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Ο νηζνθάγνο ζπλδέεη ην θάξπγγα κε ην ζηόκαρν θαη εζσηεξηθά έρεη κηα επηθάιπςε
(βιελλνγόλν) κε επηζήιην ,πνπ απνηειείηαη απν επίπεδα θύηηαξα ηα ιεγόκελα
πιαθώδε ,πνπ κνηάδνπλ κε εθείλα ηνπ δέξκαηνο .Μεξηθέο θνξέο απηά ηα θύηηαξα
αληηθαζίζηαληαη απν άιια , πνπ έρνπλ θπιηλδξηθό ζρήκα , θαη ηόηε κηιάκε γηα ηνλ
νηζνθάγν Barrett , πνπ κπνξεί λα εθηείλεηαη πξόο ηα επάλσ - μεθηλώληαο απν ην
ζεκείν ηεο θαξδηννηζνθαγηθήο ζπκβνιήο - απν κεξηθά εθαηνζηά κέρξη θαη νιόθιεξν
ζρεδόλ ην κήθνο ηνπ νηζνθάγνπ . Απηή ε κεηαβνιή θαιείηαη κεηαπιαζία , κνξθή ηεο
νπνίαο είλαη ν Barrett. Τν κεηαπιαζηηθό επηζήιην κπνξεί λα έρεη ηξείο κνξθέο : δύν
κε παξνπζία θπηηάξσλ παξόκνησλ κε εθείλα πνπ βξίζθνληαη θαλνληθά ζην
ζηόκαρν θαη κία ηξίηε πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη ραξαθηεξίδεηαη απν ηελ
παξνπζία παξόκνησλ κε ηα θύηηαξα ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ αζξνίζεσλ , κπνξεί δε λα
νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε θαξθίλνπ .
Πσο πξνθαιείηαη ;
Η πην απνδεθηή ζεσξία είλαη εθείλε πνπ ελνρνπνηεί ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πιαθώδνπο
επηζειίνπ θαη ηε ζπλδέεη κε ηελ κεηαηξνπή ησλ θπηηάξσλ πνπ βξίζθνληαη ζε
βαζύηεξα ζηξώκαηα ηνπ νηζνθάγνπ , ζε θύηηαξα άιινπ ζρήκαηνο θαη άιιεο
ιεηηνπξγηθόηεηνο ( θπιηλδξηθά ) ζηα πιαίζηα επνπισηηθήο δηαδηθαζίαο . Πσο μεθηλά
όκσο ε πξώηε βιάβε ηνπ πιαθώδνπο επηζειίνπ ; Πηζηεύνπκε νηη ε θύξηα αηηία είλαη
ε γλσζηή παιηλδξόκεζε ησλ νμέσλ ηνπ ζηνκάρνπ ζηνλ νηζνθάγν ιόγσ ράιαζεο ηνπ
θαηώηεξνπ νηζνθαγηθνύ ζθηγθηήξα (LES) θαη όηη ε θαηαζηξνθή εληζρύεηαη κε
παιηλδξόκεζε άιισλ πγξώλ πνπ βξίζθνληαη ζην ζηνκάρη όπσο είλαη ηα παγθξεαηηθά

έλδπκα θαη ηα άιαηα ηεο ρνιήο ,ελώ ελνρνπνηείηαη θαη ε θιεξνλνκηθόηεηα κε ηελ
έλλνηα ηεο πξνδηάζεζεο γηα αλάπηπμε ηεο λόζνπ.
Σπρλόηεηα θαη ζπκπηώκαηα .
Δλαο ζηνπο δέθα πάζρνληεο απν ζνβαξή παιηλδξόκεζε πάζρνπλ θαη απν νηζνθάγν
Barrett , ελώ ππνινγίδνληαη κόλν ζηηο ΗΠΑ ζε 10 εσο 20 εθαηνκκύξηα εθείλνη πνπ
ππνθέξνπλ απν παιηλδξνκηθή λόζν (κε θιαζζηθό αίζζεκα θαύζνπ ε θαη
νπηζζνζηεξληθό άιγνο ), ρσξίο σζηόζν λα ρξεηάδνληαη όινη ζεξαπεία .Πνιύ ζπρλά
πάζρνληεο απν νηζνθαγίηηδα ιόγσ παιηλδξνκήζεσο νδεγνύληαη ζε θαξδηνινγηθέο ε
πλεπκνλνινγηθέο θιηληθέο επεηδή ζπγρένληαη ηα ζπκπηώκαηά ηνπο κε εθείλα ησλ
θαξδηνπαζώλ ε θαη όζσλ πάζρνπλ απν άζζκα .Οζνη πάζρνπλ από Βarrett δελ είλαη
απαξαίηεην λα έρνπλ ζπκπηώκαηα .Υπάξρεη κηα αλαηκία ζπλήζσο ιόγσ ηεο
θιεγκνλήο , παιηλδξόκεζε ηξνθήο , βήραο , δύζπλνηα όπσο ζε αζζκαηηθά άηνκα
θαη ζπξηγκόο ,αιιά θαη πόλνο απν ηελ δεκηνπξγία ειθώλ .Γηα αγλώζηνπο ιόγνπο
αλεπξίζθεηαη ηξεηο θνξέο πην ζπρλά ζηνπο άλδξεο απν όηη ζηηο γπλαίθεο .Υπάξρνπλ
θαη πεξηπηώζεηο εθ γελεηήο .

