισμένα κοινά συμπτώματα (οπι-
σθοστερνικό άλγος, δυσφαγία), η συνύπαρξη δε του 
οισοφαγικού σπασμού καθιστά την  POEM μια καλή 
θεραπευτική επιλογή για αυτές.  Πρόσφατα, μια διε-
θνής αναδρομική πολυκεντρική μελέτη  έδειξε κλινική 
ανταπόκριση  της POEM  στο 100% ασθενών  με ΔΟΣ, 

στο 96.3% ασθενών  με σπαστική αχαλασία (τύπου ΙΙΙ) 
και στο 70%  ασθενών  με οισοφάγο  jackhammer(2).  
Υποψήφιοι ασθενείς για POEM είναι επίσης αυτοί που 
έχουν ήδη υποστεί  μια ανεπιτυχή χειρουργική μυο-
τομή. Εδώ, απαιτείται μεγαλύτερος βαθμός τεχνικής 
δυσκολίας, γιατί πρέπει να παρακαμφθεί η περιοχή 
που έγιναν οι προηγούμενοι  χειρουργικοί  χειρισμοί, 
διατηρείται  όμως η ίδια αποτελεσματικότητα. H POEM 
μπορεί επίσης να επαναληφθεί σε περιπτώσεις προη-
γούμενης ανεπαρκούς  ενδοσκοπικής επέμβασης ενώ 
σε εξειδικευμένα κέντρα η μέθοδος μπορεί να εφαρμο-
σθεί και σε παιδιατρικούς ασθενείς.

Αντενδείξεις για την διενέργεια  PΟΕΜ αποτελούν, οι 
οξείες ή οι βαριές πνευμονοπάθειες, η κακοήθεια του 
οισοφάγου, οι διαταραχές της πήξεως και η αδυναμία 
δημιουργίας του απαραίτητου υποβλεννογόνιου τού-
νελ (βλ. κατωτέρω) λόγω ισχυρής ίνωσης ή συμφύ-
σεων. Στις σχετικές αντενδείξεις περιλαμβάνονται η 
οισοφαγίτιδα και η πρόσφατη ενδοσκοπική παρέμβαση 
στον οισοφάγο με ESD ή EMR.

POEM ΚΑΙ ΑΧΑΛΑΣΙΑ

Η αχαλασία είναι μια σπάνια πρωτοπαθής κινητική δια-
ταραχή του οισοφάγου που χαρακτηρίζεται από απου-
σία του περισταλτισμού στο σώμα αυτού και ατελή 
χάλαση του κατώτερου οισοφαγικού σφικτήρα (ΚΟΣ).  
Η τυπική κλινική  συμπτωματολογία περιλαμβάνει την 
δυσφαγία σε στερεά και υγρά, την αναγωγή της τροφής 
και το οπισθοστερικό άλγος.  Η διάγνωση της αχαλασί-
ας  βασίζεται σε κλινικά, ενδοσκοπικά και ακτινολογικά 
ευρήματα, ενώ «χρυσή» εξέταση θεωρείται η μανομε-
τρία του οισοφάγου. Προς το παρόν, η  θεραπεία έχει 
παρηγορητικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι δεν μπορεί 
να αναστρέψει την  υποκείμενη παθοφυσιολογική δι-
αταραχή. Σκοπός της είναι, η διευκόλυνση της  διόδου 
της τροφής στο στομάχι, μέσω της ελάττωσης της πίε-
σης του ΚΟΣ, και συνεπώς η συμπτωματική ανακού-
φιση της δυσφαγίας, των αναγωγών, του προκάρδιου 
άλγους και η ανάκτηση τυχόν απώλειας βάρους. 

Οι  φαρμακευτικές θεραπείες που έχουν δοκιμασθεί 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΘΕΜΑ 
POEM- PERORAL ENDOSCOPIC MYOTOMY
ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΧΑΛΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ
Κωνσταντίνος Χ. Δελής, MD, PhD



2524

μέχρι σήμερα, (νιτρώδη, αναστολείς των ιόντων ασβε-
στίου, ενδοσκοπική έγχυση Botox), είναι χαμηλής απο-
τελεσματικότητας και αντοχής στον χρόνο και έτσι  η 
σύγχρονη θεραπεία έχει προσανατολισθεί στην μηχανι-
κή αποδόμηση του ΚΟΣ με μυοτομή.  Αυτό επιτυγχάνε-
ται ενδοσκοπικά, με την αεροδιαστολή του σφιγκτήρα 
μυός με μπαλόνι υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση. Η 
σύγχρονη καθιερωμένη χειρουργική  προσέγγιση, εί-
ναι αυτή της  λαπαροσκοπικής  μυοτομής κατά Heller, 
που συνοδεύεται από μια αντιπαλινδρομική επέμβαση.

Τα τελευταία χρόνια, η POEM, αναπτύσσεται με εντυ-
πωσιακούς ρυθμούς ως μια καθιερωμένη θεραπευτική 
επιλογή της αχαλασίας. Τα αποτελέσματα  πρόσφατων 
δημοσιεύσεων που στηρίζονται σε follow up ασθενών 
που υποβλήθηκαν σε αυτήν, δείχνουν ότι πρόκειται για 
μια αποτελεσματική και ασφαλή επέμβαση. Οι περισσό-
τερες μελέτες χρησιμοποιούν την βαθμολογία Eckardt 
πριν και μετά την POEM προκειμένου να έχουν μια κλι-
νική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της επέμβασης 
(ΠΙΝ 1). H επέμβαση θεωρείται επιτυχής όταν αυτή εί-
ναι ≤3. Mελέτες με follow up ασθενών έως 12 μήνες, 
δείχνουν διατήρηση της επάρκειάς της σε ποσοστά 
άνω του 90% (82-100%) ενώ άλλες, χρησιμοποιώντας 
ειδικά ερωτηματολόγια, δείχνουν μια σημαντική βελ-
τίωση και στην ποιότητα της ζωής των ασθενών μετά 
την POEM (3). Η  αντικειμενική εκτίμηση της κλινικής 
επιτυχίας στηρίζεται σε εξετάσεις όπως,  το χρονομε-
τρούμενο οισοφαγογράφημα (timed esophagogramm, 
TBE), η υψηλής ανάλυσης μανομετρία και η μελέτη της 
διατασιμότητας της ΓΟΣ  με EndoFLIP (Endolumenal 
Functional Lumen Imaging Probe; Crospon Galway). 
Με την πάροδο του χρόνου, συγκεντρώνονται ολοένα 
και περισσότερα δεδομένα που βασίζονται  σε μακρό-
χρονο follow up των ασθενών που υποβλήθηκαν σε 
POEM. Οι περισσότερες μελέτες με χρόνο παρακολού-
θησης που κυμαίνεται  από 12 έως και πάνω από 36 
μήνες, δείχνουν μια σταθερή κλινική επιτυχία αυτής 
σε ποσοστά πέριξ του 90%  των ασθενών. Η μεγαλύ-
τερη σειρά του Innoue  και συν. δίνει ποσοστά επιτυχίας 
91,3% στους 2 μήνες, 91% στα 1-2 χρόνια και 88,5% 

στα 3 χρόνια(4). 

Σε αντίθεση με άλλες  θεραπευτικές επιλογές, η POEM 
δίνει την δυνατότητα στον ενδοσκόπο  να επιλέξει α) 
το μήκος της απαιτούμενης μυοτομής, β) την πλευρά 
εφαρμογής της  (πρόσθια, οπίσθια) και γ) την κατεύθυν-
ση. Μπορεί να εφαρμοσθεί ακόμη και σε προχωρημέ-
νες περιπτώσεις αχαλασίας όπως π.χ. του σιγμοειδούς 
τύπου οισοφάγου, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμε-
νο της  οισοφαγεκτομής. Στη προκειμένη περίπτωση, 
λόγω της ανατομικής παραλλαγής, η τεχνική έχει με-
γαλύτερο βαθμό δυσκολίας και θα πρέπει να εκτελείται 
μόνο από έμπειρους ενδοσκόπους. 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ POEM 

Προκειμένου να επιβεβαιωθεί  η διάγνωση και να 
καθορισθεί το θεραπευτικό πλάνο, ο υποψήφιος για 
POEM ασθενής πρέπει  να υποβληθεί σε 1) οισοφαγο-
γαστροσκόπηση 2) οισοφαγογράφημα και 3) μανο-
μετρία υψηλής ανάλυσης. 

