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Διάγνωση, επιτήρηση και θεραπεία 
του οισοφάγου Barrett

Το κλινικό πρόβλημα
Ο οισοφάγος Barrett και η σχετιζόμενη με αυτόν δυσπλασία 

αποτελούν αναγνωρισμένους παράγοντες κινδύνου για αδενο-
καρκίνωμα οισοφάγου. Η επίπτωση του αδενοκαρκινώματος 
του οισοφάγου συνεχίζει να αυξάνεται με μεγαλύτερο ρυθμό 
από οποιοδήποτε άλλο καρκίνο στο δυτικό κόσμο, ενώ η 
5ετής επιβίωση παραμένει απογοητευτική. Παρ’ όλα αυτά η 
συνολική συχνότητά του παραμένει σχετικά χαμηλή. Περίπου 
15.560 νέες περιπτώσεις διαγνώστηκαν στις Η.Π.Α. το 2007, 
συνοδευόμενες από 13.940 θανάτους. Υπολογίζεται ότι 60% 
αυτών των περιπτώσεων ήταν αδενοκαρκινώματα. Η μέση 
5ετής επιβίωση του αδενοκαρκινώματος του οισοφάγου ήταν 
μόνο 14% στο μέσο της δεκαετίας του 1990 και η επιβίωση 
εξαρτάται από το στάδιο. Δυστυχώς, η πρώιμη διασπορά του 
καρκίνου πριν την εμφάνιση συμπτωμάτων είναι χαρακτηριστικό 
στοιχείο αυτού του όγκου. Λεμφαδενικές μεταστάσεις μπορεί 
να βρεθούν έως και 5% σε ενδοβλεννογόνιο καρκίνωμα και 
έως 24% σε υποβλεννογόνιο καρκίνωμα λόγω του πλούσιου 
λεμφαδενικού δικτύου του οισοφάγου που εκτείνεται έως τη 
βασική μεμβράνη. Όμως, η 5ετής επιβίωση για in situ καρ-
κίνωμα αγγίζει το 68%, δίνοντας ώθηση για μια στρατηγική 
έγκαιρης διάγνωσης. Τα πρόσφατα δεδομένα ενδοσκοπικής 
βλεννογονεκτομής σε πρώιμο αδενοκαρκίνωμα από την κλινική 
του Wiesbaden (Ell C et al, GIE 2007; 65:3-10), δίνουν 5ετή 
επιβίωση μεγαλύτερη του 98%. Επομένως, η μόνη ελπίδα 
αυξημένης επιβίωσης σε ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα οι-
σοφάγου είναι η διάγνωση του καρκίνου σε ένα πρώιμο και 
δυνητικά θεραπεύσιμο στάδιο.

Το σκεπτικό της ενδοσκοπικής επιτήρησης
Η προτεινόμενη στρατηγική για τη μείωση του κινδύνου θανά-

του από οισοφαγικό καρκίνο είναι η διενέργεια ενδοσκόπησης 
για τον έλεγχο ασθενών με ΓΟΠΝ για οισοφάγο Barrett. Από 
την ενδοσκόπηση προκύπτει ότι 3-5% των ασθενών αυτών 
έχουν μακρύ τμήμα (long-segment) οισοφάγου Barrett και 
10-15% έχουν βραχύ τμήμα (short segment). Έχει προταθεί 
πως ο έλεγχος πρέπει να εστιαστεί σε ασθενείς με ΓΟΠΝ που 
έχουν παράγοντες κινδύνου για οισοφάγο Barrett, όπως άρ-
ρεν φύλο, ηλικία >50 έτη, και μακρύ ιστορικό συμπτωμάτων 
(άνω των 5 ετών).

Λόγω της απογοητευτικής έκβασης του προχωρημένου 
αδενοκαρκινώματος του οισοφάγου, οι σύγχρονες κατευθυ-
ντήριες οδηγίες από ASGE, ACG, AGA και BSG προτείνουν την 
ενδοσκοπική επιτήρηση των ασθενών με οισοφάγο Barrett, 
σε μια προσπάθεια ανεύρεσης του καρκίνου σε ένα πρώιμο 
και δυνητικά θεραπεύσιμο στάδιο (πίνακες 1-5). Οι μελέτες 
ανέδειξαν ότι σε ασθενείς με οισοφάγο Barrett, στους οποίους 
το αδενοκαρκίνωμα διαγνώστηκε σε πρόγραμμα επιτήρησης, 
η διάγνωση έγινε σε πρωιμότερο στάδιο με σημαντικά μεγαλύ-
τερη 5ετή επιβίωση σε σύγκριση με παρόμοιους ασθενείς που 
δεν συμμετείχαν σε αντίστοιχο πρόγραμμα, καθώς επίσης και 
ότι η λεμφαδενική συμμετοχή ήταν πολύ λιγότερο πιθανή. Με 
δεδομένο ότι η επιβίωση στον καρκίνο του οισοφάγου είναι 
σταδιο-εξαρτώμενη, οι μελέτες προτείνουν ότι η επιβίωση θα 
μπορούσε να αυξηθεί με την ενδοσκοπική επιτήρηση.

Τεχνική της ενδοσκοπικής επιτήρησης
Η σύγχρονη ενδοσκοπική επιτήρηση βασίζεται στα ενδοσκό-

πια λευκού φωτός υψηλής ανάλυσης και υψηλής ευκρίνειας. Η 
προσεκτική εξέταση με ενδοσκόπιο λευκού φωτός παραμένει 
η βάση της επιτήρησης του οισοφάγου Barrett. Οι κατευθυντή-
ριες οδηγίες συστήνουν λήψη βιοψιών από κάθε τεταρτημόριο 
με μεσοδιαστήματα 2cm κατά μήκος του τμήματος Barrett, 
αφού η φλεγμονή που σχετίζεται με τη ΓΟΠΝ ελεγχθεί με 
αντιεκκριτική θεραπεία. Κατά τη διάρκεια της ενδοσκόπησης, 
οδηγά σημεία όπως το τρήμα του διαφράγματος, η γαστρο-
οισοφαγική συμβολή και το όριο πλακώδους-κυλινδρικού 
επιθηλίου, πρέπει να καθοριστούν προσεκτικά πριν τη λήψη 
βιοψιών. Για την τυποποίηση των αποτελεσμάτων, θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται η ταξινόμηση της Πράγας στην περιγραφή 
του τμήματος Barrett (Sharma P et al, Gastroenterology 2006; 
131:1392-1399). Κάθε βλάβη του βλεννογόνου, ανεξαρτήτως 

σημασίας, όπως έλκος, διάβρωση, πλάκα, οζίδιο, στένωση ή 
άλλη ανωμαλία στο τμήμα Barrett, θα πρέπει να βιοψείται, 
καθώς υπάρχει συσχέτιση τέτοιων βλαβών με υποκείμενο 
καρκίνο. Ένα πρωτόκολλο συστηματικών βιοψιών ανιχνεύει 
σε μεγαλύτερο ποσοστό δυσπλασία και πρώιμο καρκίνο σε 
σύγκριση με τυχαίες βιοψίες.

Η δυσπλασία είναι ιστολογική διάγνωση που ορίζει ότι ένας 
ή περισσότεροι κλώνοι επιθηλιακών κυττάρων έχουν επίκτητες 
γενετικές αλλαγές οι οποίες τα καθιστούν νεοπλασματικά. Οι 
ιστολογικές αλλοιώσεις της χαμηλόβαθμης δυσπλασίας δεν 
είναι ειδικές για νεοπλασία, καθώς παρόμοιες αλλοιώσεις 
συμβαίνουν σε φυσιολογικό ιστό ως απάντηση σε τραυματι-
σμό. Μεταξύ έμπειρων παθολογοανατόμων το ποσοστό της 
μεταξύ τους συμφωνίας στη διάγνωση της χαμηλού βαθμού 
δυσπλασίας στον οισοφάγο Barrett μπορεί να είναι κάτω του 
50%. Στην περίπτωση της υψηλού βαθμού δυσπλασίας, σε 
αντίθεση, το ποσοστό συμφωνίας είναι περίπου 85%.

