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Διάγραµµα οµιλίας

■ Οισοφάγος Barrett 
■ Παρακολούθηση 
■ Θεραπευτικές παρεµβάσεις 
■ Βλεννογονεκτοµή 

–Τεχνική 
–Συγκριτικά στοιχεία



Οισοφάγος BARRETT

■ Αντικατάσταση πλακώδους από 
πολύστιβο επιθήλιο 

■ Εντερική µεταπλασία (καλυκοειδή 
κύτταρα)



Οισοφάγος BARRETT

■ Κίνδυνος ανάπτυξης αδενοκαρκινώµατος 

■ Υψηλότερο ρίσκο σε µακρύ έναντι 
βραχέως τµήµατος

Hirota et al. Gastroenterol 1999 
Sharra et al.Am J Gastroenterol 1997 



Βαrrett και 
αδενοκαρκίνωµα
■ Ανάπτυξη αδενοκαρκινώµατος:Ετήσιο 
ρίσκο 0,2%-2% 

 RR Χ 30



Βarrett και δυσπλασία

■ Χαµηλόβαθµη δυσπλασία – επιβεβαίωση από 
έµπειρο παθολογοανατόµο 

■ παρακολούθηση 6-12 µήνες. 
■ Υψηλόβαθµη δυσπλασία –επιβεβαίωση από 
έµπειρο παθολογοανατόµο. 

■ Κίνδυνος συνύπαρξης αδενοκαρκινώµατος 
έως 40%

 Κοnda et al Clin Gastroentorol 
Hequt 2008 
ACG ,ASGE 



Barrett και υψηλόβαθµη 
δυσπλασία
■ Οισοφαγεκτοµή 
■ Βλεννογονεκτοµή (ΕΜR) 
■ Τεχνικές Ablation 
■ Τακτική ενδοσκοπική επαγρύπνηση µε 
βιοψίες



Οισοφαγεκτοµή

■ πλήρης εκτοµή του νεοπλάσµατος 
■ υψηλή θνητότητα (3-12%) 
■ νοσηρότητα (30-50%)  
■ κόστος



Ενδοσκοπική 
επαγρύπνηση
■ Δύο µελέτες που την υποστηρίζουν 
■ Υψηλό ρίσκο λόγω κινδύνου 
συνύπαρξης αδενοκαρκινώµατος



Ενδοσκοπικές τεχνικές

■ Αblative(APC, KTP-ND:YAG laser, διαθερµία, 
 φωτοδυναµική, ραδιοσυχνότητες) 
■ Καταστροφή µε θερµικές, φωτοθερµικές, 

µεθόδους ή ραδιοσυχνότητες 
■ Δεν υπάρχει ιστολογική απόδειξη 
■ Κίνδυνος ύπαρξης δυσπλασίας κάτω από 
νεοσχηµατισθέν πλακώδες επιθήλιο

Van Luethem et al Gut 2000.



Barrett και 
βλεννογονεκτοµή (1)
■ Λήψη βιοψιών και τεταρτηµόριο ανά 

1εκ. (Πρωτόκολλο Seatle ) 
Reid et al Am J Gastroenterοl 2000.  

■ Ρόλος ενδοσκοπικής 
υπερηχοτοµογραφίας. 

■ Αύξηση της διαγνωστικής ακρίβειας.



Βλεννογονεκτοµή-Τεχνική 
(I)
■ Mε χρήση cap µετά από 
υποβλεννογόνια ένεση 

■ Με χρήση cap και απολίνωση (suck-
band and cut) 

■ Mε βελονοτόµο  
■ Iσχυρή αντιεκκριτική αγωγή(PPI X2)



Suck-band and cut

■ Δεν απαιτείται υποβλεννογόνια ένεση 
■ Απλούστερη –Δυνατότητα πολλαπλών εκτοµών 
■ Δεν χρειάζεται απόσυρση του ενδοσκοπίου 
■ Μικρότερα δείγµατα 
■ Λιγότερες επιπλοκές



Suck-band and cut



Βλεννογονεκτοµή - 
Επιπλοκές
■ Αιµορραγία 9-46% 
■ Στένωση 70% 
■ Διάτρηση <1% 

 Seewald  GI endoscopy 2005 
 Ell Gastroenterol 2000 

 May A Eur J Gastroenterol 2002 
 Peters GI Endoscopy 2003



Bλεννογονεκτοµή –
Αποτελεσµατικότητα
■ Μονήρεις βλάβες έως 2 εκ. 
■ Συγκρίσιµα αποτελέσµατα προς 
οισοφαγεκτοµή. 

■ Λιγότερες επιπλοκές. 
■ Πλήρης ύφεση (εξαφάνιση δυσπλασίας σε 2 
εξετάσεις )98%κ 99% 

■ Συνδυασµός EMR, PDT, APC. 
May et al. Eur J Gastroenterol 2002



Bλεννογονεκτοµή –
Αποτελέσµατα
■ Μετάχρονες βλάβες 11-30% . 
■ Πιο συχνές σε  

– µακρύ τµήµα Barett 
– σε τµηµατική εκτοµή  
– σε ασθενείς χωρίς χρήση PDT 

   Pech et al Gut2008



Συµπεράσµατα  
Bλεννογονεκτοµή και Barrett

■ Αποτελεσµατική µέθοδος σε 
επιλεγµένους ασθενείς 

■ Χαµηλό ποσοστό επιπλοκών 
■ Ανάγκη για συνδυασµό µεθόδων σε 
εξειδικευµένο κέντρο