Στην περίπτωση της αχαλασίας, η οισοφαγογαστρο-
σκόπηση  επιτρέπει να εκτιμηθεί το εύρος του οισοφα-
γικού αυλού, η παρουσία τροφώδους  περιεχομένου 
εντός αυτού, η  παρουσία παθολογικού περισταλτι-
σμού, καθώς και ο τόνος του ΚΟΣ. Επίσης, ελέγχει την 
ύπαρξη τυχόν ανατομικής βλάβης π.χ. εκκολπώματος, 
που πιθανόν να μεταβάλει το θεραπευτικό πλάνο και 
συμβάλει στον αποκλεισμό του ενδεχόμενου ψευ-
δοαχαλασίας.  Δεδομένου του αυξημένου κινδύνου 
ανάπτυξης καρκίνου του οισοφάγου σε ασθενείς με 
αχαλασία, είναι ιδιαίτερης σημασίας η επισκόπηση του 
οισοφαγικού βλενογόνου προκειμένου να εντοπισθούν 
τυχόν πρώιμα σημεία αυτού. 

Το οισοφαγογράφημα επιτρέπει την λήψη σημαντικών 
πληροφοριών. Ανάλογα με το σχήμα του ο αχαλασικός 
οισοφάγος εκτιμάται αν είναι ευθύς ή σιγμοειδούς τύ-
που και μετράται η μέγιστη διάμετρός του. Λαμβάνονται 
πληροφορίες για την ύπαρξη ταυτόχρονων ή άλλων 
παθολογικών συσπάσεων  και εκτιμάται η  καθυστέρη-
ση  διόδου του σκιαγραφικού από το κατώτερο τμήμα 
του οισοφάγου στο στομάχι. Ιδιαίτερα με το χρονο-
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Η POEM (per-oral endoscopic myotomy)  ή άλλως δι-
αστοματική  ενδοσκοπική μυοτομή, θεωρείται σήμερα 
μια ταχέως αναπτυσσόμενη επεμβατική ενδοσκοπική 
μέθοδος για  την θεραπεία της αχαλασίας και άλλων 
σπαστικών διαταραχών του οισοφάγου.  Ανταγωνίζεται 
ευθέως ή ακόμη και υπερέχει σε αρκετά σημεία των 
αντίστοιχων συμβατικών χειρουργικών  θεραπειών. Ο 
P.J. Pasricha ανακοίνωσε για πρώτη φορά πειραμα-
τική ενδοσκοπική μυοτομή σε ζωικά πρότυπα το 2007 
και τον επόμενο χρόνο  ο Η. Inoue εισήγαγε την POEM 
σε ανθρώπους δημοσιεύοντας το 2010 την εμπειρία 
του από τους πρώτους 17 ασθενείς που υποβλήθηκαν 
σε αυτήν με άριστα αποτελέσματα και χωρίς σοβαρές 
επιπλοκές(1). Τα υπάρχοντα δεδομένα, αλλά και άλλα 
που συνεχίζουν να συγκεντρώνονται από κέντρα ανα-
φοράς, δείχνουν ότι η POEM έχει άριστα βραχυχρόνια 
αποτελέσματα με ελάχιστες μείζονες επιπλοκές. Νε-
ότερα αποτελέσματα, με μακρόχρονες πλέον  παρα-
κολουθήσεις ασθενών,  δείχνουν διατήρηση της απο-
τελεσματικότητας της μεθόδου στο χρόνο. Η POEM 
απαιτεί αυξημένη ενδοσκοπική εμπειρία και επιδεξιό-
τητα, γνώση της χειρουργικής ανατομίας και ικανότητα 
αντιμετώπισης των τυχόν επιπλοκών.  Έχοντας μέχρι 
σήμερα πραγματοποιηθεί διεθνώς περίπου 5000 επεμ-
βάσεις, φαίνεται ότι αυτή καθιερώνεται πλέον ως μέθο-
δος εκλογής θεραπείας της αχαλασίας σε τριτοβάθμια 
κέντρα προχωρημένης ενδοσκόπησης. 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ POEM 

Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την θερα-
πεία των τριών τύπων της αχαλασίας (ταξινόμιση κατά 
Chicago), αλλά και άλλων σπαστικών διαταραχών του 
οισοφάγου όπως π.χ. του διάχυτου οισοφαγικού σπα-
σμού(ΔΟΣ) ή του οισοφάγου Jackhammer. Οι τελευ-
ταίες αν και χαρακτηρίζονται από διαφορετική παθο-
φυσιολογία, έχουν ορισμένα κοινά συμπτώματα (οπι-
σθοστερνικό άλγος, δυσφαγία), η συνύπαρξη δε του 
οισοφαγικού σπασμού καθιστά την  POEM μια καλή 
θεραπευτική επιλογή για αυτές.  Πρόσφατα, μια διε-
θνής αναδρομική πολυκεντρική μελέτη  έδειξε κλινική 
ανταπόκριση  της POEM  στο 100% ασθενών  με ΔΟΣ, 

στο 96.3% ασθενών  με σπαστική αχαλασία (τύπου ΙΙΙ) 
και στο 70%  ασθενών  με οισοφάγο  jackhammer(2).  
Υποψήφιοι ασθενείς για POEM είναι επίσης αυτοί που 
έχουν ήδη υποστεί  μια ανεπιτυχή χειρουργική μυο-
τομή. Εδώ, απαιτείται μεγαλύτερος βαθμός τεχνικής 
δυσκολίας, γιατί πρέπει να παρακαμφθεί η περιοχή 
που έγιναν οι προηγούμενοι  χειρουργικοί  χειρισμοί, 
διατηρείται  όμως η ίδια αποτελεσματικότητα. H POEM 
μπορεί επίσης να επαναληφθεί σε περιπτώσεις προη-
γούμενης ανεπαρκούς  ενδοσκοπικής επέμβασης ενώ 
σε εξειδικευμένα κέντρα η μέθοδος μπορεί να εφαρμο-
σθεί και σε παιδιατρικούς ασθενείς.

Αντενδείξεις για την διενέργεια  PΟΕΜ αποτελούν, οι 
οξείες ή οι βαριές πνευμονοπάθειες, η κακοήθεια του 
οισοφάγου, οι διαταραχές της πήξεως και η αδυναμία 
δημιουργίας του απαραίτητου υποβλεννογόνιου τού-
νελ (βλ. κατωτέρω) λόγω ισχυρής ίνωσης ή συμφύ-
σεων. Στις σχετικές αντενδείξεις περιλαμβάνονται η 
οισοφαγίτιδα και η πρόσφατη ενδοσκοπική παρέμβαση 
στον οισοφάγο με ESD ή EMR.

POEM ΚΑΙ ΑΧΑΛΑΣΙΑ

Η αχαλασία είναι μια σπάνια πρωτοπαθής κινητική δια-
ταραχή του οισοφάγου που χαρακτηρίζεται από απου-
σία του περισταλτισμού στο σώμα αυτού και ατελή 
χάλαση του κατώτερου οισοφαγικού σφικτήρα (ΚΟΣ).  
Η τυπική κλινική  συμπτωματολογία περιλαμβάνει την 
δυσφαγία σε στερεά και υγρά, την αναγωγή της τροφής 
και το οπισθοστερικό άλγος.  Η διάγνωση της αχαλασί-
ας  βασίζεται σε κλινικά, ενδοσκοπικά και ακτινολογικά 
ευρήματα, ενώ «χρυσή» εξέταση θεωρείται η μανομε-
τρία του οισοφάγου. Προς το παρόν, η  θεραπεία έχει 
παρηγορητικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι δεν μπορεί 
να αναστρέψει την  υποκείμενη παθοφυσιολογική δι-
αταραχή. Σκοπός της είναι, η διευκόλυνση της  διόδου 
της τροφής στο στομάχι, μέσω της ελάττωσης της πίε-
σης του ΚΟΣ, και συνεπώς η συμπτωματική ανακού-
φιση της δυσφαγίας, των αναγωγών, του προκάρδιου 
άλγους και η ανάκτηση τυχόν απώλειας βάρους. 

Οι  φαρμακευτικές θεραπείες που έχουν δοκιμασθεί 
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μετρούμενο οισοφαγογράφημα, μετράται το μέγιστο 
ύψος της στήλης του  εναπομείναντος σκιαγραφικού 
στο κατώτερο τμήμα σε 1, 2 και 5 λεπτά μετά την λήψη 
του. Η συγκεκριμένη εξέταση χρησιμοποιειται όχι μόνο 
για την διάγνωση αλλά και για την εκτίμηση της επιτυχί-
ας της θεραπείας της αχαλασίας. 