Το σκεπτικό ενός τόσο εντατικού πρωτοκόλλου βιοψιών 
προκύπτει από παρατηρήσεις που δείχνουν ότι η υψηλού 
βαθμού δυσπλασία και ο πρώιμος καρκίνος στον οισοφάγο 
Barrett συχνά συμβαίνουν παρά την απουσία ανωμαλιών κατά 
την ενδοσκόπηση. Επίσης, η εστιακή φύση της δυσπλασίας 
καθιστά αναγκαίο ένα τέτοιο πρωτόκολλο. Οι μελέτες χαρτο-
γράφησης των δειγμάτων μετά από οισοφαγεκτομή δείχνουν 
ότι μπορεί να συνυπάρχει εστιακή δυσπλασία υψηλού βαθμού 
και επιφανειακός καρκίνος.

Λόγω της εστιακής φύσης της δυσπλασίας και του καρκίνου, 
κάποιοι ειδικοί προτείνουν τη χρήση λαβίδας jumbo για τη 
λήψη βιοψιών. Οι μελέτες δείχνουν ότι ένα πρωτόκολλο συστη-
ματικής λήψης βιοψιών με λαβίδα jumbo με μεσοδιαστήματα 
1cm, καθώς και βιοψιών από κάθε βλάβη του βλεννογόνου, 
μπορεί να διαχωρίσει τους ασθενείς με υψηλού βαθμού δυ-
σπλασία από εκείνους με ενδοβλεννογόνιο ή υποβλεννογόνιο 
αδενοκαρκίνωμα, αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο ενός μη 
απαραίτητου χειρουργείου. Όμως, η γενίκευση της τεχνικής 
αυτής στην κλινική πράξη είναι προβληματική.

Τα χρονικά διαστήματα της επιτήρησης, καθοριζόμενα από 
την παρουσία και το βαθμό της δυσπλασίας, βασίζονται στην 
περιορισμένη γνώση μας όσον αφορά τη βιολογία του αδενο-
καρκινώματος οισοφάγου. Η χαμηλού βαθμού δυσπλασία δεν 
μπορεί να διαγνωσθεί με ασφάλεια σε ασθενείς με οισοφάγο 

Barrett, ενώ υπάρχουν σχετικά λίγα σημαντικά δεδομένα για 
τη φυσική της ιστορία. Τα ποσοστά εξέλιξης σε υψηλόβαθμη 
δυσπλασία ή αδενοκαρκίνωμα εντός 5 ετών ποικίλουν από 
10% έως 28%. Σε μία πρόσφατη μελέτη 76 ασθενών με 
υψηλόβαθμη δυσπλασία που δεν είχαν ενδείξεις ύπαρξης 
καρκίνου σε μια εκτεταμένη αρχική εκτίμηση, η 5ετής αθροι-
στική επίπτωση οισοφαγικού καρκίνου ήταν 59%. Σε μια άλλη 
μελέτη 100 ασθενών, οισοφαγικό αδενοκαρκίνωμα βρέθηκε 
σε 32% σε 8ετή παρακολούθηση. Όμως, τα μεσοδιαστήματα 
αυτά είναι αυθαίρετα, χωρίς να έχουν γίνει ποτέ αντικείμενο 
κλινικής μελέτης (και πιθανόν δε θα γίνουν ποτέ). Ενδοσκοπική 
επιτήρηση κάθε 3-5 έτη προτείνεται ως επαρκής σε ασθενείς 
χωρίς δυσπλασία μετά από δύο αρνητικές ενδοσκοπήσεις. 
Εντούτοις, οι νέες οδηγίες της BSG συστήνουν επιτήρηση 
με μεσοδιαστήματα ανά διετία. Οι νέες οδηγίες (2008) της 
ACG τονίζουν τη σημασία της επιβεβαίωσης κάθε βαθμού 
δυσπλασίας από ειδικό στο ΓΕΣ παθολογοανατόμο.

Σε ασθενείς με χαμηλού βαθμού δυσπλασία, οι βιοψίες 
θα πρέπει να εξετάζονται από ειδικό στο ΓΕΣ παθολογοανα-
τόμο ώστε να επιβεβαιωθεί η διάγνωση. Κατόπιν πρέπει να 
γίνει επαναληπτική ενδοσκόπηση εντός 6 μηνών, ώστε να 
αποκλειστεί η πιθανότητα βλάβης υψηλότερου βαθμού. Οι 
βιοψίες με μεσοδιαστήματα 1cm έχουν νόημα στην περίπτωση 
αυτή, αν και κάτι τέτοιο δεν έχει μελετηθεί. Εάν επιβεβαιωθεί 
η χαμηλού βαθμού δυσπλασία, συστήνεται ετήσια επιτή-
ρηση μέχρι να εξαφανισθεί η βλάβη σε δύο συνεχόμενες 
ενδοσκοπήσεις. Οι ασθενείς αυτοί πρέπει να λάβουν εντατική 
αντιεκκριτική αγωγή για τη ΓΟΠΝ με ΡΡΙ, ώστε να μειωθούν 
οι αναγεννητικές βλάβες που δυσκολεύουν την εκτίμηση του 
παθολογοανατόμου.

Εάν διαπιστωθεί υψηλού βαθμού δυσπλασία, η διάγνωση 
θα πρέπει πρώτα να επιβεβαιωθεί από ειδικό στο ΓΕΣ παθολο-
γοανατόμο. Το πρωτόκολλο βιοψιών πρέπει να επαναληφθεί 
εντός μηνός προς αποκλεισμό καρκινώματος. Όμως, οι βιοψίες 
θα ληφθούν ανά 1cm, κατά προτίμηση με λαβίδα jumbo, 
ώστε να μεγιστοποιηθεί η δυνατότητα ανίχνευσης πιθανού 
καρκίνου. Κάθε οζώδης διαμόρφωση του βλεννογόνου 
θα πρέπει να αφαιρείται ενδοσκοπικά. Εάν επιβεβαιωθεί 
η υψηλόβαθμη δυσπλασία, δεν υπάρχει συμφωνία στην 
αντιμετώπιση, αλλά εξαρτάται από την εκάστοτε εμπειρία. 
Οι επιλογές είναι: οισοφαγεκτομή, ενδοσκοπική θεραπεία ή 
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Γαστρεντερολογικό τμήμα, Α' Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Πίνακας 1. Κατευθυντήριες οδηγίες 2008 από ACG 
(American College of Gastroenterology)

Βαθμός δυσπλασίας Τεχνική  Μεσοδιάστημα 
Χωρίς δυσπλασία Βιοψίες από κάθε τεταρτημόριο ανά 2cm Κάθε 3 έτη μετά από 2 αρνητικές

Χαμηλού βαθμού Επιβεβαίωση από ειδικό στο ΓΕΣ παθολογοανατόμο  Επανέλεγχος σε 6 μήνες. Κατόπιν κάθε έτος έως 2 
συνεχείς ενδοσκοπήσεις χωρίς δυσπλασία.

Υψηλού βαθμού Επιβεβαίωση από ειδικό στο ΓΕΣ παθολογοανατόμο. Επανέλεγχος σε 3 μήνες. Επιβεβαίωση από ειδικό
 EMR κάθε βλάβης του βλεννογόνου. Εντατικό  παθολογοανατόμο. Αντιμετώπιση ανάλογα με την
 πρωτόκολλο βιοψιών με βιοψίες ανά 1cm. εμπειρία του κάθε κέντρου.

Πίνακας 2. Κατευθυντήριες οδηγίες 2005 από AGA 
(American Gastroenterological Association)

Βαθμός δυσπλασίας Τεχνική  Μεσοδιάστημα 
Χωρίς δυσπλασία Βιοψίες από κάθε τεταρτημόριο ανά 2cm Κάθε 5 έτη μετά από 2 αρνητικές με μεσοδιάστημα 1 έτος.

Χαμηλού βαθμού Επιβεβαίωση από 2 παθολογοανατόμους Διάγνωση σε δύο ενδοσκοπήσεις.
	 	 •	Επιβεβαίωση	από	2	παθολογοανατόμους:	
     ενδοσκόπηση ανά έτος. 
	 	 •	Χωρίς	επιβεβαίωση	από	2	παθολογοανατόμους:	
     ενδοσκόπηση ανά 2 έτη.

