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Γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση 
Οισοφάγος Barrett

•  Διαγνωστικά κριτήρια

• Συμπτώματα και επιδημιολογία

• Ταξινόμηση

• Barrett , δυσπλασία και αδενοκαρκίνωμα

• Αντιμετώπιση



Διαγνωστικά κριτήρια 
οισοφάγου Barrett

• Ξεκάθαρη αντικατάσταση του 
πλακώδους από κυλινδρικό επιθήλιο 
(ενδοσκοπικό εύρημα)

• Παρουσία καλυκοειδών κυττάρων - 
εντερική μεταπλασία 
(παθολογοανατομικό εύρημα)



Συμπτώματα και επιδημιολογία 
οισοφάγου Barrett

• Συμπώματα γαστροοισοφαγικής 
παλινδρόμησης - ιδίως χρόνια

• Μέση ηλικία 55 έτη  - επίκτητη κατάσταση

• Α/Γ 2:1

• Ασυνήθιστος σε μαύρους και ασιάτες



Συστήματα ταξινόμησης

• Α  ενιαίος Barrett

• B  με νησίδες πλακώδους επιθηλίου

• Long segment >3 εκ

• Short segment <3εκ

• Ταξινόμηση Πράγας C & M 
κριτήρια (Circumferential and 
Maximum extent)



 Barrett και αδενοκαρκίνωμα 

 Kίνδυνος 
ανάπτυξης 

αδενοκαρκινώματος
Μη δυσπλαστικός 
οισοφάγος Barrett

0.5% / έτος

Χαμηλόβαθμη 
δυσπλασία ;

Υψηλόβαθμη 
δυσπλασία 5-8% / έτος



Barrett και χαμηλόβαθμη 
δυσπλασία

• Σημαντική δυσκολία ταξινόμησης

• Συμφωνία μεταξύ πεπειραμένων 
παθολογοανατόμων < 50%

• Σημαντική αλληλοεπικάλυψη με 
αναγεννητική δυσπλασία - λόγω 
φλεγμονής 



Αλγόριθμος διερεύνησης πιθανού 
οισοφάγου Barrett

• Ενδοσκοπική ανίχνευση αντικατάστασης 
πλακώδους από κυλινδρικό επιθήλιο

• 2μηνη διπλή αντιεκκριτική αγωγή - PPI

• Ενδοσκοπικός επανέλεγχος και λήψη 
τεταρτημοριακών ιστοτεμαχίων ανά 1 εκ καθώς 
και από σαφείς βλάβες

• Πιθανό όφελος από χρήση χρωμοενδοσκόπησης 
( Lugol’s iodine, Methylene blue)

• Εξέταση ιστοτεμαχίων από έμπειρο 
παθολογοανατόμο



Οισοφάγος Barrett

Μακρύ τμήμα οισοφάγου Barrett Εικονική χρωμοενδοσκόπηση -FICE



Ασθενής με οισοφάγο Barrett

• Επαγρύπνηση

• Ενδοσκοπική θεραπεία

• Οισοφαγεκτομή



Ενδοσκοπική επαγρύπνηση σε 
οισοφάγο Barrett

• Έλεγχος ανά 2 έτη

• Ενδοσκόπιο HD και 
χρωμοενδοσκόπηση

• Τεταρτημοριακές βιοψίες ανά 1 εκ

• Αμφισβητούμενο κέρδος ως προς 
μείωση συχνότητας αδενο Ca 



Ενδοσκοπικές θεραπείες 
οισοφάγου Barrett

• Ενδοσκοπική καταστροφή του οισοφάγου 
Barrett με θερμικό τρόπο (Laser, 
Μονοπολική διαθερμία, Argon Plasma, 
Κρυοπηξία, RFA)

• Φωτοδυναμική θεραπεία - PDT

• Eνδοσκοπική βλεννογονεκτομή EMR - ESD



PDT + PPI vs PPI σε 208 ασθενείς με 
υψηλόβαθμη δυσπλασία (RCT)