Η μανομετρία του οισοφάγου δεν  είναι απλά σημα-
ντική γιατί εκτιμά λεπτομερώς την κινητική λειτουργία 
αυτού αλλά θεωρείται και «χρυσή» εξέταση στην πε-
ρίπτωση της αχαλασίας. Για την POEM είναι απαραί-
τητη η υψηλής ανάλυσης μανομετρία (high-resolution 
manometry), η οποία ερμηνεύει τα αποτελέσματα χρη-
σιμοποιώντας την τελευταία έκδοση της κατά Chicago 
ταξινόμησης της οισοφαγικής κινητικότητας. 

Η αξονική τομογραφία ή το ενδοσκοπικό υπερηχογρά-
φημα έχουν επιβοηθητική σημασία προκειμένου να 
αποκλεισθούν, η ανάπτυξη υποβλεννογόνιου Ca  στο 
οισογαγικό τοίχωμα ή   την καρδία ή άλλες βλάβες σε 
παρακείμενα όργανα και λεμφαδένες που μπορεί να 
προκαλέσουν πιεστικά φαινόμενα εκ των έξω. Τέλος 
απαραίτητος θεωρείται ένας βασικός λοιπός κλινικός 
και εργαστηριακός έλεγχος π.χ. αιματολογικός, καρδι-
ολογικός κ.λ.π.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μια ασφαλής POEM απαιτεί συγκεκριμένο και σύγ-
χρονο εξοπλισμό (5). Είναι απαραίτητα, ένα   υψηλής 
ευκρίνειας ενδοσκόπιο πρόσθιας όρασης καθώς και 
μιας σύγχρονη συσκευή ηλεκτροχειρουργικής διαθερ-
μίας. Επίσης, απαιτείται  μια αντλία CO2 για σταθερή 
χορήγηση του αερίου κατά την διάρκεια της επέμβα-
σης. Τα δύο συχνότερα χρησιμοποιούμενα  μαχαιρίδια 
στη ενδοσκοπική μυοτομή είναι το TT Knife (Olympus 
Medical Systems) και το T-Type HybridKnife (ERBE). 
Σπανιότερα έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί το Hook 
Knife, το  Insulated tip knife2 (IT-2 knife) και το Dual 
Knife (Olympus). Απαραίτητη είναι επίσης η χρήση cap 
που προσαρμόζεται στο άκρο του ενδοσκοπίου προ-
κειμένου να διευκολυνθεί τεχνικά και να ολοκληρωθεί 
με ασφάλεια η όλη διαδικασία. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Πριν την POEM, ο ασθενής πρέπει να παραμείνει σε 
νηστεία για 24 έως 48 ώρες. Την προηγούμενη της 
επέμβασης υπόκειται σε γαστροσκόπηση  προκειμέ-
νου να υπάρξει καθαρισμός του οισοφάγου από τυχόν 
υπολείμματα τροφής. Προφυλακτική ενδοφλέβια αντι-
βίωση χορηγείται λίγο πριν την επέμβαση η οποία και 
συνεχίζεται κατά την διάρκεια παραμονής στο νοσοκο-
μείο.

ΤΕΧΝΙΚΗ

Η POEM διενεργείται με τον ασθενή σε ύπτια θέση και 
υπό γενική αναισθησία με θετική πίεση αερισμού, σε 
μια ενδοσκοπική ή χειρουργική αίθουσα. Η όλη δια-
δικασία περιλαμβάνει καθορισμένα στάδια τα οποία 
είναι 1) η δημιουργία επιμήκους τομής στο  τοίχωμα 
του οισοφάγου για την είσοδο του ενδοσκοπίου 2) η 
δημιουργία διατοιχωματικού τούνελ εντός της χαλαρής 
υποβλεννογόνιας στιβάδας 3) η ενδοσκοπική μυοτομή 
και 4) η σύγκλειση με clips της αρχικής επιμήκους το-
μής.   Αναλυτικότερα, στο μέσο τριτημόριο του οισο-
φάγου, στην 1η με 2η ενδοσκοπική ώρα εφόσον πρό-
κειται για πρόσθια μυοτομή ή στη 5η ώρα για οπίσθια 
μυοτομή, γίνεται έγχυση με βελόνα, υποβλεννογονίως, 
έγχρωμου διαλύματος (blue de methylene ή indigo), 
ώστε να δημιουργηθεί τεχνητή υπέγγερση. Επ’αυτής 
και με την βοήθεια του ειδικού μαχαιριδίου και ρεύμα 
τύπου Endocut ή Dry cut, γίνεται μια επιμήκης κάθετη 
τομή περίπου 2 εκ., που χρησιμεύει ως πύλη εισόδου 
του ενδοσκοπίου στο τοίχωμα του οισοφάγου (φωτο 
1). Με συνεχείς εγχύσεις του έγχρωμου διαλύματος με 
καθετήρα spray στην χαλαρή  υποβλεννογόνια στιβά-
δα  και με τεχνική παρόμοια με εκείνη του υποβλεν-
νογόνιου διαχωρισμού, δημιουργείται ένα τούνελ που 
καταλαμβάνει το ένα τρίτο με ένα τέταρτο  της περιφέ-
ρειας του αυλού (φωτο 2) και το οποίο κατερχόμενο 
εισέρχεται στην καρδία του στομάχου για περίπου 2-3 
εκ. Μετά την δημιουργία του τούνελ αρχίζει το επόμενο 
ουσιαστικό τμήμα της επέμβασης, εκείνο της μυοτο-
μής.  Αρχίζοντας 2-3 εκ περίπου κάτω από την επιμήκη 

τομή  και με το μαχαιρίδιο γίνεται εκλεκτική ενδοσκοπι-
κή μυοτομή  της έσω κυκλοτερούς μυικής στιβάδος  σε 
όλο το μήκος του τούνελ (φωτο 3) συνήθως με ρεύμα 
Spray coag .  Κάποιοι ενδοσκόποι προτιμούν την πλήρη 
ή ολικού πάχους μυοτομή του ΚΟΣ. Κατά την διάρκεια 
της επέμβασης, αγγεία με πιθανότητα αιμορραγίας ή 
τυχόν μικροαιμορραγίες  αντιμετωπίζονται με καυτη-
ριασμό είτε με το  ίδιο το μαχαιρίδιο ή με αιμοστατική 
λαβίδα (coaggrasper) και ρεύμα τύπου soft coag. Μετά 
το πέρας της μυοτομής  και αφού επιβεβαιωθεί η εύ-
κολή δίοδος του ενδοσκοπίου δια μέσου του χαλαρού 
πλέον ΚΟΣ, ακολουθεί σύγκλειση της επιμήκους τομής 
εισόδου με κοινά αιμοστατικά clips (φωτο 4).  

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Την επόμενη ημέρα της  επέμβασης ένα οισοφαγογρά-
φημα επιβεβαιώνει την απουσία διαφυγής του σκια-
γραφικού και την ευχερή διέλευση αυτού στο στομάχι 
και ακολουθεί υδρική δίαιτα. Εάν η κλινική κατάσταση 

του ασθενούς το επιτρέψει μπορεί να  λάβει εξιτήριο. 
Την δεύτερη μετεγχειρητική ημέρα ο ασθενής μπορεί 
να αρχίσει τη λήψη μαλακής συστάσεως τροφή που τις 
επόμενες ημέρες προοδευτικά γίνεται κανονικότερη. Η 
λήψη αντιβίωσης μπορεί να συνεχισθεί από του στό-
ματος για 2-3 ημέρες. Το follow up των ασθενών περι-
λαμβάνει έλεγχο με οισοφαγογαστροσκόπηση, οισοφα-
γογράφημα και μανομετρία στους 3 ή 6 μήνες  ανάλογα 
με το πρωτόκολλο παρακολούθησης που επιλέγεται 
και ακολούθως στον ένα  χρόνο.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Παρά το γεγονός ότι η POEM εκτελείται δίπλα σε ζω-
τικής σημασίας όργανα  έχει αποδειχθεί γενικά μια 
ασφαλής διαδικασία.  Όπως σε κάθε επεμβατική πρά-
ξη έχουν καταγραφεί διάφορες επιπλοκές (1,3,6). Οι 
περισσότερες  από αυτές αντιμετωπίζονται συνήθως 
συντηρητικά κατά την διάρκεια της επέμβασης ή μετά 
από αυτή (μετεγχειρητικά) και δεν θεωρούνται κλινικά 
μείζονες.  Επιπλοκές που σχετίζονται με την εμφύση-
ση αερίου δια του ενδοσκοπίου κατά την διάρκεια της 
POEM αλλά υποχωρούν γρήγορα είναι το πνευμοπερι-
τόναιο και το πνευμομεσοθωράκιο καθώς και το υπο-
δόριο εμφύσημα που εκτείνεται κυρίως στον τράχηλο. 
Άλλες αναφερόμενες επιπλοκές είναι, η διάτρηση του 
βλεννογόνου του οισοφάγου κατά την διάρκεια της 
επέμβασης που αντιμετωπίζεται με clips  μετά το πέρας 
της επέμβασης, η μεσοθωρακίτιδα, η περιτονίτιδα,, ο 
καπνοθώραξ, το καπνοπερικάρδιο, πνευμονίες, πλευ-
ριτικές συλλογές και ατελεκτασίες. Τυχόν αιμορραγία, 
σπανιότατα έχει αιμοδυναμικές επιπτώσεις ή απαιτεί 
μετάγγιση ενώ οι μικροαιμορραγίες  αντιμετωπίζονται 
με καυτηριασμό των αιμορραγούντων αγγείων με το  
ίδιο το μαχαιρίδιο που εκτελείται η επέμβαση ή αιμο-
στατική λαβίδα (coaggrasper) με τύπο ρεύματος soft 
coag.