Υψηλού βαθμού Επιβεβαίωση από 2 παθολογοανατόμους.  Χειρουργική ή ενδοσκοπική θεραπεία ανάλογα με τις οζώδεις
 Επιβεβαίωση με δεύτερη ενδοσκόπηση. βλεννογονικές βλάβες ή Ενδοσκοπική επιτήρηση με 8 βιοψίες
 EMR και EUS για βλάβες του βλεννογόνου. ανά 2cm: 
	 	 •	κάθε	3	μήνες	για	2	έτη	
	 	 •	κάθε	6	μήνες	κατόπιν
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συνεχής επιτήρηση. Οι οδηγίες (2008) της ACG τονίζουν ότι 
η οισοφαγεκτομή δεν αποτελεί πια την πλέον κατάλληλη 
αντιμετώπιση αυτών των βλαβών.

Περιορισμοί της επιτήρησης 
όπως εφαρμόζεται επί του παρόντος

Η ενδοσκοπική επιτήρηση του οισοφάγου Barrett, όπως 
εφαρμόζεται, έχει αρκετές αδυναμίες. Το σφάλμα επιλο-
γής ασθενών έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται επιτήρηση σε 
ασθενείς που έχουν μικρή πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου 
ή σε ασθενείς που θα εμφάνιζαν συμπτώματα καρκίνου σε 
πρώιμο στάδιο, ανεξάρτητα από την επιτήρηση. Το σφάλμα 
του χρόνου έναρξης παρακολούθησης μπορεί να οδηγήσει 
στην ανίχνευση καρκίνου σε πρώιμο στάδιο, πριν την ανά-
πτυξη συμπτωμάτων, οδηγώντας σε φαινομενικά μεγαλύτερη 
επιβίωση. Τελικά, τα προγράμματα επιτήρησης πιθανόν απλά 
να ανιχνεύουν αργά αναπτυσσόμενους καρκίνους που μπορεί 
να μην είναι ποτέ μοιραίοι για τους ασθενείς, σε αντίθεση με 
ταχέως επεκτεινόμενους επιθετικούς όγκους (σφάλμα μεσο-
διαστήματος επιτήρησης).

H σημασία των προγραμμάτων επιτήρησης αμφισβητείται 
με επιχειρήματα που συνοψίζονται στα εξής:

Τα τρέχοντα προγράμματα είναι ακριβά και απαιτούν χρόνο. 
Τα στοιχεία από μελέτες δείχνουν πως όταν εφαρμόζονται 
ευρέως υπάρχει σημαντική ανομοιογένεια στην τεχνική και τα 
μεσοδιαστήματα ελέγχου, και τα περισσότερα δεν ακολου-
θούν τις κατευθυντήριες οδηγίες. Δεν υπάρχουν προοπτικές 
κλινικές μελέτες ελέγχου της αποτελεσματικότητάς τους στην 
πρόληψη του οισοφαγικού αδενοκαρκινώματος. Μια τέτοια 
μελέτη θα περιλάμβανε τυχαιοποίηση ασθενών σε πρόγραμμα 
επιτήρησης έναντι ασθενών εκτός τέτοιου προγράμματος και 
προοπτικό έλεγχό τους για πολλά χρόνια. Λόγω της χαμηλής 
επίπτωσης του συγκεκριμένου καρκίνου, μια τέτοια μελέτη 
θεωρείται από πολλούς άσκοπη λογιστικά και οικονομικά. 
Μια αναφορά από το Ηνωμένο Βασίλειο υπολόγισε ότι το 
κόστος διάγνωσης μιας περίπτωσης οισοφαγικού καρκίνου 
με την εφαρμογή της ενδοσκοπικής επιτήρησης ήταν περίπου 
23.000$ μεταξύ των ανδρών με οισοφάγο Barrett και 65.000$ 
μεταξύ των γυναικών. Μια μελέτη στις ΗΠΑ υπολόγισε ότι 
το κόστος ήταν περίπου 38.000$, το οποίο ήταν μικρότερο 
από το κόστος της επιτήρησης με μαστογραφία (55.000$ για 
κάθε καρκίνο μαστού που ανευρέθηκε). Και οι δύο μελέτες, 
ωστόσο, χρησιμοποίησαν μια σημαντικά υψηλότερη επίπτωση 
καρκίνου στον υπολογισμό του κόστους της επιτήρησης, από 
την τρέχουσα επίπτωση που υπολογίζεται σε 0,5% ετησίως. 
Ένα μοντέλο στατιστικής-πιθανοτήτων έχει χρησιμοποιηθεί 
για να εκτιμήσει τις στρατηγικές επιτήρησης σε μια υποθετική 
ομάδα 10.000 ασθενών μέσης ηλικίας με οισοφάγο Barrett. 
Υποθέτοντας την ετήσια επίπτωση του οισοφαγικού καρκίνου 
στο 0,4%, η ανάλυση έδειξε ότι η ενδοσκοπική επιτήρη-
ση κάθε 5 χρόνια είναι η καλύτερη στρατηγική, με κόστος 
98.000$ για κάθε έτος με ποιότητα ζωής που κερδίζεται. 
Χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό μοντέλο, μια άλλη ομάδα 
υπολόγισε την αυξητική σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας 

της ενδοσκοπικής επιτήρησης που πραγματοποιείται κάθε 2ο 
έτος σε περίπου 17.000$ για κάθε κερδισμένο έτος ζωής. Με 
ένα τρίτο μοντέλο υπολογίστηκε το κόστος ενδοσκοπικού 
ελέγχου με μία μόνο ενδοσκόπηση, για ασθενείς 60 ετών 
με ΓΟΠΝ, το οποίο ήταν περίπου 25.000$ για κάθε έτος 
ζωής που κερδίζεται. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ληφθούν 
υπόψη οι περιορισμοί αυτών των υπολογιστικών μοντέλων 
(θεωρητικές παραδοχές, εικονική πραγματικότητα).

Η δυσπλασία και το πρώιμο αδενοκαρκίνωμα είναι ενδο-
σκοπικά δυσδιάκριτα από την εντερική μεταπλασία χωρίς 
δυσπλασία. Η κατανομή της δυσπλασίας και του καρκίνου 
ποικίλει με συνέπεια ακόμη και ένα πρόγραμμα πρωτοκόλ-
λου εκτεταμένων βιοψιών να περιέχει τον κίνδυνο λάθους 
στη δειγματοληψία.

Ο απόλυτος κίνδυνος καρκίνου σε ασθενείς με οισοφάγο 
Barrett (0,5% ανά έτος) είναι μικρός, επομένως η πλειονό-
τητα των ασθενών δε θα ωφεληθεί από την ενδοσκοπική 
επιτήρηση.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι παρά την α-
νησυχητική αύξηση της επίπτωσης του οισοφαγικού αδε-
νοκαρκινώματος, η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών με 
οισοφάγο Barrett δε θα αναπτύξει ποτέ καρκίνο. Επιπλέον, 
η επιβίωση των ασθενών με οισοφάγο Barrett είναι παρό-
μοια με αυτή του γενικού πληθυσμού, παρά τον αυξημένο 
κίνδυνο καρκίνου.

Η ενδοσκόπηση έχει κινδύνους και δυνητικά δυσμενείς ψυχο-
λογικές και οικονομικές συνέπειες για τους εξεταζόμενους.

Στρατηγικές ενίσχυσης της ενδοσκοπικής 
επιτήρησης

Επί του παρόντος, όλοι οι ασθενείς με οισοφάγο Barrett 
αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, εκτός αν διαγνωσθεί 
δυσπλασία. Όμως οι περισσότεροι ασθενείς δεν έχουν δυ-
σπλασία και δε θα αναπτύξουν ποτέ καρκίνο. Για να γίνουν 
οι τεχνικές επιτήρησης πιο αποτελεσματικές, απαιτούνται 
νέες προσεγγίσεις. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με 
μεγαλύτερο μέγεθος δείγματος από το βλεννογόνο Barrett, 
στοχεύοντας τις βιοψίες σε περιοχές με μεγαλύτερη πιθανότητα 
δυσπλασίας, είτε αναπτύσσοντας εργαλεία αξιολόγησης του 
κινδύνου που να μας επιτρέψουν να εστιάσουμε σε ασθενείς 
με μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου, μειώνοντας 
παράλληλα τη συχνότητα επιτήρησης στα άτομα χαμηλού 
κινδύνου.

