ملخص:
-

األكاالزيا هي اضطراب حركي مريئي بدئي نادر نسبيا ,يتميز بغياب االسترخاء في املعصرة املريئية السفلية وغياب
ً
الحركات التمعجية على طول جسم املري  ,ونتيجة لذلك يتظاهر املرض ى نموذجيا ب:عسرة بلع  ,ارتجاع للمواد
الطعامية  ,وأحيانا ألم صدري  ,واختالطات رئوية وسوء تغذية .

-

نسبة املرض عامليا 100000/3-2:سنويا.

تشخيص األكاالزيا:
 -1قياس الضغوط عالي الدقة ( )HRMهو األختبار املختار من أجل تشخيص األكاالزيا( .ضعيف).
 -2استخدام  Chicago Classificationمن أجل تصنيف األكاالزيا وتحديد النمط الظاهري لها( .قوي).
 -3استخدام التصوير املتزامن بالباريوم ( )timed barium esophagramكوسيلة تشخيصية لألكاالزيا ومن أجل
تقييم نتائج العالج (.ضعيف) .
 -4التنظير الهضمي العلوي يجب أن يجرى للمرض ى البالغين مع اشتباه االصابة لديهم باألكاالزيا الستبعاد الخباثة
لديهم في الوصل املريئي املعدي( .قوي).
 -5استخدام ( )The Eckardt scoreكوسيلة بسيطة لقياس خطورة األعراض في مرض ى األكاالزيا وللتقييم املبدئي
واملتابعة( .قوي).

عالج األكاالزيا:
العالج الدوائي: -6اليوجد دليل مقنع أن العالج الدوائي بالنترات أو حاصرات الكلس أومثبطات الفوسفو دي أستيراز فعال من أجل
تخفيف األعراض في البالغين املصابين باألكاالزيا ,لذلك يوص ى بعدم استخدامها (.ضعيف).
حقن ذيفان البوتولينيوم(:)BTI -7يوص ى بعدم استخدام ) )BTIللمرض ى بعمر أصغر من 50سنة من أجل السيطرة على األعراض (ضعيف
جدا).وعدم استخدامه كعالج فعال لألكاالزيا عند املرض ى املالئمين للجراحة أو التوسيع الهوائي( .متوسط).
 -8يحتفظ بالعالج بال ) )BTIللمرض ى غير املالئمين للجراحة أو كجسر من أجل عالجات فعالة أكثر مثل الجراحة أو
التوسيع بالتنظير.
 -9يمكن تكرار العالج بال) ) BTIبشكل آمن ,ولكن بفعالية أقل من العالج األولي ( .ضعيف).
 -10يوص ى بعدم استخدام ) )BTIفي جسم املري حتى بوجود األكاالزيا من ( . TYPE IIIضعيف جدا).
 -11يوص ى بعدم زيادة جرعة ) )BTIكتكرار للعالج( .ضعيف جدا).

التوسيع الهوائي : Pneumatic dilatation -12يوص ى باستخدام ( )PDكعالج فعال لتحسين األعراض ووظيفة البلع(.متوسط).
 -13أفضل اختبار لتقييم حدوث االنثقاب بعد( )PDهو بلعة الغاستروغرافين  ,ويجب اجراؤه فقط للمرض ى الذين
ظهرت لديم أعراض االنثقاب حتى ولو كانت متوسطة ( .ضعيف) .
 -14ال يوجد توصية حول استخدام ( )PDكخط عالج أولي للمرض ى الذين لديهم مري عرطل ( أكبر من  6سم ) أو
املري بشكل السين( .ضعيف جدا).
 -15يوص ى بعدم استخدام  PPIوقائيا بعد( )PDإال إذا ظهرت أعراض  GERDأو وجود دليل موضوعي على القلس .
(ضعيف جدا).

خزع العضلية بالتنظيرالهضمي عبر الفم(:)POEM -16يوص ى باستخدام ( )POEMكعالج فعال للسيطرة على األعراض مع نتائج مشابهة لخزع العضلية حسب Heller
ونتائج مشابهة ل(( .)PDضعيف).
 -17يجب تزويد املرض ى باملعلومات قبل العالج ب( )POEMحول االحتمالية العالية لحدوث , GERDواملتابعة بالعالج
املثبط للحمض يجب أن تؤخذ بعين االعتبار بعد (( . )POEMقوي).
 -18إن العالج ب( )POEMيجرى بشكل فعال لتحسين األعراض في املرض ى املعالجين سابقا بعالجات تنظيرية (مثل
 PDأو (.)BTIضعيف جدا).
 -19يوص ى باستخدام ( )POEMإلراحة األعراض وكعالج للنكس بعد خزع العضلية حسب (. Hellerضعيف).