POEM KAI ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔOΥΣ 

Η POEM αποδεικνύεται  ότι δεν είναι μόνο ιδιαίτερα 
ευεργετική για  τον ασθενή αλλά  είναι επίσης ωφέλι-
μη και  για  το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Π.χ. 
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Φωτο 4. Συγκλειση αρχικής 
τομής με clips(προσωπ. αρχείο).

Φωτο 2. Δημιουργία τούνελ 
στην χαλαρή(μπλέ χρώματος)
υποβλεννογόνια  στιβάδα. Δε-
ξιά βρίσκεται ο μυικός χιτώνας 
και αριστερά ο βλεννογόνος 
(προσωπ. αρχείο).

Φωτο 3. Εκλεκτική μυοτομή 
της έσω κυκλοτερούς μυικής 
στιβάδος. Διακρίνονται η κυ-
κλική και η επιμήκης μυική 
στιβάδα (προσωπ. αρχείο).

Φωτο 1. Επιμήκης τομή εισό-
δου στον οισοφάγο(προσωπ. 
αρχείο).
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αυτού αλλά θεωρείται και «χρυσή» εξέταση στην πε-
ρίπτωση της αχαλασίας. Για την POEM είναι απαραί-
τητη η υψηλής ανάλυσης μανομετρία (high-resolution 
manometry), η οποία ερμηνεύει τα αποτελέσματα χρη-
σιμοποιώντας την τελευταία έκδοση της κατά Chicago 
ταξινόμησης της οισοφαγικής κινητικότητας. 

Η αξονική τομογραφία ή το ενδοσκοπικό υπερηχογρά-
φημα έχουν επιβοηθητική σημασία προκειμένου να 
αποκλεισθούν, η ανάπτυξη υποβλεννογόνιου Ca  στο 
οισογαγικό τοίχωμα ή   την καρδία ή άλλες βλάβες σε 
παρακείμενα όργανα και λεμφαδένες που μπορεί να 
προκαλέσουν πιεστικά φαινόμενα εκ των έξω. Τέλος 
απαραίτητος θεωρείται ένας βασικός λοιπός κλινικός 
και εργαστηριακός έλεγχος π.χ. αιματολογικός, καρδι-
ολογικός κ.λ.π.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μια ασφαλής POEM απαιτεί συγκεκριμένο και σύγ-
χρονο εξοπλισμό (5). Είναι απαραίτητα, ένα   υψηλής 
ευκρίνειας ενδοσκόπιο πρόσθιας όρασης καθώς και 
μιας σύγχρονη συσκευή ηλεκτροχειρουργικής διαθερ-
μίας. Επίσης, απαιτείται  μια αντλία CO2 για σταθερή 
χορήγηση του αερίου κατά την διάρκεια της επέμβα-
σης. Τα δύο συχνότερα χρησιμοποιούμενα  μαχαιρίδια 
στη ενδοσκοπική μυοτομή είναι το TT Knife (Olympus 
Medical Systems) και το T-Type HybridKnife (ERBE). 
Σπανιότερα έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί το Hook 
Knife, το  Insulated tip knife2 (IT-2 knife) και το Dual 
Knife (Olympus). Απαραίτητη είναι επίσης η χρήση cap 
που προσαρμόζεται στο άκρο του ενδοσκοπίου προ-
κειμένου να διευκολυνθεί τεχνικά και να ολοκληρωθεί 
με ασφάλεια η όλη διαδικασία. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Πριν την POEM, ο ασθενής πρέπει να παραμείνει σε 
νηστεία για 24 έως 48 ώρες. Την προηγούμενη της 
επέμβασης υπόκειται σε γαστροσκόπηση  προκειμέ-
νου να υπάρξει καθαρισμός του οισοφάγου από τυχόν 
υπολείμματα τροφής. Προφυλακτική ενδοφλέβια αντι-
βίωση χορηγείται λίγο πριν την επέμβαση η οποία και 
συνεχίζεται κατά την διάρκεια παραμονής στο νοσοκο-
μείο.

ΤΕΧΝΙΚΗ

Η POEM διενεργείται με τον ασθενή σε ύπτια θέση και 
υπό γενική αναισθησία με θετική πίεση αερισμού, σε 
μια ενδοσκοπική ή χειρουργική αίθουσα. Η όλη δια-
δικασία περιλαμβάνει καθορισμένα στάδια τα οποία 
είναι 1) η δημιουργία επιμήκους τομής στο  τοίχωμα 
του οισοφάγου για την είσοδο του ενδοσκοπίου 2) η 
δημιουργία διατοιχωματικού τούνελ εντός της χαλαρής 
υποβλεννογόνιας στιβάδας 3) η ενδοσκοπική μυοτομή 
και 4) η σύγκλειση με clips της αρχικής επιμήκους το-
μής.   Αναλυτικότερα, στο μέσο τριτημόριο του οισο-
φάγου, στην 1η με 2η ενδοσκοπική ώρα εφόσον πρό-
κειται για πρόσθια μυοτομή ή στη 5η ώρα για οπίσθια 
μυοτομή, γίνεται έγχυση με βελόνα, υποβλεννογονίως, 
έγχρωμου διαλύματος (blue de methylene ή indigo), 
ώστε να δημιουργηθεί τεχνητή υπέγγερση. Επ’αυτής 
και με την βοήθεια του ειδικού μαχαιριδίου και ρεύμα 
τύπου Endocut ή Dry cut, γίνεται μια επιμήκης κάθετη 
τομή περίπου 2 εκ., που χρησιμεύει ως πύλη εισόδου 
του ενδοσκοπίου στο τοίχωμα του οισοφάγου (φωτο 
1). Με συνεχείς εγχύσεις του έγχρωμου διαλύματος με 
καθετήρα spray στην χαλαρή  υποβλεννογόνια στιβά-
δα  και με τεχνική παρόμοια με εκείνη του υποβλεν-
νογόνιου διαχωρισμού, δημιουργείται ένα τούνελ που 
καταλαμβάνει το ένα τρίτο με ένα τέταρτο  της περιφέ-
ρειας του αυλού (φωτο 2) και το οποίο κατερχόμενο 
εισέρχεται στην καρδία του στομάχου για περίπου 2-3 
εκ. Μετά την δημιουργία του τούνελ αρχίζει το επόμενο 
ουσιαστικό τμήμα της επέμβασης, εκείνο της μυοτο-
μής.  Αρχίζοντας 2-3 εκ περίπου κάτω από την επιμήκη 

τομή  και με το μαχαιρίδιο γίνεται εκλεκτική ενδοσκοπι-
κή μυοτομή  της έσω κυκλοτερούς μυικής στιβάδος  σε 
όλο το μήκος του τούνελ (φωτο 3) συνήθως με ρεύμα 
Spray coag .  Κάποιοι ενδοσκόποι προτιμούν την πλήρη 
ή ολικού πάχους μυοτομή του ΚΟΣ. Κατά την διάρκεια 
της επέμβασης, αγγεία με πιθανότητα αιμορραγίας ή 
τυχόν μικροαιμορραγίες  αντιμετωπίζονται με καυτη-
ριασμό είτε με το  ίδιο το μαχαιρίδιο ή με αιμοστατική 
λαβίδα (coaggrasper) και ρεύμα τύπου soft coag. Μετά 
το πέρας της μυοτομής  και αφού επιβεβαιωθεί η εύ-
κολή δίοδος του ενδοσκοπίου δια μέσου του χαλαρού 
πλέον ΚΟΣ, ακολουθεί σύγκλειση της επιμήκους τομής 
εισόδου με κοινά αιμοστατικά clips (φωτο 4).  

