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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
TOY INFO GASTROENTEROLOGY

To INfO GASTROENTEROLOGY δέχεται για δημοσίευση:
•Aνασκοπήσεις γαστρεντερολογικών ή ιατρικών θεμάτων, στις 
οποίες τονίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις .•Eπίκαιρα 
γαστρεντερολογικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα 
της Γαστρεντερολογίας . •Eνδιαφέρουσες περιπτώσεις με πρακτικό 
ενδιαφέρον . •Aναφορά σε συνέδρια, επιστημονικές εκδηλώσεις 
που έγιναν, με παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών 
τους και με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες θεραπευτικές 
προσεγγίσεις . •Kλινικοεργαστηριακά ή επιδημιολογικά θέματα . 
•Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Γαστρεντερολογία . •Σημα
ντικές ειδήσεις από τη δραστηριότητα επιστημονικών ιατρικών 
εταιρειών . •Eιδικά άρθρα . •Παρουσίαση σύγχρονης τεχνολογίας 
στη γαστρεντερολογία . •Eνημέρωση για τεχνικά θέματα που 
αφορούν τον τεχνικό εξοπλισμό του γαστρεντερολογικού ιατρείου 
ή των ενδοσκοπικών μονάδων . •Πρακτικές κατευθύνσεις σε 
δύσκολα γαστρεντερολογικά θέματα . •Eπιστολές προς τη Σύνταξη . 
•Aνασκόπηση του διεθνούς Iατρικού Tύπου . •Γαστρεντερολογικές 
ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες . •Γαστρεντερολογία και 
Πληροφορική . •Γαστρεντερολογία και Iστορία . •Bιβλιοπαρουσιάσεις, 
βιβλιοκρισίες . •Eρωτήσεις αυτοελέγχου γαστρεντερολογικών 
γνώσεων . •Aφιερώματα σε συναδέλφους που απεβίωσαν .•Nέα 
ιατροφαρμακευτικά προϊόντα . •Aγγελίες με ιατρικό περιεχόμενο .• 

Προαναγγελίες επιστημονικών εκδηλώσεων .•Eπίσης, το INfO 
GASTROENTEROLOGY δέχεται για δημοσίευση χειρόγραφα που είναι 
σύντομες μεταφράσεις στα ελληνικά εργασιών που έχουν δημοσιευτεί 
σε ξενόγλωσσα περιοδικά .

Oδηγίες για τη σύνταξη χειρογράφων και δισκετών H/Y προς αποστολή 
για το INfO GASTROENTEROLOGY:
•Δύο αντίγραφα του χειρογράφου, δακτυλογραφημένα ή εκτυπωμένα 
σ’ εκτυπωτή με διπλό διάστημα, σε λευκό χαρτί διαστάσεων A4 
(21 x 28 cm) . Tο σύνολο του κειμένου να μην υπερβαίνει τις 6 
σελίδες A4 . 
•Xρησιμοποιήστε ξεχωριστό φύλλο για κάθε ένα από τα εξής 
τμήματα (που πρέπει να αποτελούν το χειρόγραφο):
α) Σελίδα τίτλου [περιλαμβάνει τον τίτλο, στοιχεία των συγγραφέων 
(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, email 
(αν υπάρχει)] β) Kείμενο γ) Bιβλιογραφία, εάν είναι απαραίτητη 
δ) Πίνακες  σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα) ε) Yπότιτλοι 
των εικόνων .
•Eικόνες  σχέδια, φωτογραφίες, slides . Tοποθετήστε αυτοκόλλητη 
επιγραφή στο πίσω μέρος τους με τα εξής στοιχεία: Όνομα συγγραφέα, 
αριθμός της εικόνας, βέλος που να δείχνει το πάνω μέρος της .
•Δισκέττα 3,5’’ (φορμαρισμένη σε DOS . Nα έχει χρησιμοποιηθεί 
επεξεργαστής κειμένου MS Word for Windows ‘95 ή νεότερη 
έκδοση) . 
Σημείωση: Xειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη καθώς και σχήματα, 
πίνακες, φωτογραφίες, διαφάνειες ή δισκέτες δεν επιστρέφονται . 
Παρακαλώ, αποστείλατε τα χειρόγραφα, δισκέτες και το λοιπό 
έντυπο υλικό προς δημοσίευση στη διεύθυνση:
ΠPOΣ: INfO GASTROENTEROLOGY

