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Περίγραµµα οµιλίας

• Ένδειξη RFA σε οισοφάγο Barrett 

• Τεχνική RFA 

• Αποτελέσµατα RFA 

• Συµπεράσµατα



Ενδείξεις RFA σε οισοφάγο Barrett

• Χαµηλόβαθµη δυσπλασία - LGD  

• Υψηλόβαθµη δυσπλασία - HGD 

• Ενδοβλεννογονικό καρκίνωµα - IMCa 

• Μη δυσπλαστικός οισοφάγος Barrett
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Ενδείξεις RFA σε οισοφάγο Barrett

• Χαµηλόβαθµη δυσπλασία - LGD 😊 

• Υψηλόβαθµη δυσπλασία - HGD  😊 

• Ενδοβλεννογονικό καρκίνωµα - IMCa 🙂 

• Μη δυσπλαστικός οισοφάγος Barrett 😕-οικονομικοί και 
όχι ιατρικοί περιορισμοί



Ενδείξεις RFA σε οισοφάγο Barrett

• Διακριτές βλάβες πρέπει να αφαιρούνται µε EMR προ της 
εφαρµογής  RFA



Καθετήρες RFA

• Διπολικά ηλεκτρόδια που συνδέονται µε γεννήτρια ραδιοκυµάτων 
450-500 KHz. 

• Περιέλιξη του ηλεκτροδίου, απόσταση σπειρών, επίπεδο ενέργειας 
(12-15J/cm2)→ νέκρωση έως τη βλεννογόνια µυική στιβάδα 
(700-800µm)



Καθετήρες RFA

• Barxx 360 - περιµετρικός για µήκος >3cm 

• Barxx 90 focal 

• Barxx Ultra Long focal 

• Barxx 60 focal 

• Barxx channel (TTS)

} Για µήκος <3cm



Τεχνική RFA

• Προετοιµασία για γαστροσκόπηση 

• Καθαρισµός του βλεννογόνου µε Ν-ακετυλοκυστεΐνη ?? ή νερό 

• Τοποθέτηση οδηγού σύρµατος, Barxx 360 

• Εφαρµογή Barxx focal στο άκρο του ενδοσκοπίου 



Τεχνική Barxx 360





















Τεχνική Barxx focal











Επιπλοκές RFA

• Πόνος (ήπιος - απαντάει σε παρακεταµόλη) 

• Αιµορραγία <1% 

• Στένωση (συνήθως σχετίζεται µε προηγ. EMR) <6% 

• Πυρετός

Okoro NI et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2012;10(2):150. Epub 2011 Nov 2.



Φροντίδα µετά RFA

• ΡΡΙ *2 

• Ρανιτιδίνη προ ύπνου 

• Σουκραλφάτη 5ml*4 

• Υδρική δίαιτα πρώτες 24 ώρες και µετά µαλακές τροφές

} Μη ελεγχόµενη ΓΟΠ 
επιρεάζει αρνητικά την 

επούλωση



Αποτελέσµατα RFA





Αποτελέσµατα

• Εξάλειψη εντερικής µεταπλασίας (ΙΜ) 78% 

• Εξάλειψη δυσπλασίας (LGD, HGD, IMCa) 91% 

• Συνεδρίες 1-3,4 (συνήθως 2-3) 

• Ανάπτυξη διηθητικού Ca 0,2% (διάρκεια παρακολούθησης) και 
0,7% σε παρακολούθηση 1,5 έτους (εξάλειψη ΙΜ) 

• Παράγοντες επανεµφάνισης ΙΜ: µήκος Barrett, µη καυκάσιοι, 
ηλικία 



Συµπεράσµατα

• Η RFA για οισοφάγο Barrett είναι απλή, ασφαλής και 
αποτελεσµατική 

• Η RFA σε συνδυασµό µε την EMR αποτελούν το gold standard για 
δυσπλαστικό Barrett και για αρχόµενο νεόπλασµα 

• Οι υπόλοιπες θεραπείες (PDT, οισοφαγεκτοµή) υστερούν είτε σε 
αποτελέσµατα είτε σε προφίλ νοσηρότητας , θνητότητας και 
ποότητας ζωής