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Την επόμενη ημέρα της  επέμβασης ένα οισοφαγογρά-
φημα επιβεβαιώνει την απουσία διαφυγής του σκια-
γραφικού και την ευχερή διέλευση αυτού στο στομάχι 
και ακολουθεί υδρική δίαιτα. Εάν η κλινική κατάσταση 

του ασθενούς το επιτρέψει μπορεί να  λάβει εξιτήριο. 
Την δεύτερη μετεγχειρητική ημέρα ο ασθενής μπορεί 
να αρχίσει τη λήψη μαλακής συστάσεως τροφή που τις 
επόμενες ημέρες προοδευτικά γίνεται κανονικότερη. Η 
λήψη αντιβίωσης μπορεί να συνεχισθεί από του στό-
ματος για 2-3 ημέρες. Το follow up των ασθενών περι-
λαμβάνει έλεγχο με οισοφαγογαστροσκόπηση, οισοφα-
γογράφημα και μανομετρία στους 3 ή 6 μήνες  ανάλογα 
με το πρωτόκολλο παρακολούθησης που επιλέγεται 
και ακολούθως στον ένα  χρόνο.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Παρά το γεγονός ότι η POEM εκτελείται δίπλα σε ζω-
τικής σημασίας όργανα  έχει αποδειχθεί γενικά μια 
ασφαλής διαδικασία.  Όπως σε κάθε επεμβατική πρά-
ξη έχουν καταγραφεί διάφορες επιπλοκές (1,3,6). Οι 
περισσότερες  από αυτές αντιμετωπίζονται συνήθως 
συντηρητικά κατά την διάρκεια της επέμβασης ή μετά 
από αυτή (μετεγχειρητικά) και δεν θεωρούνται κλινικά 
μείζονες.  Επιπλοκές που σχετίζονται με την εμφύση-
ση αερίου δια του ενδοσκοπίου κατά την διάρκεια της 
POEM αλλά υποχωρούν γρήγορα είναι το πνευμοπερι-
τόναιο και το πνευμομεσοθωράκιο καθώς και το υπο-
δόριο εμφύσημα που εκτείνεται κυρίως στον τράχηλο. 
Άλλες αναφερόμενες επιπλοκές είναι, η διάτρηση του 
βλεννογόνου του οισοφάγου κατά την διάρκεια της 
επέμβασης που αντιμετωπίζεται με clips  μετά το πέρας 
της επέμβασης, η μεσοθωρακίτιδα, η περιτονίτιδα,, ο 
καπνοθώραξ, το καπνοπερικάρδιο, πνευμονίες, πλευ-
ριτικές συλλογές και ατελεκτασίες. Τυχόν αιμορραγία, 
σπανιότατα έχει αιμοδυναμικές επιπτώσεις ή απαιτεί 
μετάγγιση ενώ οι μικροαιμορραγίες  αντιμετωπίζονται 
με καυτηριασμό των αιμορραγούντων αγγείων με το  
ίδιο το μαχαιρίδιο που εκτελείται η επέμβαση ή αιμο-
στατική λαβίδα (coaggrasper) με τύπο ρεύματος soft 
coag.

POEM KAI ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔOΥΣ 

Η POEM αποδεικνύεται  ότι δεν είναι μόνο ιδιαίτερα 
ευεργετική για  τον ασθενή αλλά  είναι επίσης ωφέλι-
μη και  για  το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Π.χ. 
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Φωτο 4. Συγκλειση αρχικής 
τομής με clips(προσωπ. αρχείο).

Φωτο 2. Δημιουργία τούνελ 
στην χαλαρή(μπλέ χρώματος)
υποβλεννογόνια  στιβάδα. Δε-
ξιά βρίσκεται ο μυικός χιτώνας 
και αριστερά ο βλεννογόνος 
(προσωπ. αρχείο).

Φωτο 3. Εκλεκτική μυοτομή 
της έσω κυκλοτερούς μυικής 
στιβάδος. Διακρίνονται η κυ-
κλική και η επιμήκης μυική 
στιβάδα (προσωπ. αρχείο).

Φωτο 1. Επιμήκης τομή εισό-
δου στον οισοφάγο(προσωπ. 
αρχείο).
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είναι εξίσου αποτελεσματική  με την  λαπαροσκοπική  
Heller μυοτομή,  ωστόσο απαιτεί  μικρότερη παραμονή 
στο νοσοκομείο και οδηγεί σε ταχύτερη ανάρρωση και 
επαναφορά του ασθενούς στην καθημερινή του δρα-
στηριότητα. Αυτό σημαίνει μικρότερη οικονομική επι-
βάρυνση για το σύστημα υγείας αλλά και την οικονομία 
γενικότερα. Ως ενδοσκοπική επέμβαση, υπερτερεί σε 
αποτελεσματικότητα της αντίστοιχης αεροδιαστολής 
με μπαλόνι αλλά επίσης πλεονεκτεί σε αρκετά σημεία 
της αντίστοιχης  χειρουργικής. Ειδικότερα, επειδή η εν-
δοσκοπική μυοτομή εκτελείται υπό άμεση όραση,  έχει 
την δυνατότητα της εκλεκτικής μυοτομής της έσω κυ-
κλοτερούς μυικής στιβάδας και στερείται του κινδύνου 
μιας απρόσμενης και μη ελεγχόμενης διάτρησης που 
ενέχει η αεροδιαστολή. Η τελευταία, επιπρόσθετα, με 
την πάροδο του χρόνου χάνει την επάρκειά της και 
απαιτεί επανάληψη. Η POEM συνοδεύεται από ολιγό-
τερη απώλεια αίματος που εξαιρετικά σπάνια απαιτεί 
μετάγγιση. Παρέχει επίσης στον ενδοσκόπο  την δυνα-
τότητα επιλογής κατά περίπτωση του μήκους και της 
πλευράς που θα εκτελέσει την μυοτομή (πρόσθια ή  
οπίσθια). Επειδή  δεν  τραυματίζονται τα  σκέλη  του 
διαφράγματος και οι  ανασταλτικοί  τους σύνδεσμοι, τα 
ποσοστά γαστροιοσοφαγικής παλινδρόμησης είναι συ-
γκρίσιμα  με εκείνα  της  λαπαροσκοπικής μυοτομής με 
μερική αναδίπλωση. Στον ΠΙΝ 2 φαίνονται τα συγκριτι-
κά  στοιχεία της POEM με τις άλλες μεθόδους.  

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η POEM είναι μια νέα, πολλά υποσχόμενη μέθοδος 
αντιμετώπισης της αχαλασίας αλλά και άλλων σπαστι-
κών διαταραχών του οισοφάγου. Αυτό επιβεβαιώνεται 
από σημαντικές μελέτες που αναδεικνύουν την απο-
τελεσματικότητα  και την ασφάλειά της όταν εκτελείται 
από έμπειρους ενδοσκόπους σε τριτοβάθμια κέντρα. 
Οι επιπλοκές δεν είναι μείζονες και αντιμετωπίζονται 
αποτελεσματικά κατά την διάρκεια της επέμβασης ή 
μετά από αυτήν. Ολοένα και περισσότερο επιλέγεται 
ως μέθοδος εκλογής στην αντιμετώπιση της αχαλασίας  
από κέντρα αναφοράς στην προχωρημένη ενδοσκό-
πηση. Ωστόσο, υπάρχουν θέματα προς συζήτηση που 

θα  απαντηθούν κατά την διάρκεια του χρόνου όπως 
π.χ.  ο ακριβής ρόλος της POEM στον αλγόριθμο αντι-
μετώπισης των σπαστικών παθήσεων του οισοφάγου 
και ιδιαίτερα της συχνότερης αυτών αχαλασίας. Με την 
ολοένα και ευρύτερη αποδοχή της μεθόδου εγείρονται 
περαιτέρω ερωτήματα όπως π.χ. ποια είναι η προτιμη-
τέα πλευρά εκτέλεσης (πρόσθια, οπίσθια) και το ιδανικό 
μήκος της μυοτομής ή εάν η  εκλεκτική  μυοτομή της 
κυκλοτερούς στιβάδας του ΚΟΣ υπερέχει εκείνης του 
ολικού πάχους (full layer), καθώς και άλλα που θα απα-
ντηθούν στο εγγύς μέλλον. To βέβαιο είναι ότι η POEM 
φέρνει νέα δεδομένα στον χώρο της προχωρημέ-
νης ενδοσκόπησης και αποτελεί εφαλτήριο για ανά-
πτυξη νέων επεμβατικών μεθόδων που στηρίζονται 
στον ενδοσκοπικό υποβλεννογόνιο διαχωρισμό. 
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ΠΙΝ 1. Τρόπος υπολογισμού βαθμολογίας Eckardt