• 138 ασθενείς PDT + PPI

• 70 ασθενείς Ομεραζόλη 20 mg *2

• Παρακολούθηση για 5 έτη



Ανάπτυξη Ca στην 5ετία

PDT + PPI PPI

*

Overholt et al. GI Endosc 2007;66:460



PDT - Ανεπιθύμητες ενέργειες

• Αντιδράσεις φωτοευαισθησίας 69% 
- 7% σοβαρές

• Στενώσεις οισοφάγου 36%                    
11% >10 διαστολές

Overholt et al. GI Endosc 2005;62:488



RF ablation vs εικονική θεραπεία

Εικονική θεραπεία RFA

Υψηλόβαθμη δυσπλασία Χαμηλόβαθμη δυσπλασία
Shaheen NEJM 2009;360:2277-88



RF ablation vs εικονική θεραπεία

Εικονική θεραπεία RFA

Shaheen NEJM 2009;360:2277-88



RF ablation vs εικονική θεραπεία

Εικονική θεραπεία RFA

Shaheen NEJM 2009;360:2277-88



Επιπλοκές RFA

• 5 στενώσεις (6%)

• 1 αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού (1%)

• 2 νοσηλείες για αντιμετώπιση πόνου (2%)

Shaheen NEJM 2009;360:2277-88



RFA- HALO 360



Ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή 
EMR

• 1η επιλογή για διακριτές 
ενδοσκοπικά βλάβες

• Ιδανική για Τ σταδιοποίηση 
ακρίβεια EUS (20 MHz) <50% 

Waxman. Am J Gastroenterol 2006;101:1173
Prasad Am J Gastroenterol 2007;102:2380



EMR για αρχόμενο Barrett αδενο Ca

• 100 ασθενείς

• Μέση ηλικία 62,1 +/- 10,9 έτη

• 69 βραχέα, 31 μακρά τμήματα Barrett

• Αρχόμενα νεοπλάσματα               
Διάμετρος βλάβης <20 mm                
Καλή διαφοροποίηση              
Χωρίς διήθηση λεμφο-αιμοφόρων 
αγγείων, υποβλεννογόνια διήθηση, 
λεμφαδενοπάθεια, μεταστάσεις

Ell. GI Endosco 2007;65:3



EMR για αρχόμενο Barrett αδενο Ca 
Αποτελέσματα

• 5ετής επιβίωση 98%

• Σοβαρές επιπλοκές 0%

• Υποτροπιάζοντα ή μετάχρονα 
νεοπλάσματα 11%

• Μετάχρονα νεοπλάσματα 22%   
( 17% με εκκρίζωση vs 30% χωρίς 
εκκρίζωση του Barrett)

Ell. GI Endosco 2007;65:3

Pech. Gut 2008;57:1200



EMR - Αρχόμενο Barrett  αδενο Ca



Οισοφαγεκτομή

• Επιπλοκές 30%-50%

• Θνητότητα έως 20%

• Ποσοστά για 
ασθενείς με Ca



Αλγόριθμος αντιμετώπισης 
ασθενούς με οισοφάγο Barrett

• Παρουσία ή μη δυσπλασίας

• Στάδιο δυσπλασίας

• Μήκος οισοφάγου Barrett και παρουσία 
μακροσκοπικής βλάβης

• Ηλικία ασθενούς και υπόλοιπο ιστορικό

• Πρόσβαση στις θεραπευτικές τεχνικές

• Επιλογή ασθενούς



Μη δυσπλαστικός οισοφάγος 
Barrett

• Επαγρύπνηση ανά 2 έτη

• ? RF ablation - cost effectiveness



Oισοφάγος Barrett 
με χαμηλόβαθμη δυσπλασία

• Επαγρύπνηση ανά 6 μήνες - 1 έτος

• RF ablation -  Φωτοδυναμική 
θεραπεία 



Οισοφάγος Barrett με υψηλόβαθμη 
δυσπλασία

• Σε μακροσκοπικές βλάβες - ενδοσκοπική 
βλεννογονεκτομή EMR- ESD

• RF ablation - PDT

• Οισοφαγεκτομή



Ευχαριστώ