Εκδόσεις Καυκάς, Μεσογείων 215, Αθήνα 115 25
Υπόψη: κ . Χαλιώτη, τηλ .: 210 6777590, fax: 210 6756352
email: kafkas@otenet .gr

Η ενδοσκοπική παρέμβαση, με ποικιλία διαθέσιμων 
τεχνικών, εφαρμόζεται κυρίως για την αντιμετώπι
ση της δυσφαγίας σε ασθενείς με προχωρημένο 

καρκίνο του οισοφάγου. Η επιλογή της τεχνικής που θα 
χρησιμοποιηθεί βασίζεται στα ανατομικά χαρακτηριστι
κά της κακοήθους απόφραξης, τη διαθεσιμότητα της 
μεθόδου και τις προτιμήσεις του ασθενή.

Η ενδοσκοπική παρέμβαση περιλαμβάνει την τοποθέτηση 
μεταλλικών αυτοεκτεινόμενων ενδοπροθέσεων (ΜΑΕ) και 
την ελάττωση της μάζας του όγκου με διάφορες θερμικές 
ή χημικές μεθόδους .

Η τοποθέτηση ΜΑΕ αποτελεί την πλέον διαδεδομένη μέθο
δο αποκατάστασης της βατότητας του αυλού σε κακοήθεις 
στενώσεις γιατί είναι σχετικά εύκολη, δεν απαιτεί μεγάλη 
διαστολή, κατά συνέπεια φέρει μικρό κίνδυνο διάτρησης 
και ανακουφίζει αποτελεσματικά από τη δυσφαγία3,4,5 . Οι 
ΜΑΕ διατίθενται σε διάφορους τύπους και διαμέτρους, κα
τασκευάζονται από ατσάλι ή νικέλιο και μπορεί να φέρουν 
μερική ή πλήρη επικάλυψη με πλαστική μεμβράνη για την 
παρεμπόδιση της διήθησης του πλέγματος από τον όγκο (in 
growth), η οποία όμως καθιστά πιο πιθανή τη διολίσθηση 
της ενδοπρόθεσης . Μετά την τοποθέτησή τους έχουν ε
σωτερική διάμετρο που φτάνει μέχρι τα 2,5 εκατοστά . 

Παρόλο που τα άμεσα αποτελέσματα είναι καλά, 
οι απώτερες επιπλοκές, όπως η μετακίνηση της 
ΜΑΕ, η αιμορραγία, ο σχηματισμός συριγγίου 
από πίεση, μπορεί να φτάσουν στο 2040% 
των περιπτώσεων . Οι ασθενείς στους οποίους 
έχει προηγηθεί χημειοθεραπεία ή ακτινοθε
ραπεία μπορεί να εμφανίσουν συχνότερες 
και σοβαρότερες επιπλοκές .

Συνήθως στις περιπτώσεις που ο ό
γκος εντοπίζεται στη μεσότητα του 
οισοφάγου καλό είναι να τοποθετείται 
επικαλυμμένη ΜΑΕ για την παρεμπόδι
ση της ενδοαυλικής επέκτασης του 
όγκου και του σχηματισμού τραχειο
οισοφαγικού συριγγίου . Αντιθέτως, 
στα αδενοκαρκινώματα του κατώτε
ρου τριτημορίου είναι προτιμότερη 
η τοποθέτηση μη επικαλυμμένης 
ΜΑΕ για την παρεμπόδιση της με
τακίνησης της ΜΑΕ .