ΠΙΝ 2. Σύγκριση POEM με άλλες μεθόδους

ΣΗΜ. LHM: Laparoscopic Heller Myotomy, ΓΟΠ: Γαστροοισοφαγική 
παλινδρόμηση, *ποικίλλει ανάλογα με τα τοπικά κόστη της υγείας.
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πλευράς που θα εκτελέσει την μυοτομή (πρόσθια ή  
οπίσθια). Επειδή  δεν  τραυματίζονται τα  σκέλη  του 
διαφράγματος και οι  ανασταλτικοί  τους σύνδεσμοι, τα 
ποσοστά γαστροιοσοφαγικής παλινδρόμησης είναι συ-
γκρίσιμα  με εκείνα  της  λαπαροσκοπικής μυοτομής με 
μερική αναδίπλωση. Στον ΠΙΝ 2 φαίνονται τα συγκριτι-
κά  στοιχεία της POEM με τις άλλες μεθόδους.  

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η POEM είναι μια νέα, πολλά υποσχόμενη μέθοδος 
αντιμετώπισης της αχαλασίας αλλά και άλλων σπαστι-
κών διαταραχών του οισοφάγου. Αυτό επιβεβαιώνεται 
από σημαντικές μελέτες που αναδεικνύουν την απο-
τελεσματικότητα  και την ασφάλειά της όταν εκτελείται 
από έμπειρους ενδοσκόπους σε τριτοβάθμια κέντρα. 
Οι επιπλοκές δεν είναι μείζονες και αντιμετωπίζονται 
αποτελεσματικά κατά την διάρκεια της επέμβασης ή 
μετά από αυτήν. Ολοένα και περισσότερο επιλέγεται 
ως μέθοδος εκλογής στην αντιμετώπιση της αχαλασίας  
από κέντρα αναφοράς στην προχωρημένη ενδοσκό-
πηση. Ωστόσο, υπάρχουν θέματα προς συζήτηση που 

θα  απαντηθούν κατά την διάρκεια του χρόνου όπως 
π.χ.  ο ακριβής ρόλος της POEM στον αλγόριθμο αντι-
μετώπισης των σπαστικών παθήσεων του οισοφάγου 
και ιδιαίτερα της συχνότερης αυτών αχαλασίας. Με την 
ολοένα και ευρύτερη αποδοχή της μεθόδου εγείρονται 
περαιτέρω ερωτήματα όπως π.χ. ποια είναι η προτιμη-
τέα πλευρά εκτέλεσης (πρόσθια, οπίσθια) και το ιδανικό 
μήκος της μυοτομής ή εάν η  εκλεκτική  μυοτομή της 
κυκλοτερούς στιβάδας του ΚΟΣ υπερέχει εκείνης του 
ολικού πάχους (full layer), καθώς και άλλα που θα απα-
ντηθούν στο εγγύς μέλλον. To βέβαιο είναι ότι η POEM 
φέρνει νέα δεδομένα στον χώρο της προχωρημέ-
νης ενδοσκόπησης και αποτελεί εφαλτήριο για ανά-
πτυξη νέων επεμβατικών μεθόδων που στηρίζονται 
στον ενδοσκοπικό υποβλεννογόνιο διαχωρισμό. 
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ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΘΕΜΑ 
POEM- PERORAL ENDOSCOPIC MYOTOMY

ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΧΑΛΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

ΠΙΝ 1. Τρόπος υπολογισμού βαθμολογίας Eckardt

ΠΙΝ 2. Σύγκριση POEM με άλλες μεθόδους

ΣΗΜ. LHM: Laparoscopic Heller Myotomy, ΓΟΠ: Γαστροοισοφαγική 
παλινδρόμηση, *ποικίλλει ανάλογα με τα τοπικά κόστη της υγείας.
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Όσο πουλάνε ριχτάρια, κουβέρτες, θερμαντικά σώματα, σκουλαρίκια, 
βραχιόλια και δαχτυλίδια, όσο πουλάνε έστω «χρυσούς σταυρούς» 
αξίας 200 ευρώ που αν παραγγείλεις  δύο, μαζί με ένα «φυλαχτό» και μια 
«θαυματουργή» εικόνα της Παναγίας δώρο, πληρώνεις 15 ευρώ για τον 
καθένα, όσο δηλαδή ψάχνουν μόνο για ηλίθιους δεν μας πέφτει και πολύ 
λόγος ή μάλλον μας πέφτει λόγος σαν πολίτες, αλλά δεν μας εμπλέκει σαν 
γιατρούς. Όταν όμως εκτός από ηλίθιους ψάχνουν και για απελπισμένους, 
εκεί πρέπει να έχουμε λόγο, να τον εκφράζουμε και να απαιτούμε μάλιστα 
την προστασία αυτών των συμπολιτών μας. Αυτός είναι και ο λόγος του δικού 
μου θυμού που με έσπρωξε να γράψω αυτές τις αράδες στο περιοδικό μας. 
Στην καπιταλιστική κοινωνία που ζούμε η ποσότητα και κυρίως το είδος της 
διαφήμισης αντανακλά και το επίπεδο της οικονομίας της χώρας. Τον καιρό 
λοιπόν της κρίσης που δεν παράγονται υπηρεσίες και προϊόντα και άρα δεν 
υπάρχει «κύκλος εργασιών», τα badget που αφορούν την διαφημιστική 
καμπάνια και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μειώνονται τραγικά με 
λογική συνέπεια να καταρρέει η αγορά της διαφήμισης που στηρίζεται σε αυτά 
τα κεφάλαια. Οι τιμές κατρακυλούν καθώς δεν υπάρχουν εταιρείες-πελάτες 
και έτσι με πολύ χαμηλά ποσά δίνεται η ευκαιρία σε εταιρείες να διαφημίζουν 
εισαγόμενα φτηνά προϊόντα- σκουπίδια τα οποία δεν έχουν καμία δυνατότητα 
να αγοραστούν αν δεν παραπλανήσουν τους πιθανούς αγοραστές. 
Παραπλανητική είναι μια διαφήμιση όταν παραποιεί ή κάνει ψευδείς 
ισχυρισμούς με τέτοιο τρόπο ώστε ο φυσιολογικός άνθρωπος ή τουλάχιστον 
πολλοί άνθρωποι  παρακολουθώντας την ή διαβάζοντάς την γρήγορα και 
χωρίς προσοχή και σκέψη να αποκτήσουν μια λαθεμένη αντίληψη ή να 
καταλήξουν σε λάθος συμπέρασμα. Έτσι παίζοντας με την θέληση ενός ατόμου 
χωρίς βία αλλά με δόλιο τρόπο, ύπουλα και με πονηριά το χειραγωγούμε. 
Ο εξαναγκασμός όμως και η χειραγώγηση εμπεριέχουν εξ αντικειμένου 
στοιχεία ανηθικότητας. 
Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να τα αρπάζει χοντρά η εταιρεία εισαγωγέας 
των προϊόντων – σκουπιδιών, η διαφημιστική εταιρεία που στήνει το φτηνό 
σκηνικό, η «τηλεπερσόνα» που συμμετέχει στο σποτ ή την εκπομπή που 
προωθεί την διαφήμιση, το κανάλι και βέβαια και το κράτος… γι’ αυτό δεν 
κουνιέται φύλλο.
Κάθε τόσο βρίσκουν τρόπους να μοσχοπωλούν φύκια για μεταξωτές 
κορδέλες. Χτυπά το τηλέφωνο στην γιαγιάκα με μερική αντίληψη ή και λίγη 
άνοια, της υπόσχονται ότι με λίγες σταγόνες από το μαγικό προϊόν τους θα 
χοροπηδάει σαν Κρι-Κρι, της χρεώνουν 40 ευρώ το μπουκάλι με νερό από 
την βρύση, άντε ζαχαρόνερο, και είναι όλοι ευχαριστημένοι…
Όπως με τα 090, τον τηλετζόγο ή τον «νόμιμο» (κρατικό που τον δωρίσαμε 
σε ιδιώτες) τζόγο με τα χίλια «τυχερά» παιχνίδια και λαχεία, αφού κάποιος 
κυριολεκτικά απατεώνας βρει τρόπο  να αρπάζει χρήματα από αφελείς και 
απελπισμένους χωρίς αντιδράσεις, το κράτος δεν έχει κανένα ενδοιασμό να 
γίνει συνεργός στην απάτη αρκεί να αρπάξει το μερίδιό του.
Τι να πρωτοθυμηθώ, δεν υπάρχει τομέας της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής του τόπου που να μην υπάρχει απάτη και παραπλανητική διαφήμιση. 
Άπειρα προϊόντα ομορφιάς και περιποίησης του σώματος που υπόσχονται 
να μετατρέψουν την «κυρία» σε Monica Belluci και βάλε, προϊόντα 