Μια πλειάδα ενδοσκοπικών τεχνικών είναι διαθέσιμες ή υπό 
μελέτη, σε μια προσπάθεια βελτίωσης της αποτελεσματικότητας 
και της δειγματοληψίας των προγραμμάτων επιτήρησης. Όλες 
οι τεχνικές βασίζονται στην αρχή ότι καλοήθης και κακοήθης 
ιστός έχουν διαφορετικά οπτικά χαρακτηριστικά. Θεωρητικά, 
αυτό θα επέτρεπε τη δειγματοληψία, βάσει οπτικών χαρα-
κτηριστικών, μεγαλύτερων περιοχών του καλυπτόμενου 
από κυλινδρικό επιθήλιο οισοφάγου και θα βελτίωνε το 
αποτέλεσμα των βιοψιών στοχεύοντας σε περιοχές πιθανές για 
δυσπλασία ή καρκίνο. Όμως, η εγκυρότητα, η αξιολόγηση και 
η σύγκριση των ανωτέρω τεχνικών είναι ελλιπής, ώστε καμία 

να μην είναι ακόμη έτοιμη για κλινική χρήση. Είναι δεδομένο 
ότι ο συνδυασμός τεχνικών που θα επιτρέπουν αφενός ικανή 
δειγματοληψία εκτεταμένης περιοχής του πάσχοντος βλεννο-
γόνου και αφετέρου θα συνοδεύονται από εν τω βάθει έλεγχο 
των ιστών και από λεπτομερή κυτταρική ανάλυση, αποτελεί 
την πιο χρήσιμη στρατηγική του μέλλοντος.

Η δυσπλασία παραμένει ο πιο διαθέσιμος και πρακτικός 
βιολογικός δείκτης του κινδύνου για καρκίνο, παρά τα προ-
βλήματα αξιολόγησής της από τους ειδικούς. Ένα σύνολο 
βιολογικών δεικτών ίσως να μπορεί στο μέλλον να καθορίσει 
τους ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης οισοφαγικού 
καρκινώματος. Μεταξύ των πιο συχνά μελετημένων μοριακών 
αλλαγών που προηγούνται της ανάπτυξης αδενοκαρκινώμα-
τος σε οισοφάγο Barrett είναι αλλαγές στο p53, στο p16 και 
ανευπλοειδία στην κυτταρομετρία ροής. Η δυνητική σημασία 
της κυτταρομετρίας ροής ως προγνωστικού βιολογικού δείκτη 
δημοσιεύτηκε από τον Reid BJ et al AJG 2000; 95:1669-1676, 
ο οποίος διαπίστωσε ότι σε ασθενείς χωρίς διαταραχές στην 
κυτταρομετρία ροής κατά την αρχική εκτίμηση και με ιστολο-
γική εξέταση χωρίς δυσπλασία, ασαφή ή χαμηλού βαθμού 
δυσπλασία, η 5ετής επίπτωση καρκίνου ήταν 0%. Αντιθέτως, 
ανευπλοειδία, αυξημένα 4Ν κλάσματα ή υψηλού βαθμού 
δυσπλασία ανιχνεύθηκαν σε καθένα εκ των 35 ασθενών που 
ανέπτυξαν καρκίνο εντός 5 ετών.

Δυστυχώς, δεν έχουν αξιολογηθεί οι βιολογικοί παράγοντες 
σε μεγάλης κλίμακας κλινικές μελέτες. Εάν η διαστρωμάτωση 
του κινδύνου είναι επιτυχής μελλοντικά, είναι προφανές ότι 
τα μεσοδιαστήματα επιτήρησης θα διευρυνθούν για ασθενείς 
χαμηλού κινδύνου και θα βραχυνθούν για ασθενείς αυξημένου 
κινδύνου ανάπτυξης αδενοκαρκινώματος.

Αντιμετώπιση του οισοφάγου Barrett 
με δυσπλασία

Παρά τις σημαντικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, η βέλτιστη 
στρατηγική διαχείρησης του οισοφάγου Barrett με δυσπλασία 
δεν έχει ακόμη καθορισθεί. Αν και οι κατευθυντήριες οδηγίες 
προτείνουν διάφορες στρατηγικές αντιμετώπισης, η σχετική 
αποτελεσματικότητα και ασφάλεια αυτών των παρεμβάσεων 
παραμένουν ασαφείς.

Μέχρι πρόσφατα, οι επιλογές για τους ασθενείς με υψηλού 
βαθμού δυσπλασία ήταν οισοφαγεκτομή ή εντατική επιτήρηση 
μέχρι οι βιοψίες να αναδείξουν διηθητικό καρκίνωμα, γεγονός 
που οδηγούσε στο χειρουργείο. Με αυτές τις επιλογές, δεν 
υπάρχει νόημα να ενταχθούν σε προγράμματα επιτήρησης 
ασθενείς που δεν είναι σε θέση να χειρουργηθούν. Οι πρώιμοι 
οισοφαγικοί καρκίνοι πιθανόν να παραμείνουν ασυμπτωματικοί 
για χρόνια και επιθετικές θεραπείες, όπως η οισοφαγεκτομή, 
σχετίζονται με σημαντικά ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας. 
Σε μια σειρά 143 ασθενών με οισοφάγο Barrett που ήταν 
υπό επιτήρηση για μ.ό. 4,4 έτη, βρέθηκε μόνο ένας ασθενής 
με ασυμπτωματικό οισοφαγικό καρκίνο και ο ασθενής αυτός 
απεβίωσε μετά το χειρουργείο που ακολούθησε.

Η αντίληψη ότι η οισοφαγεκτομή έχει μη αποδεκτά ποσοστά 
υψηλής θνησιμότητας και μακροχρόνιας νοσηρότητας είναι 
ίσως υπερβολική, όπως δείχνουν πρόσφατα δεδομένα. Οι 
εκτιμήσεις της θνησιμότητας της οισοφαγεκτομής έχουν γίνει 
σε ασθενείς ηλικιωμένους και εξασθενημένους. Τα ποσοστά 
για νεότερους και κατά τα άλλα υγιείς ασθενείς πιθανόν να 
είναι σημαντικά χαμηλότερα, ειδικά αν η επέμβαση γίνει από 
έμπειρους χειρουργούς σε ειδικά κέντρα. Μια τέτοια επέμβαση 
αφαιρεί οριστικά τη νεοπλασία και τα δημοσιευμένα δεδομένα 
δεν επιβεβαιώνουν την αντίληψη πως οι περισσότεροι ασθενείς 
έχουν κακή ποιότητα ζωής μετά το χειρουργείο.

Τα τελευταία 5 χρόνια, οι μελέτες επιβεβαίωσαν την απο-
τελεσματικότητα των ενδοσκοπικών τεχνικών, όπως η φω-
τοδυναμική θεραπεία και η βλεννογονεκτομή, στη θεραπεία 
της υψηλόβαθμης δυσπλασίας ή και πρώιμων καρκίνων στον 
οισοφάγο Barrett. Μολονότι οι ανωτέρω τεχνικές έχουν επιπλο-
κές, όπως δημιουργία στενώσεων, είναι γενικά ασφαλείς και 
καλώς ανεκτές. Επίσης, η διαθεσιμότητα αυτών των τεχνικών 
διευρύνει τον αριθμό των ασθενών που θα ωφεληθούν από 
προγράμματα επιτήρησης, καθώς η δυνατότητα να ανταπεξέλ-
θει κάποιος στην οισοφαγεκτομή δεν αποτελεί προϋπόθεση 
ένταξης στο πρόγραμμα. Το κυριότερο μειονέκτημα των 
ενδοσκοπικών παρεμβάσεων είναι ότι συχνά αποτυγχάνουν 
να εκριζώσουν όλο το επιθήλιο Barrett και επομένως, υπο-
τροπιάζοντα ή μετάχρονα νεοπλάσματα ανευρίσκονται συχνά 
σε μακροχρόνιους επανελέγχους.

Ο ρόλος της ενδοσκοπικής βλεννογονεκτομής στη νεοπλα-
σία του οισοφάγου Barrett έχει διευρυνθεί. Η τεχνική αυτή 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διαγνωστική διαδικασία για 
τον καθορισμό του βάθους της διήθησης ενός νεοπλάσματος 
οισοφάγου, το οποίο φαίνεται επιφανειακό και ως θεραπευτική 
διαδικασία όταν το τμήμα που αφαιρείται δεν έχει στοιχεία 
υποβλεννογόνιας διήθησης ούτε νεοπλασματικά κύτταρα στα 

Πίνακας 3. Κατευθυντήριες οδηγίες 2006 από ASGE 
(American Society for Gastrointestinal Endoscopy)

Βαθμός δυσπλασίας Τεχνική  Μεσοδιάστημα 
Χωρίς δυσπλασία Βιοψίες από κάθε τεταρτημόριο ανά 2cm  Κάθε 3 έτη μετά από 2 αρνητικές με μεσοδιάστημα 1 έτος

Χαμηλού βαθμού Συγκεντρωμένες βιοψίες από την περιοχή  Επανέλεγχος σε 6 μήνες.
 της δυσπλασίας  Εάν επιβεβαιωθεί η δυσπλασία, τότε έλεγχος κάθε έτος 

έως αρνητικής βιοψίας.

