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ο οιςοφάγοσ Barrett
τι είναι και πώσ αντιμετωπίηεται
Ο οιςοφάγοσ ςυνδζει το φάρυγγα με το ςτόμαχο και εςωτερικά ζχει μια
επικάλυψθ (βλεννογόνο) με επικιλιο, που αποτελείται από επίπεδα κφτταρα τα
λεγόμενα πλακϊδθ, που μοιάηουν με εκείνα του δζρματοσ. Μερικζσ φορζσ αυτά τα
κφτταρα αντικακίςτανται από άλλα, που ζχουν κυλινδρικό ςχιμα, και τότε μιλάμε
για τον οιςοφάγο Barrett, που μπορεί να εκτείνεται προσ τα επάνω, ξεκινϊντασ από
το ςθμείο τθσ καρδιοοιςοφαγικισ ςυμβολισ, από μερικά εκατοςτά μζχρι και
ολόκλθρο ςχεδόν το μικοσ του οιςοφάγου. Αυτι θ μεταβολι καλείται μεταπλαςία,
μορφι τθσ οποίασ είναι ο Barrett.
το μεταπλαςτικό επιθήλιο μπορεί να ζχει τρεισ μορφζσ:
δφο με παρουςία κυττάρων παρόμοιων με εκείνα που βρίςκονται κανονικά
ςτο ςτόμαχο και μια τρίτθ που ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία και χαρακτθρίηεται από τθν
παρουςία παρόμοιων με τα κφτταρα του λεπτοφ εντζρου ακροίςεων, μπορεί δε να
οδθγιςει ςτθν ανάπτυξθ καρκίνου.
Πώσ προκαλείται;
Η πιο αποδεκτι κεωρία είναι εκείνθ που ενοχοποιεί τθν καταςτροφι του
πλακϊδουσ επικθλίου και τθ ςυνδζει με τθ μετατροπι των κυττάρων που
βρίςκονται ςε βακφτερα ςτρϊματα του οιςοφάγου, ςε κφτταρα άλλου ςχιματοσ και
άλλθσ λειτουργικότθτοσ (κυλινδρικά) ςτο πλαίςιο επουλωτικισ διαδικαςίασ. Πϊσ
ξεκινά όμωσ θ πρϊτθ βλάβθ του πλακϊδουσ επικθλίου; Πιςτεφουμε ότι θ κφρια
αιτία είναι θ γνωςτι παλινδρόμθςθ των οξζων του ςτομάχου ςτον οιςοφάγο λόγω
χάλαςθσ του κατϊτερου οιςοφαγικοφ ςφιγκτιρα (LES) και ότι θ καταςτροφι
ενιςχφεται με παλινδρόμθςθ άλλων υγρϊν που βρίςκονται ςτο ςτομάχι όπωσ είναι
τα παγκρεατικά ζνηυμα και τα άλατα τθσ χολισ, ενϊ ενοχοποιείται και θ
κλθρονομικότθτα με τθν ζννοια τθσ προδιάκεςθσ για τθν ανάπτυξθ τθσ νόςου.
Συχνότθτα και ςυμπτώματα
Ζνασ ςτουσ δζκα πάςχοντεσ από ςοβαρι παλινδρόμθςθ πάςχουν και από
οιςοφάγο Barrett, ενϊ υπολογίηονται μόνο ςτισ ΗΠΑ ςε 10 ζωσ 20 εκατομμφρια
εκείνοι που υποφζρουν από παλινδρομικι νόςο ( με κλαςικό αίςκθμα καφςου ι και
οπιςκοςτερνικό άλγοσ), χωρίσ ωςτόςο να χρειάηονται όλοι κεραπεία. Πολφ ςυχνά
πάςχοντεσ από οιςοφαγίτιδα λόγω παλινδρόμθςθσ οδθγοφνται ςε καρδιολογικζσ ι
πνευμονολογικζσ κλινικζσ επειδι ςυγχζονται τα ςυμπτϊματα τουσ με εκείνα των
καρδιοπακϊν ι και όςων πάςχουν από άςκμα. Όςοι πάςχουν από Barrett δεν είναι
απαραίτθτο να ζχουν ςυμπτϊματα. Υπάρχει μια αναιμία ςυνικωσ λόγω τθσ
φλεγμονισ, παλινδρόμθςθ τροφισ, βιχασ, δφςπνοια όπωσ ςε αςκματικά άτομα και
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ςυριγμόσ, αλλά και πόνοσ από τθ δθμιουργία ελκϊν. Για άγνωςτουσ λόγουσ
ανευρίςκεται τρεισ φορζσ πιο ςυχνά ςτουσ άντρεσ απ’ ότι ςτισ γυναίκεσ. Υπάρχουν
και περιπτϊςεισ εκ γενετισ.