وضع  stentقابل لالسترجاع أو التصليب عبرالتنظيرالهضمي : -20يوص ى بعدم وضع  stentقابل لالسترجاع أو ممتص أو حقن التصليب باملعصرة املريئية السفلية عبر التنظير
الهضمي كعالج فعال لألكاالزيا ( .ضعيف).
خزع العضلية حسب  Hellerبتنظير البطن (: )LHM -21يوص ى باستخدام ( )LHMملرض ى األكاالزيا من النمط األول والثاني حسب ( . Chicago Classificationمتوسط)
.
 -22للسيطرة الفعالة على األعراض يوص ى بأن ( )LHMيجب أن يمتد على األقل 6سم في الجزء القريب من الوصل
املريئي املعدي وعلى األقل  3-2سم في الجزء البعيد من الوصل املريئي املعدي ( .ضعيف ).

 -23يوص ى بأنه باإلضافة ل( )LHMيجب إجراء طي املعدة الجزئي (األمامي أو الخلفي) ولكن ليس طي املعدة الكامل
إلنقاص خطورة حدوث  GERDوعسرة البلع بعد (( . )LHMمتوسط).
 -24يستخدم ( )LHMأو  POEMأو  PDكخط عالج أول في املري العرطل ,ويترك استئصال املري كخيار ثاني في حال
فشل الخط األول( .ضعيف جدا).
نكس األكاالزيا : -25تحسن األعراض هو املقياس السريري األكثر مناسبة لتحديد نجاح العالج الجراحي أو التنظيري (.قوي) .
 -26يوص ى باستخدام ( )TBSكطريقة موثوقة لتقييم النكس بعد العالج (.ضعيف) .
خطورة السرطان : -27يجب إعطاء املعلومات ملرض ى األكاالزيا حول زيادة خطورة تطور سرطان املري بنسبة معتدلة وخاصة عند
الرجال بعد 10سنوات من البدء بالعالج (.قوي).
-

تدبيرفشل العالج :
 -28يوص ى بأن يجرى  LHMأو  POEMللمرض ى املالئمين للجراحة والذين أجري لهم  PDعدة مرات مع نكس
األعراض(.ضعيف).
 PD -29هو الخيار األول للعالج بعد فشل (. LHMضعيف).

-

تشخيص وعالج املرحلة األخيرة لألكاالزيا:
 -30بلعة الباريوم هو األستقصاء األفضل واألكثر دقة لتحديد املرحلة األخيرة لألكاالزيا (.قوي).
 -31استئصال املري يستطب لدى مرض ى األكاالزيا املستمرة أو الناكسة بعد فشل العالجات األخرى (LHM
(. )PD,POEM,ضعيف).
األكاالزيا لدى األطفال: -32األطفال الذين لديهم أكاالزيا مشتبهة يجب أن يخضعوا لنفس األختبارات التشخيصية املجراة لدى
البالغين(.قوي).
 -33خزع العضلية الجراحي أو التنظيري هو الخيار املفضل لعالج األكاالزيا مجهولة السبب لدى األطفال خاصة الذين
عمرهم 5سنوات أو أكثر (.ضعيف جدا).
 BTI -34ليس خط العالج األول لعالج األطفال الصغار جدا بالعمر ولديهم أكاالزيا (مع استبعاد األطفال الذين لديهم
خطورة عالية للجراحة)(.ضعيف جدا).
 -35النتائج طويلة األمد لعالج األكاالزيا لدى األطفال يجب أن تقيم ب :األعراض ,وظيفة البلع ,النمو البدني ,التطور
العام(.قوي).

-

تشخيص وعالج األكاالزيا الثانوية لداء :Chagas
 -36التقنيات التشخيصية لكشف االكاالزيا مجهولة السبب هي نفسها املستخدمة في تشخيص االكاالزيا الثانوية
لداء  Chagasبسبب التشابه في املزايا السريرية بينهما(.ضعيف).
-37اليوجد اختالف في العالج بين  IAو (. CDEضعيف).