Υψηλού βαθμού Επιβεβαίωση από ειδικό στο ΓΕΣ παθολογοανατόμο.  Χειρουργική ή ενδοσκοπική θεραπεία ή
 EMR για βλάβες του βλεννογόνου. Ενδοσκοπική επιτήρηση με βιοψίες με λαβίδα 
  jumbo από κάθε τεταρτημόριο ανά 2cm: 
	 	 •	κάθε	3	μήνες	για	1	έτος	
	 	 •	κάθε	6	μήνες	για	1-2	έτη	-κάθε	έτος	κατόπιν

Πίνακας 4. Κατευθυντήριες οδηγίες 2006 από BSG 
(British Society of Gastroenterology)

Βαθμός δυσπλασίας Τεχνική  Μεσοδιάστημα 
Χωρίς δυσπλασία Βιοψίες από κάθε τεταρτημόριο ανά 2cm  Κάθε 2 έτη
 και από κάθε βλάβη του βλεννογόνου

Χαμηλού βαθμού Βιοψίες από κάθε τεταρτημόριο ανά 2cm  Επανέλεγχος σε 3 μήνες. Κάθε 6 μήνες 
 και από κάθε βλάβη του βλεννογόνου εάν υπάρχει δυσπλασία. Κάθε 2-3 έτη εάν 
  υποχωρεί σε δύο συνεχείς ελέγχους.

Υψηλού βαθμού Επιβεβαίωση από 2 ειδικούς στο  Χειρουργική αντιμετώπιση εάν ο ασθενής είναι
 ΓΕΣ παθολογοανατόμους κατάλληλος. Ενδοσκοπική θεραπεία εάν το 
  χειρουργείο είναι αντένδειξη. 
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όρια του. Επίσης, συνδυάζεται με θεραπεία κατάλυσης για την 
εκρίζωση κάθε υπολειπόμενου επιθηλίου Barrett.

Σε μη τυχαιοποιημένες μελέτες, αναφέρονται πολύ καλά 
αποτελέσματα σε ασθενείς με υψηλού βαθμού δυσπλασία 
που αντιμετωπίστηκαν είτε με εντατική ενδοσκοπική επιτήρη-
ση, είτε με οισοφαγεκτομή ή και ενδοσκοπική θεραπεία με 
κατάλυση. Οι πλέον επεμβατικές μέθοδοι θεραπείας, στην 
κλασική συντηρητική προσέγγιση, συνιστώνται μόνο για τους 
ασθενείς με υψηλού βαθμού δυσπλασία, η οποία εξελίσσεται 
σε αδενοκαρκίνωμα.

Νέες τεχνικές κατάλυσης αναπτύχθηκαν, ώστε να μειωθούν 
τα προβλήματα των επιπλοκών και του εναπομείναντος επιθη-
λίου Barrett. Το σύστημα που χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητα 
(RFA) για την κατάλυση του επιθηλίου Barrett, δημιουργώντας 
κυκλοτερώς θερμική βλάβη στον οισοφάγο ομοιόμορφα και 
σε ελεγχόμενο βάθος, είναι πολλά υποσχόμενο. Τα στοιχεία 
αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε μια πιο αποτελεσματική και 
πλήρη εξάλειψη του επιθηλίου Barrett, με μικρή πιθανότητα 
σχηματισμού στένωσης.

Σε μία πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη (Shaheen NJ et 
al. N Engl J Med 2009; 360:2277-2288), εξετάσθηκε η 
δυνατότητα της μεθόδου της ενδοσκοπικής κατάλυσης με 
ραδιοσυχνότητες (radiofrequency ablation) να εξαλείψει το 
δυσπλαστικό οισοφάγο Barrett και να ελαττώσει το ρυθμό 
εξέλιξης σε αδενοκαρκίνωμα. Σε αυτή την πολυκεντρική, 
τυχαιοποιημένη με ομάδα ελέγχου μελέτη, 127 ασθενείς 
τυχαιοποιήθηκαν ανάλογα με το βαθμό δυσπλασίας και το 
μήκος του οισοφάγου Barrett. Τα κύρια καταληκτικά σημεία 
σε 12 μήνες, ήταν η πλήρης εξάλειψη της δυσπλασίας και 
της εντερικής μεταπλασίας.

Στους ασθενείς με υψηλού βαθμού δυσπλασία, πλήρης 
εξάλειψη της δυσπλασίας επιτεύχθηκε στο 81% στην ομάδα 
με κατάλυση, σε σύγκριση με το 19% των ασθενών της ομά-
δας ελέγχου (p<0,001). Στους ασθενείς με χαμηλού βαθμού 
δυσπλασία, πλήρης εξάλειψη επιτεύχθηκε στο 90,5% στην 
ομάδα με κατάλυση, σε σύγκριση με το 22,7% των ασθενών 
της ομάδας ελέγχου (p<0,001). Συνολικά, το 77,4% των α-
σθενών στην ομάδα με κατάλυση είχαν πλήρη εξάλειψη της 
εντερικής μεταπλασίας, σε σύγκριση με το 2,3% των ασθενών 
της ομάδας ελέγχου (p<0,001).

Οι ασθενείς στην ομάδα με κατάλυση είχαν μικρότερο 
ποσοστό εξέλιξης της νόσου (3,6% vs. 16,3%, p=0,03) και 
λιγότερους καρκίνους (1,2% vs. 9,3%, p=0,045). Οι κύριες 
επιπλοκές της μεθόδου της κατάλυσης του οισοφάγου Barrett 
με σύστημα ραδιοσυχνοτήτων είναι οπισθοστερνικό άλγος ή 
δυσφορία και στενώσεις οισοφάγου (6%). Το ποσοστό της 
στένωσης οισοφάγου είναι σαφώς μικρότερο από αυτό που 
έχει αναφερθεί στη φωτοδυναμική θεραπεία (36%). Η υπό το 
πλακώδες επιθήλιο εντερική μεταπλασία ήταν χαμηλότερη σε 
ποσοστό μετά κατάλυση (5,1%), σε σύγκριση με το ποσοστό 
πριν την τυχαιοποίηση (25,2%) στη μελέτη.

Παρά το γεγονός ότι η μελέτη είναι σχετικά σε μικρό αριθμό 
ασθενών, σε πρότυπα κέντρα και ίσως όχι αντιπροσωπευτική 
της κοινότητας, χωρίς να υπάρχει σύγκριση και με άλλες 
θεραπείες, όπως η φωτοδυναμική και η οισοφαγεκτομή, 
αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στο πεδίο της αντιμετώπισης 
του οισοφάγου Barrett.

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα είναι σχε-
τικά πρόδρομα, με παρακολούθηση μόνο 12 μηνών και 
δεν τεκμηριώνουν ελάττωση θανάτων από αδενοκαρκίνωμα 
οισοφάγου, ενώ η ελάττωση του κινδύνου ανάπτυξης αδε-
νοκαρκινώματος είναι αριθμητικά οριακή.

Παρά τις παραπάνω επιφυλάξεις, η κατάλυση με ραδιο-
συχνότητες πέτυχε υψηλό ποσοστό πλήρους εξάλειψης της 

δυσπλασίας και της εντερικής μεταπλασίας σε ασθενείς με 
οισοφάγο Barrett και δυσπλασία είτε υψηλού είτε χαμηλού 
βαθμού.

Η δυσπλασία χαμηλού βαθμού συνεπάγεται κίνδυνο εξέλι-
ξης σε αδενοκαρκίνωμα λιγότερο από 1% ανά ασθενή-έτος, 
ενώ ο αντίστοιχος κίνδυνος που συνεπάγεται η δυσπλασία 
υψηλού βαθμού είναι περίπου δεκαπλάσιος.