Προβληματικές περιοχές για την 
τοποθέτηση ΜΑΕ είναι ο ανώτερος 
οισοφάγος, όπου ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει επίμονο 
αίσθημα ξένου σώματος ή αναπνευστική δυσχέρεια εξαιτί
ας πίεσης στην τραχεία, και η γαστροοισοφαγική συμβολή, 
που σχετίζεται με σοβαρή παλινδρόμηση, μετατόπιση της 
ΜΑΕ και ενσφήνωση βλωμού .

Η δεύτερη πιο συχνά χρησιμοποιούμενη ενδοσκοπική 
μέθοδος για την αποκατάσταση της βατότητας του αυλού 
είναι η θερμική καταστροφή του όγκου με την εφαρμογή 
Nd YAG Laser . Αυτή κυρίως εφαρμόζεται στις περιπτώσεις 
βραχέων, εξωφυτικών, και κατά προτίμηση χωρίς κυκλοτερή 
επέκταση όγκων . Σκόπιμο είναι η καταστροφή του όγκου 
να άρχεται από το άπω προς το εγγύς τμήμα αυτού, πράγ
μα που προϋποθέτει τη δίοδο του ενδοσκοπίου δια της 
στένωσης και απαιτεί διαστολή στο 1/3 των περιπτώσεων . 

Αποκατάσταση της βατότητας του αυλού επιτυγχάνεται στο 
90% των περιπτώσεων, ωστόσο βελτίωση της δυσφαγίας 
αναφέρει το 7085% των ασθενών6,7,8 . Η συμπτωματική ανα
κούφιση του ασθενούς διαρκεί συνήθως 46 εβδομάδες και 
γι'αυτό απαιτούνται επαναληπτικές συνεδρίες, ανά μήνα, 
για το υπόλοιπο της ζωής του ασθενούς . Η διάτρηση, που 
είναι η συχνότερη επιπλοκή της μεθόδου, επισυμβαίνει στο 
38% των περιπτώσεων .

Τέλος, η φωτοδυναμική θεραπεία είναι επίσης αποτελε
σματική και γενικά ασφαλής μέθοδος για την αντιμετώπιση 
των ασθενών με προχωρημένο καρκίνο του οισοφάγου και 
όγκους μεγάλου μήκους9,10 . Πλεονεκτήματα της μεθόδου 
είναι ότι δεν εξαρτάται από τις ικανότητες του ενδοσκόπου 
και η τεχνική της είναι πιο εύκολη από την εφαρμογή Nd YAG 
Laser . Η φωτοδυναμική θεραπεία διενεργείται με τη χρήση 
φωτοευαίσθητου παράγοντα, ο οποίος 48 ώρες μετά την 
ενδοφλέβια χορήγησή του συγκεντρώνεται εκλεκτικά στα 
κύτταρα του όγκου και στη συνέχεια ενεργοποιείται από 
Laser χαμηλής συχνότητας φωτός . Η φωτοχημική αντίδραση 
που προκαλείται οδηγεί σε τοξική βλάβη των καρκινικών 
κυττάρων και νέκρωση του όγκου . Η αποτελεσματικότητα 
της μεθόδου καθορίζεται από τη συγκέντρωση του φωτο
ευαίσθητου παράγοντα, το βάθος διείσδυσης του όγκου και 

την ενέργεια του laser που χρησιμοποιείται . 
Τα ευνοϊκά αποτελέσματα της φωτοδυναμι

κής θεραπείας περιορίζει η φωτοευαισθησία 
που εμφανίζει το 20% των ασθενών και η 
δημιουργία στενώσεων . Σε σύγκριση με τα 

Laser η φωτοδυναμική θεραπεία είναι κα
λύτερη στις περιπτώσεις που ο όγκος 

έχει έκταση πάνω από 10 εκατοστά, 
σε όγκους που παραμορφώνουν τον 
αυλό σχηματίζοντας γωνία και σε ό
γκους που εντοπίζονται πλησίον του 
ανώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα . Σε 
όγκους που αποφράσσουν πλήρως 
τον αυλό και δεν επιτρέπουν τη δί
οδο του οδηγού σύρματος μπορεί 
να εφαρμοστεί η φωτοδυναμική 
θεραπεία με εμφύτευση της ίνας 
εντός του όγκου και διάχυση του 
φωτός Laser κατευθείαν στους 
διάμεσους ιστούς11 .