αδυνατίσματος και ινστιτούτα αδυνατίσματος, νανο-γιλέκα., τσάι των Ίνκας με 
απίστευτες θεραπευτικές ιδιότητες για όλα (από καρκίνο μέχρι τα μαλλιά και 
τα νύχια), επιθέματα πελμάτων που απομακρύνουν τις τοξίνες, βιομαγνητικά 
βραχιολάκια δύναμης, ισορροπίας και υγείας, θερμαντικά σώματα, καύσιμα 
και λιπαντικά κινητήρων που κάνουν το αυτοκίνητο να βρυχάται σαν 
Ferrari και να καίει σαν Cinquecento, οι Wash Ball, οι συσκευές μείωσης 
κατανάλωσης ρεύματος, φίλτρα νερού που σε τρομάζουν για το τι θα πάθεις 
αν καταναλώνεις νερό της βρύσης ή έστω εμφιαλωμένο, οζονοθεραπείες και 
νερό με όζον (έχει προχωρήσει η «επιστήμη» από τον καιρό του «νερού του 
Καματερού»), ο «πράσινος καφές» και το αλάτι των Ιμαλαϊων, Pretty Bra και 
Pretty Pants και “έξυπνη σίτα» πάντα από την Οδό Βαλαωρίτου… Αθήνα, Θεσ/
νίκη, Βόλο, Ηράκλειο, Πάτρα.. κλπ.. και με δυό παπούτσια πάνινα πας μέχρι 
τα Γιάννενα…, 
Και δώσεεεε που θα έλεγε και ο Λαζόπουλος…. Και άλλα και άλλα… μέχρι και 
φτηνά αρνιά από μεγάλη γερμανική αλυσίδα supermarket, αλλά και τραπεζικά 
προϊόντα (για να μην ξεχνιόμαστε μέρες που είναι), ασφαλιστικές εταιρείες, 
κάρτες «Υγείας», κολέγια, μέχρι και ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) 
και δώσεεε ακόμα στον λαό, μάγους, αστρολόγους, χαρτορίχτρες και 
καφετζούδες, κληρώσεις απάτες αλλά και SMS που χρεώνεσαι μόλις το 
ανοίξεις, η απαντάς σε άγνωστη κλήση από την Αφρική, Λατινική Αμερική ή 
άλλο εξωτικό μέρος.
Και αν πάμε στο διαδίκτυο,  τα πράγματα γίνονται χειρότερα έως τραγικά… 
«απαλλάξου από τους κιρσούς στο σπίτι σε 8 ημέρες», «αδύνατη στο λεπτό», 
«Χάσε 7 κιλά σε μία εβδομάδα»,  «η συνταγή μου για το πώς έκοψα 10-15 
χρόνια από το πρόσωπό μου», «ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ: Χάστε κιλά στον ύπνο σας»,  
«μάθε πώς να μειώσεις το ρεύμα έως και 50%» και άλλος πιο χουβαρδάς 
«δεν πληρώνεις καθόλου για ρεύμα»   και ουκ έστι τέλος.. που στο τέλος 
αναρωτιέσαι σαν χριστιανός  «Θεέ μου σε τι κόσμο ζώ» ή στο κάτι λιγότερο 
απαισιόδοξο «Θεέ μου πόσο προχώρησε η επιστήμη από τον καιρό της 
φραπελιάς» ή στο κάτι πιο πατριωτικό «ζήτω το Έθνος» ή κάτι τέτοιο.
Παρά την ευθυμία όμως που προκαλεί όλη αυτή η ιστορία, μάλλον πρέπει 
να πάρουμε τα πράγματα πιο σοβαρά καθώς φτάσαμε στην εποχή του 
κολλαγόνου, του υαλουρονικού, της αλόης με ή χωρίς κολλαγόνο και 
υαλουρονικό και η έκταση του θέματος μας ξεπερνάει.  
‘Όπως για πολλά από τα προηγούμενα έτσι και για την αλόη, το κολλαγόνο και 
το υαλουρονικό  δεν απαιτείται, ως συμπληρώματα διατροφής, έλεγχος και 
έγκριση από τον ΕΟΦ παρά μια απλή γνωστοποίηση προς αυτόν για να μπορεί 
να κυκλοφορήσει στην αγορά.
Μιλάμε για συμπληρώματα και βάσει νόμου ισχύει ότι: «Τα συμπληρώματα 
διατροφής είναι βιομηχανικά προϊόντα. Αποτελούν συμπυκνωμένες πηγές 
θρεπτικών συστατικών ή άλλων ουσιών με θρεπτικές ή φυσιολογικές 
επιδράσεις, διατιθέμενα σε δοσιμετρικές μορφές, με σκοπό τη συμπλήρωση 
της συνήθους δίαιτας. Δεν επιτρέπεται να έχουν ή να προβάλλουν 
προληπτικές ή θεραπευτικές ενδείξεις, που προσιδιάζουν μόνο σε φάρμακα».  
Από το παραπάνω γίνεται σαφές ότι κανένα συμπλήρωμα διατροφής, 
συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωμάτων κολλαγόνου, δεν μπορεί να 
ισχυρίζεται ότι προλαμβάνει ή ακόμα χειρότερα ότι θεραπεύει οποιαδήποτε 

νόσο ή ασθένεια και αν συμβαίνει αυτό, τότε είναι προφανές ότι παραβιάζεται 
τόσο η εθνική όσο και η ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τα συμπληρώματα 
διατροφής.
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και την 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA), για να μπορεί μια εταιρία 
τροφίμων ή συμπληρωμάτων διατροφής να προβαίνει σε ισχυρισμούς υγείας 
για τα προϊόντα της, θα πρέπει πρώτα αυτά να περάσουν από τη διαδικασία 
της έγκρισης από την EFSA, για τον/τους ισχυρισμούς υγείας που δηλώνουν. 
Για να γίνει αυτό, η εταιρία πρέπει να καταθέσει αίτηση έγκρισης και να 
προσκομίσει, μεταξύ άλλων, τις επιστημονικές εκείνες μελέτες και έρευνες 
που έχουν πραγματοποιηθεί για το συγκεκριμένο προϊόν, ή συγκεκριμένη 
δραστική ουσία που περιέχουν, στην αρμόδια Αρχή και αφού η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εξετάσει τα στοιχεία, να αποφανθεί θετικά ή αρνητικά για τον/τους 
αιτούμενους ισχυρισμούς υγείας. Η διαδικασία αυτή αποτελεί μια από τις 
σημαντικότερες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό πρωτίστως 
τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και την προστασία των καταναλωτών από 
παραπλανητικές δηλώσεις και διαφημίσεις τροφίμων ή συμπληρωμάτων 
διατροφής.
Το κολλαγόνο είναι μια πρωτεΐνη που αποτελεί βασικό συστατικό του 
συνδετικού ιστού του σώματός μας. Ουσιαστικά όλο το σώμα μας χτίζεται 
πάνω, γύρω και μέσα στον συνδετικό ιστό. Σε διάφορες μορφές ανάλογα με 
το όργανο, το κολλαγόνο βρίσκεται στους τένοντες, στην καρδιά, στα νύχια, 
στα μαλλιά, στο δέρμα, στα ούλα, στα μάτια, στις αρθρώσεις και στα αιμοφόρα 
αγγεία μας και είναι αυτό που δίνει συνοχή και ελαστικότητα στους ιστούς.
Άρα το κολλαγόνο ως συμπλήρωμα διατροφής (κυκλοφορούν 293 
διαφορετικά σκευάσματα με αυτό) δεν θα μπορούσε να βοηθήσει στους 
ιστούς όταν υπάρχει πρόβλημα; Από όλα τα συμπληρώματα διατροφής, το 
πλέον «ευρηματικό» είναι το «υγρό πόσιμο κολλαγόνο» η  προώθηση του 
οποίου γίνεται βάσει συνδυασμού δύο πραγμάτων:
1ο. Διαβάζοντας τις διαφημίσεις μαθαίνει κανείς για τις γνωστές ιδιότητές του, 
ότι δηλαδή μεταξύ άλλων βελτιώνει την υγεία των μαλλιών, των νυχιών, του 
δέρματος και των αρθρώσεων, μαθαίνει όμως και πρωτότυπα «καινούργια» 
πράγματα, όπως ότι: λευκαίνει το δέρμα, μειώνει την κυτταρίτιδα, αυξάνει τις 
καύσεις του οργανισμού και αδυνατίζει, θεραπεύει την ακμή, τη δερματίτιδα 
και την ψωρίαση.
2ο. Μικρές παραπλανήσεις. Οι περισσότεροι από εκείνους που προωθούν το 
υγρό πόσιμο κολλαγόνο φροντίζουν να αποκρύπτουν μια μικρή λεπτομέρεια, 
ενώ άλλοι προχωράνε ανερυθριάστως και σε διατύπωση ανακριβειών, στα 
όρια του ψεύδους. Η λεπτομέρεια που δεν λένε είναι ότι όλα τα καλά και αγαθά 
που προσμετρώνται στα ωφέλη του κολλαγόνου, αφορούν το κολλαγόνο που 
υπάρχει ήδη μέσα στο σώμα μας. Ωστόσο, άλλο το κολλαγόνο που υπάρχει 
μέσα στο σώμα μας, το οποίο έχει κατασκευάσει ο οργανισμός μας και άλλο 
το κολλαγόνο που παίρνουμε ως συμπλήρωμα διατροφής.
Για να καταλάβουμε τη διαφορά, να θυμηθούμε ότι το κολλαγόνο είναι μια 
πρωτεΐνη. Άρα, αποτελείται από αμινοξέα. Άρα, όταν το λαμβάνουμε μέσω 
του πεπτικού συστήματος ως τροφή ή συμπλήρωμα διατροφής, διασπάται σε 
αυτά, δηλαδή δε μένει να κυκλοφορεί μέσα στον οργανισμό μας αυτούσιο 
όπως το φάγαμε ή το ήπιαμε σαν κολλαγόνο, ούτε πάει και κάθεται όπως 