Μελέτες όπως αυτή του Shaheen και συν. έχουν αρκετά 
καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά το RFA σχετικά με 
άλλες θεραπείες κατάλυσης που έχουν μελετηθεί. Η πιο 
γνωστή μελέτη στο θέμα αυτό είναι μία πολυκεντρική τυχαι-
οποιημένη μελέτη που συγκρίνει τη φωτοδυναμική θεραπεία 
με την ενδοσκοπική επιτήρηση (Overholt BF,et al.,GIE 2005; 
62:488-98.,GIE 2007;66:460-8). Η φωτοδυναμική θεραπεία 
βρέθηκε να μειώνει την εξέλιξη σε καρκίνο και υιοθετήθηκε 
σύντομα από τους ειδικούς. Όμως, η φωτοδυναμική θερα-
πεία εξαλείφει οριστικά την υψηλόβαθμη δυσπλασία μόνο 
στο 50% των ασθενών. Ένα άλλο 13% εξελίχθηκε σε καρ-
κίνο, ενώ στο 94% παρουσιάστηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες 
σχετιζόμενες με τη θεραπεία. Τα αποτελέσματα ήταν σαφώς 
κατώτερα του RFA.

Επίσης, η μελέτη των Shaheen και συν. δείχνει ότι το χει-
ρουργείο για την υψηλόβαθμη δυσπλασία δε θα πρέπει να 
αποτελεί λύση πρώτης επιλογής. Στις ΗΠΑ, οι περισσότεροι 
ασθενείς με υψηλόβαθμη δυσπλασία αντιμετωπίζονται ακό-
μη με εκτομή του οισοφάγου, μία δύσκολη επέμβαση με 
θνητότητα 3-5%, επιπλοκές σε 40-50% και μόνιμη απώλεια 
της λειτουργίας του οισοφάγου. Το RFA πραγματοποιείται σε 
εξωνοσοκομειακή βάση και έχει μικρό ποσοστό επιπλοκών. 
Επιπλέον, αν η κατάλυση δεν εξαλείφει εξ’ ολοκλήρου την 
υψηλόβαθμη δυσπλασία, όλες οι χειρουργικές επιλογές 
είναι ανοικτές.

Τελικά, η ενδοσκοπική επιτήρηση κάθε 3 μήνες έχει διαδοθεί 
ως εναλλακτική της οισοφαγεκτομής για ασθενείς με υψηλού 
βαθμού δυσπλασία. Όμως, στη μελέτη των Shaheen και 
συν., 19% των ασθενών με υψηλόβαθμη δυσπλασία στην 
ομάδα ελέγχου εξελίχθηκε σε καρκίνο εντός 12 μηνών και 
στην προαναφερθείσα μελέτη σχετικά με τη φωτοδυναμική 
θεραπεία, 50% των ασθενών στο πρόγραμμα επιτήρησης 
παρουσίασε καρκίνο εντός 3ετίας. Επομένως, ελάχιστα δείχνει 
να επιβεβαιώνεται η επιλογή της ανά 3μηνο επιτήρησης επ’ 
αόριστο χρόνο, με το δεδομένο ότι 3 ή 4 συνεδρίες κατάλυσης 
πιθανόν να λύνουν οριστικά το πρόβλημα.

Επομένως, είναι το RFA σημαντικό μόνο για τη μικρή υποο-
μάδα των ασθενών με δυσπλασία ή αποτελεί δόκιμη λύση για 
τη μεγάλη ομάδα των ασθενών με μη δυσπλαστικό οισοφάγο 
Barrett; Εάν μπορούσαμε να προβλέψουμε ποιες περιοχές θα 
εξελιχθούν σε καρκίνο με βάση τα χαρακτηριστικά και τους 
βιοδείκτες τους, η εξαιρετική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια 
του RFA θα επιβεβαίωνε τη χρήση του, αλλά ένας τέτοιος 
δείκτης διαστρωμάτωσης δεν είναι διαθέσιμος. Πάντως, το RFA 
σε μη δυσπλαστικό οισοφάγο Barrett εφαρμόζεται όλο και 
περισσότερο. Οι ασθενείς και οι γιατροί που ανησυχούν για τον 
κίνδυνο καρκίνου θα είχαν ως επιχείρημα ότι με μία ασφαλή 
και αποτελεσματική θεραπεία στα χέρια μας, είναι λογικό να 
εξαλείψουμε την αρχική βλάβη μιας δυνητικά νεοπλασματικής 
ασθένειας παρά να περιμένουμε να εξελιχθεί.

Στις αποφάσεις διαχείρισης ασθενών με προκαρκινικές κα-
ταστάσεις, λαμβάνονται υπόψη τα πιθανά οφέλη, αλλά και 
οι κίνδυνοι των διάφορων δυνητικών στρατηγικών. Επειδή η 
δυσπλασία υψηλού βαθμού έχει μεγαλύτερο κίνδυνο εξέλιξης 
κατά τη φυσική πορεία από τη δυσπλασία χαμηλού βαθμού 
και την εντερική μεταπλασία χωρίς δυσπλασία, συνεπάγεται 
ανοχή μεγαλύτερων κινδύνων, επιπλοκών και κόστους. Για 

θεώρηση παρέμβασης σε ασθενείς με λιγότερο σοβαρή 
νόσο, η ασφάλεια και το κόστος της παρέμβασης αποκτά 
σημαντικότερη βαρύτητα.

Σε μια πρόσφατη ανάλυση κόστους-χρησιμότητας της εν-
δοσκοπικής θεραπείας με κατάλυση για οισοφάγο Barrett, 
με τη χρήση προτύπων κατά Markov (Inadomi JM et al, 
Gastroenterology 2009; 136:2101-2114), η ενδοσκοπική 
κατάλυση μπορεί να είναι η προτιμώμενη στρατηγική για 
αντιμετώπιση ασθενών με υψηλού βαθμού δυσπλασία. Οι 
ασθενείς με δυσπλασία χαμηλού βαθμού, ή καθόλου δυ-
σπλασία, μπορεί επίσης να αντιμετωπίζονται με κατάλυση, 
αλλά η συνεχής επιτήρηση μετά την εξάλειψη της μεταπλα-
σίας κρίνεται ακριβή. Εάν η κατάλυση εξαλείφει μόνιμα (επί 
μακρόν) ποσοστό μεγαλύτερο του 28% της δυσπλασίας 
χαμηλού βαθμού, ή μεγαλύτερο του 40% της μεταπλασίας, 
τότε η κατάλυση θα μπορούσε να είναι προτιμώμενη της 
ενδοσκοπικής επιτήρησης. Καθώς αναμένονται διαρκώς πε-
ρισσότερα δεδομένα φυσικής πορείας του οισοφάγου Barrett 
μετά κατάλυση με ραδιοσυχνότητες, η βέλτιστη στρατηγική 
αναμένεται να αποσαφηνισθεί στο εγγύς μέλλον.

Νεότερα δεδομένα για τον οισοφάγο Barrett
Ο ρόλος των προχωρημένων ενδοσκοπικών 
τεχνικών

Ο P. Sharma και συν. (DDW 2009, GIE 2009; 69:AB135) 
παρουσίασε τα αποτελέσματα προοπτικής πολυκεντρικής τυ-
χαιοποιημένης μελέτης σύγκρισης: 
α)  ενδοσκόπησης υψηλής διακριτικής ικανότητας (HRE) με πρω-

τόκολλο βιοψιών όπως στις κατευθυντήριες οδηγίες με 
β)  ΝΒΙ-στοχευμένων βιοψιών για ανίχνευση δυσπλασίας σε 

116 ασθενείς που προγραμματίστηκαν για διάγνωση ή 
επιτήρηση για οισοφάγο Barrett. 

Δεν υπήρχε διαφορά των δύο μεθόδων στην ανίχνευση 
εντερικής μεταπλασίας (HRE 85%, NBI 86%). Όμως, η τε-
χνική ΝΒΙ ανίχνευσε τη δυσπλασία υψηλού βαθμού (HGD) 
και τον καρκίνο 23% πιο συχνά σε σύγκριση με την HRE. Η 
HRE ανίχνευσε 1/3 καρκίνους και 7/10 ασθενείς με HGD, 
ενώ η τεχνική ΝΒΙ 3/3 καρκίνους και 8/10 ασθενείς με HGD. 
Με τεχνική ΝΒΙ πραγματοποιήθηκαν λιγότερες βιοψίες ανά 
ενδοσκόπηση (3,7 vs 8,0 , p<0,0001).