Πώσ κα μάκετε αν υποφζρετε από τθ νόςο
Η μόνθ μζκοδοσ που ζχουμε ςιμερα είναι θ ενδοςκόπθςθ με ελαφρά
νάρκωςθ με το εφκαμπτο ενδοςκόπιο. Βλζπουμε ζτςι τισ χαρακτθριςτικζσ βλάβεσ με
το ερυκρό χρϊμα των αλλοιϊςεων ςε αντίκεςθ με τθν ωχρότθτα του πλακϊδουσ
επικιλιου. Τθν ίδια ϊρα λαμβάνουμε βιοψία που είναι απαραίτθτθ για τθν
επιβεβαίωςθ τθσ διάγνωςθσ.
Γιατί είναι τόςο ςθμαντικό να γνωρίηουμε αν κάποιοσ πάςχει από τθ νόςο;
Αυτό ςυμβαίνει γιατί πρόκειται για προκαρκινικι κατάςταςθ, που μπορεί να
επθρεαςκεί από τισ ςυνικειεσ του πάςχοντοσ είτε κετικά είτε αρνθτικά.
Περιοχζσ εντερικισ μεταπλαςίασ μεταπίπτουν πιο εφκολα ςε καρκίνο. Ο
ανϊμαλοσ βλεννογόνοσ μεταπίπτει ςε προκαρκινικι κατάςταςθ, τθ δυςπλαςία, που
ςτθ ςυνζχεια ςε μερικοφσ αςκενείσ προχωρεί από low grade ςε high grade και ςτο
τζλοσ ςε καρκίνο με μεςοδιάςτθμα πολλϊν ετϊν. Γι’ αυτό και πρζπει να
ενδοςκοπείται όποιοσ πάςχει κάκε ζνα χρόνο ι το πολφ κάκε τρία.
Ποιο είναι το ποςοςτό ανάπτυξθσ καρκίνου για όςουσ πάςχουν από οιςοφάγο
Barrett;
Είναι ςαράντα φορζσ μεγαλφτερο απ’ ότι ςε φυςιολογικά άτομα. Σε ζναν
πλθκυςμό ενόσ ζωσ δφο εκατομμυρίων παςχόντων από τθ νόςο ετθςίωσ
αναπτφςςουν καρκίνο ςχετιηόμενο με αυτιν 10.000 περίπου. ‘Η αλλιϊσ: Ζνασ
γιατρόσ κα πρζπει να παρακολουκεί πενιντα αςκενείσ με Barrett για δζκα χρόνια
προκειμζνου να βρει ζναν πάςχοντα από καρκίνο.
Πώσ αντιμετωπίηεται;
Η αντιμετϊπιςθ των ςχετιηομζνων με τον οιςοφάγο Barrett ενοχλιςεων
όπωσ ο καφςοσ από παλινδρόμθςθ γίνεται με τουσ αναςτολείσ τθσ αντλίασ
πρωτονίων, όπωσ θ ομεπραηόλθ. Η δίαιτα παίηει ςπουδαίο ρόλο διότι οριςμζνεσ
τροφζσ μποροφν να επιδεινϊςουν τθν παλινδρόμθςθ μζςω τθσ χάλαςθσ του
κατϊτερου οιςοφαγικοφ ςφιγκτιροσ που προκαλοφν. Ζτςι καφεϊνοφχα τρόφιμα,
αεριοφχα ποτά, το αλκοόλ, το τςιγάρο, τα λιπαρά φαγθτά και θ ςοκολάτα,
δυςτυχϊσ, χειροτερεφουν τθν κατάςταςθ. Το ίδιο ιςχφει και για τρόφιμα που
μζνουν πολφ καιρό ςτο ςτομάχι, όπωσ τα τθγανιτά και τα λίπθ, που αυξάνουν τθν
είςοδο οξζοσ ςτον οιςοφάγο, αλλά και τα εςπεριδοειδι, τα προϊόντα ντομάτασ, το
κόκκινο κραςί και τα μπαχαρικά. Δεν είναι ξεκάκαρο ότι τα «όξινα» αυξάνουν τθν
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παραγωγι οξζων ςτο ςτομάχι, αν και μποροφν να επιδεινϊςουν τα ςυμπτϊματα,
ερεκίηοντασ τον ιδθ φλεγμαίνοντα οιςοφάγο.
Πάντωσ ανεξάρτθτα απ’ το αν επθρεάηουν το βακμό τθσ παλινδρόμθςθσ ι
τθσ οιςοφαγίτιδασ δεν κα πρζπει να καταναλϊνονται αν προκαλοφν δυςφορία.
Όταν γίνει εποφλωςθ του οιςοφάγου τότε μπορεί ο αςκενισ να ανεχκεί και τα
αναφερκζντα τρόφιμα ξανά.