Άλλες τεχνικές που έχουν ε
φαρμοσθεί για την καταστροφή 

του όγκου είναι η έγχυση απολύτου αλκοόλης, η ηλεκτρο
πηξία με Bicap bipolar probe και η φωτοπηξία με Argon 
plasma .

Η αυξημένη θνητότητα και νοσηρότητα της οισοφαγε
κτομής οδήγησαν στην ανάγκη για την εφαρμογή των ελά
χιστα επεμβατικών ενδοσκοπικών μεθόδων στη θεραπεία 
των ασθενών με επιφανειακό καρκίνο . Ο οισοφάγος έχει 
την ιδιαιτερότητα σε σχέση με τον υπόλοιπο γαστρεντερικό 
σωλήνα ότι τα λεμφαγγεία εισέρχονται στο χόριο και στη 
βλεννογόνια μυϊκή στιβάδα . Η επιφανειακή κατανομή των 
λεμφαγγείων έχει ως αποτέλεσμα την πρώιμη διασπορά 
των καρκινικών κυττάρων στους λεμφαδένες, με πιθανότη
τες ανάλογες με το βάθος διείσδυσης του όγκου, οι οποίες 
υπολογίζονται στο 5% για τα ενδοβλεννογονικά καρκινώματα, 

Καρκίνος του οισοφάγου - 
Ενδοσκοπική παρέμβαση
Καρκίνος του οισοφάγου - 
Ενδοσκοπική παρέμβαση

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Β', Νοσοκομείο «Αγία Όλγα»

Ο καρκίνος του οισοφάγου ανήκει στα νεοπλάσματα με κακή πρόγνωση 

και η 5ετής επιβίωση των ασθενών δεν ξεπερνά το 5-10%1,2.

Η χειρουργική εξαίρεση του όγκου σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο 

αποτελεί τη μόνη ελπίδα για αύξηση της επιβίωσης, ωστόσο ήδη κατά τη διάγνωση 

οι περισσότεροι ασθενείς δεν είναι υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση, 

είτε εξαιτίας προχωρημένης νόσου, είτε εξαιτίας συνοδών νοσημάτων.
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στο 25% για τους Τ1 υποβλεννογόνιους όγκους, στο 40
50% για τους Τ2 όγκους και στο 80% για Τ3 ή Τ4 όγκους12 . 
Εξαιτίας του ότι τα λεμφαγγεία δεν διαπερνούν τη βασική 
μεμβράνη, η πιθανότητα λεμφαδενικών μεταστάσεων σε 
καρκινώματα in situ είναι μηδενική . 

Σε αυτή την αρχή στηρίζεται η εφαρμογή της ενδοσκο
πικής βλεννογονεκτομής (ΕΒ) στη θεραπεία των ασθενών 
με πλακώδες καρκίνωμα Τ1α και σοβαρή δυσπλασία σε 
έδαφος οισοφάγου Barrett . Συνήθως στις περιπτώσεις 
αυτές οι μακροσκοπικές αλλοιώσεις στο βλεννογόνο είναι 
ηπιότατες, π .χ . διαταραχή του αγγειακού δικτύου, έτσι ώ
στε η χρωμοενδοσκόπηση και η μεγεθυντική ενδοσκόπηση 
είναι απαραίτητες για την αναγνώριση και τη διάκριση των 
ορίων της βλάβης . Ο καθορισμός του βάθους διείσδυσης 
του νεοπλάσματος επιτυγχάνεται με το ενδοσκοπικό υπε
ρηχογράφημα, η διαγνωστική ακρίβεια του οποίου φτάνει 
το 90%13 . 