Probe-based confocal laser endomicroscopy (pCLE)
Η μέθοδος αυτή είναι μια αναδυόμενη νέα τεχνολογία 

που ισοδυναμεί με ενδοϊστολογική εξέταση της επιφάνει-
ας του γαστρεντερικού συστήματος, με x1000 μεγέθυνση 
και δυναμικές εικόνες της κυτταρικής αρχιτεκτονικής του 
βλεννογόνου και των αδενικών και αγγειακών δομών. Οι 
Meining 2009 και Wallace 2009 με πρόδρομες ανακοι-
νώσεις έδειξαν ότι η pCLE έχει ευαισθησία, ειδικότητα και 
ακρίβεια για τη διάγνωση της HGD σε οισοφάγο Barrett 
της τάξης του 90% (μεγαλύτερη για έμπειρους χειριστές της 
ενδομικροσκοπικής αυτής μεθόδου). Μπορεί στο μέλλον 
να αποτελέσει σημαντική μεθοδολογία για την ανίχνευση 
HGD στο γαστρεντερικό σωλήνα.

Δύο πολυκεντρικές τυχαιοποιημένες μελέτες, αναμένεται 
να ανακοινωθούν το 2010 για τη σύγκριση των μεθοδο-
λογιών
α) HRE vs NBI vs pCLE
β)  HRE vs NBI vs AFI (μεθοδολογία εικόνας αυτοφθορι-

σμού)
για την ανίχνευση δυσπλασίας σε ασθενείς με οισοφάγο 

Barrett.
Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών είναι σημαντικά ως το 

επόμενο βήμα για να καθορίσει το εάν η χρήση των βιοψιών 
με τον κλασικό τρόπο και την τυχαία δειγματοληψία αντικα-
τασταθεί από τη χρήση των προχωρημένων ενδοσκοπικών 
τεχνικών και εικόνων.

Εκτεταμένη ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή (EMR) 
το 2009

Σε 99 ασθενείς με οισοφάγο Barrett μήκους (διάμεση 
τιμή) C2M4 με υψηλού βαθμού ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία 
(HGIN) ή ενδοβλεννογονικό καρκίνωμα (IMC) εφαρμόστηκαν 
628 EMRs αρχικά, καθώς και 1064 EMRs σε παρακολού-
θηση σε 89 ασθενείς (Thomas GIE 2009;69:AB340). 23% 
των ασθενών είχαν IMC, 58,5% HGIN και 16% LGD, ενώ 
ενδοσκοπικά ορατές εξελκώσεις και οζίδια βρέθηκαν σε 
59,5% των ασθενών και σε ποσοστό 31% η δυσπλασία ήταν 
πολυεστιακή. Με ενδιάμεσο χρόνο παρακολούθησης 17 
μήνες μετά την τελευταία EMR, πλήρης εξάλειψη της HGIN/
IMC και του Barrett επιτεύχθηκε στο 81% και το 49,4% 
των ασθενών. Τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 91% και 65% 
για Barrett μήκους μικρότερου των 5cm. Στενώσεις ήταν η 
κύρια επιπλοκή (26%), ενώ το ποσοστό αιμορραγιών ήταν 
μικρό (0,4%).

Πίνακας 5. Συστάσεις ελέγχου και παρακολούθησης του οισοφάγου Barrett και του 
οισοφαγικού αδενοκαρκινώματος (Inadomi JM.,DDW 2007)

 Συστάσεις  Παρατηρήσεις 
Έλεγχος  Ασθενείς με συμπτώματα ΓΟΠ Λευκοί άνδρες >50 ετών (AGA)

Παρακολούθηση
Χωρίς δυσπλασία Ενδοσκόπηση με βιοψίες:  Επιβεβαίωση με 2η ενδοσκόπηση
	 •	κάθε	3	έτη	(ACG)		 1	έτος	μετά	τον	αρχικό	έλεγχο
	 •	κάθε	5	έτη	(AGA)	

Χαμηλού βαθμού  Ετήσια επιτήρηση με βιοψίες, Επιβεβαίωση με ενδοσκόπηση
δυσπλασία ή κάθε 2 έτη εάν υπάρχει διαφωνία  εντός του 1ου έτους μετά τον αρχικό έλεγχο
 μεταξύ των παθολογοανατόμων 

Υψηλού βαθμού  Επιτήρηση (ενδοσκόπηση με βιοψίες κάθε 3 μήνες), Πιθανή μείωση της συχνότητας ελέγχου
δυσπλασία ενδοσκοπική παρέμβαση (φωτοδυναμική θεραπεία,  σε 6 μήνες μετά από 2 έτη (AGA)
 κατάλυση, ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή) ή 
 χειρουργική αντιμετώπιση 

Καρκίνος  Οισοφαγεκτομή   Σύσταση για ενδοσκοπική παρέμβαση για πρώιμο καρκίνο 
περιορισμένο στο βλεννογόνο
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Σύγκριση EMR και RFA
Σε πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη, (Van Vilsteren 

2009), συγκρίθηκαν οι τεχνικές EMR και RFA σε 47 ασθε-
νείς με οισοφάγο Barrett (διάμεση τιμή μήκους C2M4) και 
HGD/IMC. 

Σε ποσοστό >95% των ασθενών και οι δύο μέθοδοι α-
ποδείχθηκαν επιτυχείς για την εξάλειψη του Barrett και της 
HGD/IMC, με διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 13 μήνες. Η 
RFA όμως δείχθηκε να έχει μικρότερα ποσοστά αιμορραγίας, 
στενώσεων και διατρήσεων και κρίθηκε ως ασφαλέστερη 
μέθοδος στη συγκεκριμένη μελέτη.

Έκβαση οισοφάγου Barrett μετά ενδοσκοπική 
θεραπεία

Η σημαντικότερη μελέτη έκβασης ενδοσκοπικής θεραπείας 
επί μακρόν σε ασθενείς με Barrett και δυσπλασία, είναι των 
Panjchpour και συν, GIE 2009; 69:AB339-AB340, σε 65 
ασθενείς που θεραπεύθηκαν με φωτοδυναμική θεραπεία 
(PDT) και διαπιστώθηκε να είναι χωρίς Barrett επί 4 έτη μετά 
την PDT.

Σε διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 6,8 έτη (εύρος χρόνου 
4-12 έτη), το 6,1% των ασθενών ανέπτυξαν καρκίνο, το 1,5% 
HGD, το 4,6% LGD, το 35,3% ανέπτυξε Barrett και μόνο 
το 51% παρέμεινε ελεύθερο οισοφάγου Barrett όπως στην 
αρχή της παρακολούθησης μετά PDT. Παρακολούθηση επί 
μακρόν με βιοψίες στα άπω 2cm του οισοφάγου συνιστώνται 
για να ανιχνευθεί η υποτροπή του Barrett μετά τεκμηριωμένη 
εξάλειψη με οποιαδήποτε ενδοσκοπική θεραπεία κατάλυσης 
της εντερικής μεταπλασίας και της δυσπλασίας οιουδήποτε 
βαθμού.

Η ανωτέρω μελέτη υποδεικνύει ότι η επί μακρόν ενδοσκοπική 
επιτήρηση με βιοψίες για την υποτροπή μετά αρχική εξάλειψη 
της εντερικής μεταπλασίας και δυσπλασίας δεν μπορεί να 
διακοπεί σε ασθενείς με οισοφάγο Barrett.

Κρυοθεραπεία
Η κρυοθεραπεία είναι μια σχετικά νέα εναλλακτική ενδοσκο-

πική θεραπεία κατάλυσης για τον οισοφάγο Barrett.
Στη μελέτη των Shaheen και συν, GIE 2009; 69:AB357, 45 

ασθενείς με Barrett και δυσπλασία (HGD/LGD), χωρίς οζώδεις 
βλάβες και μετά χρήση EUS, αντιμετωπίστηκαν με τη μέθοδο 
κατάλυσης ενδοσκοπικού ψεκασμού-κρυοθεραπείας. Πλήρης 
εξάλειψη της HGD διαπιστώθηκε στο 93%, ενώ πλήρης εξά-
λειψη της δυσπλασίας οιουδήποτε βαθμού και της εντερικής 
μεταπλασίας επιτεύχθηκε στο 56% των ασθενών. Η ασφάλεια 
της μεθόδου ήταν εξαιρετική χωρίς αιμορραγία, διάτρηση, 
στένωση ή οπισθοστερνικό άλγος.

