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Přehledové články

Komentáře

Achalázie jícnu je primární porucha motility 

jícnu charakterizovaná zvýšeným tlakem dolního 

jícnového svěrače se špatnou relaxací a narušením 

peristaltiky v jícnu. Předpokládaným mechaniz-

mem onemocnění je vznik zánětu myenterické-

ho plexu jako reakce na vnější podnět (například 

virovou infekci). U disponovaných jedinců pak 

může dojít k tvorbě autoprotilátek, které se mo-

hou podílet na chronickém zánětu v okolí gan-

gliových buněk (ganglionitis), jež v pokročilém 

stadiu onemocnění degenerují a jsou nahrazeny 

vazivem. Chybění převážně inhibiční subpopulace 

myenterických neuronů vede k typickému naruše-

ní koordinace svalové aktivity v jícnu a klinickému 

obrazu onemocnění – progredující dysfagii a roz-

šiřování jícnu nad stenotickou kardií.

Dostupná léčba je jen symptomatická a vede 

k obnově polykání, nikoliv k úpravě motility jícnu. 

Farmakoterapie systémově podávanými léky (nitrá-

ty či ca antagonisté) má jen zcela okrajový význam, 

snad k překlenutí do doby jiného způsobu léčby.

Nechirurgické způsoby léčby zahrnují injekci 

botulotoxinu do oblasti dolního jícnového svěra-

če a balonkovou dilataci jícnu pod endoskopic-

kou či rtg kontrolou. Endoskopická aplikace bo-

tulotoxinu samotná je limitovaná cenou a hlavně 

přechodným efektem v řádu měsíců. Lze ji využít 

u starších polymorbidních pacientů, u kterých 

by případné komplikace po balonkové dilataci 

byly prakticky neřešitelné (1, 2). V České repub-

lice není t. č. žádný preparát oficiálně schválen 

(a hrazen) pro tuto indikaci.

Balonková dilatace je nejefektivnější en-

doskopickou terapií. Efekt přetrvává u většiny 

pacientů po mnoho let, někdy s nutností opako-

vaného výkonu. I při minimálních dysfagických 

potížích může docházet u některých pacientů 

k postupné dilataci a deviaci jícnu (2, 3).

Chirurgická léčba – esofagokardiomyoto-

mie je velmi účinný způsob k obnově polykání 

a prevenci dalšího rozšiřování jícnu. Bohužel 

ani tato terapie pacienta nevyléčí zcela a v prů-

běhu let může docházet ke snižování efektu. 

Pokud je myotomie provedena včas a v řádném 

rozsahu, pak je většina pacientů desítky let bez 

potíží. Bez ohledu na způsob terapie by mě-

li být všichni pacienti s achalázií dlouhodobě 

dispenzarizováni pro riziko vývoje karcinomu 

jícnu. Názory na zvýšenou obtížnost a riziko-

vost operace po předchozí endoskopické léčbě 

achalázie jsou kontroverzní. Někteří chirurgové 

pozorují změny po předchozí léčbě, které kom-

plikují výkon, jiní to nepotvrzují (1, 2, 4).

Léčba achalázie je v mnoha případech za-

ložena na dosavadních zkušenostech, možnos-

tech spolupráce a informovanosti zúčastněných. 

Volba typu terapie není jistě závislá jen na tom, 

zda se pacient dostane k chirurgovi nebo gast-

roenterologovi. Esofagokardiomyotomie je první 

volbou hlavně u mladších nemocných bez zvý-

šeného operačního rizika, pneumatická dilatace 

bývá preferována ve vyšším věku a obě metody 

se doplňují v případě nedostatečného efektu 

první z nich, stejně jak autoři uvádějí na svých 

výsledcích. Včasnou chirurgickou léčbu acha-

lázie je vhodné uvážit u každého nemocného, 

pokud je schopen bez vyšších rizik podstoupit 

operaci. Pokud není operace indikována, pak je 

možno achalázii efektivně léčit endoskopicky 

s vědomím limitace zvolených metod.
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