είναι μέσα στις αρθρώσεις και τους ιστούς. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι 
το χωνεύουμε κανονικότατα όπως όλες τις άλλες τροφές, διασπάται στα 
αμινοξέα από τα οποία αποτελείται, τα οποία στη συνέχεια θα απορροφηθούν. 
Ο οργανισμός θα χρησιμοποιήσει κάποια από τα αμινοξέα για ενέργεια, ενώ 
κάποια άλλα θα τα χρησιμοποιήσει για να συνθέσει εκ νέου πρωτεΐνες και 
ιστούς (μεταξύ των οποίων και νέο κολλαγόνο). Αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει ότι 
το κολλαγόνο που μας πουλάνε σε συσκευασίες των 500ml (όπως τα μικρά 
μπουκαλάκια νερού) για 50 ευρώ το μπουκάλι, είναι απλά… άλλη μια πηγή 
πρωτεϊνών! Να το πούμε ξανά: Το υγρό πόσιμο κολλαγόνο είναι απλά άλλη 
μια διατροφική πηγή πρωτεϊνών! 
Εδώ έχουμε να κάνουμε λοιπόν με κλασική παραπλανητική διαφήμιση: Οι 
εκπληκτικές ιδιότητες που διαφημίζονται, είναι αυτές που αντιστοιχούν στο 
κολλαγόνο που έχει κατασκευάσει ο οργανισμός μας, όχι στο κολλαγόνο που 
τρώμε. Άρα, άλλο πράγμα διαφημίζεται και άλλο πράγμα πωλείται!
Εισαγγελείς, Υπουργεία, Ιατρικοί φορείς που θα προστατέψουν την δημόσια 
υγεία ως οφείλουν από τον ρόλο τους, δεν υπάρχουν σε αυτή την χώρα; 
Είμαι σίγουρος ότι θα μας βγει πολύ πιο φτηνά καταναλώνοντας τροφές- πηγές 
υψηλής ποιότητας πρωτεϊνών όπως τα όσπρια, αυγά, ψάρια, γαλακτομικά, 
και κρέας, όσο για την δοσολογία για να είναι πλήρης η οδηγία, με μόλις 100 
γραμμάρια από τα πιο πάνω παίρνετε 3 με 4 φορές παραπάνω πρωτεΐνες από 
ότι μία δόση 10ml από τα πόσιμα συμπληρώματα και σε καιρούς που ζούμε 
μας περισσεύουν και χρήματα. 
Αν θες να κάνεις κάτι πραγματικά καλό για τον εαυτό σου, ξέχνα τα διάφορα 
“συμπληρώματα διατροφής”  και άλλα μαγικά προϊόντα. Βγες από το σπίτι, 
περπάτα επιτέλους, ερωτεύσου, σταμάτα να τρως και να πίνεις αηδίες όσο 
το επιτρέπουν τα οικονομικά σου. Άσε το κυνήγι του «τέλειου σώματος» 
(πως είπατε;;), του «λαμπερού δέρματος» και των αστραφτερών δοντιών στα 
αγόρια και τα κορίτσια των περιοδικών. Και εδώ που τα λέμε το μυστικό τους 
είναι ότι (και μην σας ξεφύγει πουθενά)  όλοι τους είναι φωτοσοπαρισμένοι!
Τώρα αν κάποιοι επιμένετε στο πόσιμο κολλαγόνο και υαλουρονικό για να μην 
μείνετε παραπονεμένοι σας έχω και την συνταγή που ψάρεψα στο διαδίκτυο:
«Φτιάχνω πόσιμο κολλαγόνο και υαλουρονικό μόνος μου με 1 ευρώ»
Παραγγέλνουμε από τον χασάπη μας καθαρισμένα μοσχαρίσια κόκκαλα 
με το μεδούλι, ενδεχομένως κομμένα σε κομμάτια. Τα βάζουμε σε μία 
κατσαρόλα και τα σκεπάζουμε με νερό. Ρίχνουμε μία κουταλιά του γλυκού 
αλάτι. Τα αφήνουμε για 8 ώρες να σιγοβράσουν. Συμπληρώνουμε με νερό 
όταν χρειάζεται. Μετά στραγγίζουμε και κρατάμε τον ζωμό. Όταν κρυώσει 
τοποθετούμε τον ζωμό στο ψυγείο. Πίνουμε ένα ποτήρι καθημερινά. 
Επιπλέον μπορούμε να αξιοποιήσουμε τσόφλια αυγών τα οποία περιέχουν 
95% ασβέστιο και άλλα συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός.
Σπάμε τα αυγά. Τα αδειάζουμε από τον κρόκο και το ασπράδι. Δεν πετάμε την 
μεμβράνη. Τα γυρίζουμε ανάποδα να στραγγίσουν ως το βράδυ. Τα βράζουμε 
για απολύμανση δέκα λεπτά. Τα αφήνουμε να στεγνώσουν καλά. Την άλλη 
μέρα τα βάζουμε στο φούρνο για δέκα λεπτά. Παίρνουμε τα τσόφλια και τα 
θρυμματίζουμε στο μούλτι τόσο ώστε να γίνουν πούδρα. Βάζουμε μισό ποτήρι 
ζωμό με λίγο λεμόνι και μία κουταλιά του γλυκού πούδρας-τσόφλια. 
Τι άλλο να κάνω ο άνθρωπος, ένας απλός γαστρεντερολόγος είμαι. Άντε καλή 
όρεξη λοιπόν!.

Ελεύθερο Θέμα
Χάρης Τσιώνης
Γαστρεντερολόγος 

Ελεύθερο Θέμα

Διαφημιστικά σκουπίδια και δημόσια υγεία
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Είχε σκεφτεί ότι δεν θα τέλειωνε.
Δεν ήθελε να τελειώσει και ήταν σίγουρη ότι δεν θα τέλειωνε.
Εντούτοις το καλοκαίρι τέλειωσε .
Είχε διασχίσει τα σύνορα του φθινοπώρου χωρίς να μπορεί να πει πότε είχε συμβεί αυτό.

Έργο: "Morning Sun" by Edward Hopper 
Κείμενο: Μίλτος Σκούρας

Το εξώφυλλο από μέσα

Σύνορα
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