Οι Greenwald και συν, GIE 2009; 69:AB349, εφάρμοσαν 
τη μέθοδο σε 44 ασθενείς με οισοφαγικό καρκίνο (Τ0 18%, 
Τ1 50%, Τ2 25%, Τ3 2%). Μεταξύ των 20 ασθενών που 
συμπλήρωσαν την κρυοθεραπεία, στο 80% επιτεύχθηκε 

εξάλειψη του καρκίνου (παρακολούθηση έτους). Φαίνεται ότι 
η κρυοθεραπεία αποτελεί δυνητικά εξαιρετική παρηγορική 
θεραπεία για τον εντοπισμένο οισοφαγικό καρκίνο, με απο-
τέλεσμα ακόμα και πλήρη εξάλειψη του όγκου.

Προγράμματα επιτήρησης 
για τον οισοφάγο Barrett: 
Μη λογική συμπεριφορά;

Οι ασθενείς με οισοφάγο Barrett (ΒΕ) έχουν ένα πολύ μι-
κρό κίνδυνο για αδενοκαρκίνωμα οισοφάγου της τάξης του 
0,5% ανά έτος. Η ενδοσκοπική επιτήρηση των ατόμων με ΒΕ 
αλλά χωρίς δυσπλασία, ακόμη και κάθε 5 έτη, κρίνεται ως 
μια ακριβή κλινική πρακτική. Η χρήση μοντέλων κόστους-
αποτελεσματικότητας έδειξε ότι τα προγράμματα ενδοσκοπικής 
επιτήρησης, είτε κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό σε 
σχέση με τη μη επιτήρηση, είτε δεν είναι ευνοϊκού κόστους-
αποτελεσματικότητας στα συνήθη επίπεδα διαθεσιμότητας 
πόρων. Παρ’ όλα αυτά, οι ασθενείς και οι γιατροί παραμένουν 
προβληματισμένοι σε μεγάλο βαθμό. 

Η επιτήρηση του ΒΕ είναι υπεύθυνη για μεγάλο όγκο εν-
δοσκοπήσεων και επισκέψεων, ιδιαίτερα σε εύπορες χώρες. 
Πιθανόν η αναγνώριση δαπάνης και το σύγχρονο ρεύμα της 
«αμυντικής» ιατρικής δικαιολογεί πολλές από τις φαινομενι-
κά μη δικαιολογημένες κλινικές πρακτικές. Παρ’ όλα αυτά, 
η αναφορά επιτήρησης του ΒΕ γίνεται και από συστήματα 
υγείας και χώρες με περιορισμένους πόρους και μη εντατικά 
προγράμματα και τα περιστατικά κακής άσκησης της ιατρικής 
είναι σπάνια. Δυνητικές ερμηνείες της μη τεκμηριωμένης 
συμπεριφοράς είναι η ροπή σε συντηρητικές επιλογές, η 
επιθυμία των ασθενών, οι κατευθυντήριες οδηγίες και τα 
πρότυπα άσκησης της ιατρικής, η υπερτίμηση του κινδύνου 
καρκινογένεσης από τις αρχικές μελέτες και η συμπεριφορά 
που προκύπτει από την υποκειμενική εμπειρία στον οισοφα-
γικό καρκίνο των ιατρών και του περίγυρου των ασθενών. 
Το κύριο ενσυνείδητο σφάλμα είναι τα μη ακριβή οδηγά 
ποσοστά που κατευθύνουν την απόφαση, υπερεκτιμώντας τον 
κίνδυνο της δυσπλασίας και του καρκίνου και υποεκτιμώντας 
την πιθανότητα ότι τίποτε δυσάρεστο δεν πρόκειται να συμβεί 
στην πλειονότητα των ατόμων με ΒΕ.

Το συμπεριφεριολογικό πρότυπο που ενισχύει την επιτή-
ρηση είναι η αποφυγή του δυσάρεστου γεγονότος της μη 
διάγνωσης ενός καρκίνου που σχετίζεται με τον ΒΕ. Πιθανά 
με τα σύγχρονα δεδομένα οι κατευθυντήριες οδηγίες για την 
επιτήρηση του ΒΕ πρέπει να τροποποιηθούν στο μέλλον, με 
σαφή διαχωρισμό των ασθενών με μικρή ή μεγάλη πιθανότητα 
κινδύνου στη φυσική πορεία του ΒΕ.

Συμπεράσματα - Αναπάντητα Ερωτήματα
Τα αμφισβητούμενα θέματα των διαγνωστικών κριτηρίων 

και της ανάγκης ενδοσκοπικής επιτήρησης είναι απίθανο να 
επιλυθούν οριστικά στο άμεσο μέλλον. Αντίθετα, για ασθενείς 

με υψηλού βαθμού δυσπλασία, ο ρόλος της οισοφαγεκτομής, 
της κατάλυσης και της ενδοσκοπικής βλεννογονεκτομής θα 
είναι πιο ευδιάκριτος τα επόμενα χρόνια. Η οισοφαγεκτομή, η 
μόνη θεραπεία που μπορεί πλήρως να προλάβει την εξέλιξη 
της δυσπλασίας σε διηθητικό αδενοκαρκίνωμα, σχετίζεται 
με θνητότητα κατά την επέμβαση σε ποσοστό 3-12% και με 
σοβαρές επιπλοκές σε 30-50%. Οι ενδοσκοπικές θεραπείες 
έχουν υψηλό κόστος και πιθανόν να μην εξαλείφουν ολόκληρο 
τον ιστό με νεοπλασματική προδιάθεση. 

Σήμερα, η θεραπεία της δυσπλασίας στον οισοφάγο Barrett 
θα πρέπει να εξατομικεύεται, με βάση κυρίως την ηλικία και 
τα συνοδά νοσήματα. Πρόκειται για έναν υγιή 50 ετών που 
θα ανεχθεί την οισοφαγεκτομή ή για έναν 90χρονο με μικρό 
προσδόκιμο επιβίωσης; Η έκταση της μεταπλασίας είναι επί-
σης σημαντικός παράγοντας στην απόφαση για ενδοσκοπική 
θεραπεία. Πρόκειται για βραχύ τμήμα οισοφάγου Barrett με 
μία εστία δυσπλασίας που μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί εν-
δοσκοπικά ή πρόκειται για μεγάλο τμήμα που καταλαμβάνει 
σημαντικό μέρος του οισοφάγου με πολλές νεοπλασματικές 
περιοχές που καθιστά αβάσιμη την ενδοσκοπική θεραπεία; 
Τελικά, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η προτίμηση του ίδιου 
του ασθενή. Είναι έτοιμος να αποδεχθεί τη μακροχρόνια 
ενδοσκοπική επιτήρηση και την πιθανότητα υποτροπής της 
νεοπλασίας, γεγονός που συνοδεύει την ενδοσκοπική θεραπεία 
της δυσπλασίας του οισοφάγου Barrett;

Όσον αφορά το μη δυσπλαστικό οισοφάγο Barrett, είναι ίσως 
νωρίς για την προώθηση του RFA. Διατηρείται επί μακρόν η 
πλήρης θεραπεία μετά το RFA, έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος 
εξέλιξης σε υψηλόβαθμη δυσπλασία ή καρκίνο; Θα βελτιώσει 
το RFA την ποιότητα ζωής των ασθενών και θα μειώσει το 
κόστος συγκρινόμενο με τα προγράμματα επιτήρησης; Επίσης, 
πιο σημαντικό, θα καθοριστεί ένας δείκτης διαστρωμάτωσης 
που να προβλέπει την εξέλιξη της νόσου ή την ανταπόκριση 
στη θεραπεία; Διατρέχουμε τον κίνδυνο να χάσουμε την 
ευκαιρία ένταξης των ασθενών σε μία μελέτη που απαιτείται 
στη φάση αυτή: μία τυχαιοποιημένη σύγκριση ενδοσκοπικής 
επιτήρησης και RFA για μη δυσπλαστικό οισοφάγο Barrett. 
Μια τέτοια μελέτη θα έφερνε επανάσταση στην αντιμετώπιση 
της νόσου και θα απαντούσε στο ερώτημα εάν το RFA είναι 
σημαντικό μόνο για λίγους ή εφαρμόσιμο σε πολλούς.
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