Η τεχνική της ΕΒ περιλαμβάνει τη σήμανση της προς εκτο
μή περιοχής με τη διαθερμία, την υποβλεννογόνια έγχυση 
φυσιολογικού ορού, ώστε να διαχωριστεί η βλεννογονική 
αλλοίωση από το υποκείμενο στρώμα της υποβλεννογόνιας 
στιβάδας, και στη συνέχεια την εκτομή της βλάβης με περι
βροχισμό και ηλεκτροπηξία, αφού προηγηθεί αναρρόφηση 
του βλεννογόνου . Εχουν περιγραφεί διάφορες τεχνικές ΕΒ 
όπως αυτή με την ειδική καλύπτρα, που εφαρμόζεται στην 
άκρη του ενδοσκοπίου (cap technique), με τη συσκευή απολί
νωσης των κιρσών (ligation techique) ή τέλος με τη μέθοδο 
της απλής αναρρόφησης (suck and cut technique)14 .

Πάντοτε μετά τη βλεννογονική εκτομή ακολουθεί προ
σεκτική ιστολογική εξέταση και καθορισμός των πλάγιων 
ορίων και του βάθους διείσδυσης του νεοπλάσματος . Στην 

περίπτωση που τα πλάγια όρια της εκτομής είναι διηθημένα, 
μπορεί να επαναληφθεί η ΕΒ εντός 2 εβδομάδων . Μετά από 
αυτό το χρονικό διάστημα σχηματίζεται ουλή, η οποία δεν 
επιτρέπει την ασφαλή εκτομή . 

Εναλλακτικά, μπορεί να εφαρμοσθεί θερμική καταστροφή 
της βλάβης με Nd Yag Laser ή Argon plasma ή φωτοδυναμική 
θεραπεία . Το μεγάλο πλεονέκτημα όμως της ΕΒ σε σχέση 
με τις άλλες ενδοσκοπικές μεθόδους είναι ότι επιτρέπει 
την ιστολογική εξέταση του αφαιρεθέντος ιστοτεμαχίου, 
τον ακριβή προσδιορισμό του βάθους διείσδυσης και των 
ορίων εκτομής . 

 Η παρακολούθηση των ασθενών μετά την ΕΒ περιλαμβά
νει την ενδοσκόπηση και τη λήψη βιοψιών από την περιοχή 
ανά τακτά διαστήματα . Η συχνότερη επιπλοκή της ΕΒ είναι 
η αιμορραγία, η οποία μπορεί όμως στις περισσότερες περι
πτώσεις να ελεγχθεί ενδοσκοπικά, σπανιότερα η διάτρηση 
και τέλος ο σχηματισμός στένωσης, ιδίως μετά από εκτομές 
μεγάλης έκτασης .

Προς το παρόν, οι πρόωρες βλάβες που μπορούν να αντι
μετωπισθούν με ΕΒ δεν ανευρίσκονται συχνά στις Δυτικές 
χώρες . Κυρίως στην Ιαπωνία, όπου εφαρμόζονται προγράμ
ματα ελέγχου του πληθυσμού υψηλού κινδύνου, επιτυγχάνε
ται η πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του ανώτερου πεπτικού 
και αυξάνονται οι περιπτώσεις εφαρμογής ΕΒ . 

Σε ιαπωνική μελέτη που περιελάμβανε 119 ασθενείς με 
πρώιμο καρκίνο του οισοφάγου, επετεύχθη πλήρης εκτομή 
της βλάβης στο 90% των περιπτώσεων, με ποσοστά επιπλο
κών περί το 2% και 5ετή επιβίωση των ασθενών 95%15 .
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