Η αποφυγι τουσ οδθγεί ςυχνά ςε ςθμαντικι βελτίωςθ τθσ φλεγμονισ του
οιςοφάγου μαηί με τθν ανφψωςθ τθσ κεφαλισ του κρεβατιοφ και τθν αποφυγι τθσ
κατάκλιςθσ με ζνα γεμάτο από οξζα και φαγθτό ςτομάχι πριν περάςουν
τουλάχιςτον 3 με 4 ϊρεσ. Δεν ζχουμε τρόπο εξάλειψθσ τθσ βλάβθσ, παρά το ότι
γίνονται κεραπείεσ με καυτθριαςμοφσ ι χειρουργικό κακαριςμό του πάςχοντοσ
βλεννογόνου, με τθν ελπίδα ανάπτυξθσ των φυςιολογικϊν πλακωδϊν κυττάρων. Η
αποφυγι τθσ παχυςαρκίασ και φαρμάκων που ςχετίηονται με παλινδρόμθςθ είναι
αναγκαία.
Τι θα ςυςτήναμε ς’ ζναν άνδρα 45 ετών που πάςχει από παλινδρόμηςη για 5
χρόνια;
Να κάνει αςφαλϊσ ενδοςκόπθςθ του ανϊτερου πεπτικοφ ςυςτιματοσ για
πικανι παρουςία οιςοφάγου Barrett και εφόςον υπάρχουν τζτοια ευριματα να
λθφκοφν βιοψίεσ για πικανι εντερικι μεταπλαςία. Σε αςκενείσ με παλινδρόμθςθ το
ποςοςτό τθσ νόςου ανζρχεται ςτο 10%, ενϊ ςε όςουσ ζχουν ιδθ Βarrett θ
πικανότθτα καρκίνου ανζρχεται ςτο 0,8%.
Τι ςθμαίνει anti- reflux surgery;
Πρόκειται για λαπαροςκοπικι χειρουργικι διόρκωςθ τθσ παλινδρομικισ
διαταραχισ που ςτα χζρια ζμπειρου ιατροφ αποδίδει πολφ καλά και περιορίηει τθ
χριςθ φαρμάκων.
Τι κα πρζπει να κάνουν όςοι ζχουν δυςπλαςία;
Αν θ βιοψία δείχνει δυςπλαςία, που όπωσ είπαμε κεωρείται βλάβθ
δυνάμενθ να οδθγιςει ςε καρκίνο, κα πρζπει καταρχάσ να επαναλθφκεί αρκετζσ
φορζσ και αν ελεγχκεί από ειδικό ςτο κζμα πακολογοανατόμο. Αν βρεκεί χαμθλοφ
βακμοφ δυςπλαςία δεν χρειάηεται ςυνικωσ κάτι ιδιαίτερο εκτόσ από τα ςυνικθ
μζτρα που αφοροφν τθν υπερζκκριςθ οξζοσ. Θα ςυςτιναμε πάντωσ ςυχνότερθ
επανεκτίμθςθ με βιοψίεσ ανά εξάμθνο για το πρϊτο ζτοσ και εφόςον δεν ζχουμε
επιδείνωςθ, ςτθ ςυνζχεια ανά ζτοσ.
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Αν πρόκειται για υψθλοφ βακμοφ δυςπλαςία κζλουμε:
 Επανεκτίμθςθ κάκε 3 μινεσ, για τθν ζγκαιρθ ανίχνευςθ ενδοβλεννογόνιου
καρκίνου.
 Καταςτροφι του πακολογικοφ βλεννογόνου με παράλλθλθ ζντονθ
αντιεκκριτικι αγωγι για να μειϊςουμε τον κίνδυνο του καρκίνου ( θ κατά
Nissen επζμβαςθ δε βελτιϊνει μονίμωσ το επικιλιο του Barrett).
 Φωτοδυναμικι κεραπεία – light activated drugs- laser ablation – bipolar
electrocoagulation:(πειραματικζσ κεραπείεσ).
 ι εκτομι του οιςοφάγου.
Η τελευταία επιχειρείται διότι ςτουσ μιςοφσ αςκενείσ με υψθλοφ
βακμοφ δυςπλαςία ςτθν ενδοςκοπικι βιοψία που προχωροφν ςτθ
χειρουργικι κεραπεία ανακαλφπτεται εγκαίρωσ καρκίνοσ μθ αναμενόμενοσ.
Τα αποτελζςματα ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ με τθν ζγκαιρθ διάγνωςθ
είναι εξαιρετικά καλά. Στισ ομάδεσ των αςκενϊν που παρακολουκοφμε επί
ςειρά ετϊν θ εξζλιξθ του οιςοφάγου Barrett με βάςθ τισ προαναφερκείςεσ
οδθγίεσ και το ςχετικό πρωτόκολλο είναι πολφ ικανοποιθτικι.
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