Πσο ζα κάζεηε αλ ππνθέξεηε απν λόζν .
Η κόλε κέζνδνο πνπ έρνπκε ζήκεξα είλαη ε ελδνζθόπεζε κε ειαθξά λάξθσζε κε ην
εύθακπην ελδνζθόπην .Βιέπνπκε έηζη ηηο ραξαθηεξηζηηθέο βιάβεο κε ην εξπζξό
ρξώκα ησλ αιινηώζεσλ ζε αληίζεζε κε ην σρξόηεηα ηνπ πιαθώδνπο επηζειίνπ .Τελ
ίδηα ώξα ιακβάλνπκε βηνςία , πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο
δηαγλώζεσο .
Γηαηη είλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε αλ θάπνηνο πάζρεη απν ηε λόζν ;
Απηό ζπκβαίλεη δηόηη πξόθεηηαη γηα πξνθαξθηληθή θαηάζηαζε , πνπ κπνξεί λα
επεξεαζζή απν ηηο ζπλήζεηεο ηνπ πάζρνληνο είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά .
Πεξηνρέο εληεξηθήο κεηαπιαζίαο κεηαπίπηνπλ πην επθνια ζε θαξθίλν .Ο αλώκαινο
βιελλνγόλνο κεηαπίπηεη ζε πξνθαξθηληθή θαηάζηαζε , ηε δπζπιαζία , πνπ ζηε
ζπλέρεηα ζε κεξηθνύο αζζελείο πξνρσξά απν low grade ζε high grade θαη ζην ηέινο
ζε θαξθίλν κε κεζνδηάζηεκα πνιιώλ εηώλ. Γηαπηό θαη πξεπεη λα ελδνζθνπείηαη
όπνηνο πάζρεη , θάζε 1 ρξόλν ε ην πνιύ ηξία .Σηελ θιηληθή καο ζπλεζίδνπκε λα
ελδνζθνπνύκε ηνπο αζζελείο απηνύο ζπρλόηεξα .
Πνηό είλαη ην πνζνζηό ηνπ θηλδύλνπ αλάπηπμεο θαξθίλνπ γηα όζνπο πάζρνπλ από
νηζνθάγν Barrett ;
Δίλαη ζαξάληα θνξέο κεγαιύηεξν από όηη ζε θπζηνινγηθά άηνκα . Σε έλα πιεζπζκό
ελόο έσο δύν εθαηνκπξίσλ παζρόλησλ απν ηε λόζν εηεζίσο αλαπηύζζνπλ θαξθίλν
ζρεηηδόκελν κε απηήλ 10000 πεξίπνπ . Η αιιηώο : ελαο γηαηξόο ζα πξέπεη λα

παξαθνινπζεί πελήληα αζζελείο κε Barrett γηα δέθα ρξόληα πξνθεηκέλνπ λα βξεί
έλαλ πάζρνληα απν θαξθίλν .
Πσο αληηκεησπίδεηαη ;
Η αληηκεηώπηζε ησλ ζρεηηδνκέλσλ κε ηνλ νηζνθάγν Barrett ελνριήζεσλ όπσο ν
θαύζνο απν παιηλδξόκεζε γίλεηαη κε ηνπο αλαζηνιείο ηεο αληιίαο πξσηνλίσλ ,όπσο
ε νκεπξαδόιε . Η δίαηηα παίδεη ζπνπδαίν ξόιν δηόηη σξηζκέλεο ηξνθέο κπνξνύλ λα
επηδεηλώζνπλ ηελ παιηλδξόκεζε κέζσ ηεο ράιαζεο ηνπ θαησηέξνπ νηζνθαγηθνύ
ζθηγθηήξνο πνπ πξνθαινύλ . Δηζη θαθετλνύρα ηξόθηκα , αεξηνύρα πνηά , ην
αιθνόι ,ην ηζηγάξν , ηα ιηπαξά θαγεηά θαη ε ζνθνιάηα δπζηπρώο ρεηξνηεξεύνπλ
ηελ θαηάζηαζε . Τν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηξόθηκα πνπ κέλνπλ πνιύ ρξόλν ζην
ζηνκάρη , όπσο ηα ηεγαλεηά θαη ηα ιίπε , πνπ απμάλνπλ ηελ είζνδν νμένο ζηνλ
νηζνθάγν αιιά θαη ηα εζπεξηδνεηδή , ηα πξντόληα ληνκάηαο , ην θόθθηλν θξαζί θαη
ηα κπαραξηθά. Γελ είλαη μεθάζαξν όηη ηα «όμηλα » απμάλνπλ ηελ παξαγσγή νμέσλ
ζηό ζηνκάρη , αλ θαη κπνξνύλ λα επηδεηλώζνπλ ηα ζπκπηώκαηα , εξεζίδνληαο ηνλ
εδε θιεγκαίλνληα νηζνθάγν .Πάλησο αλεμάξηεηα απν ην αλ επεξεάδνπλ ην βαζκό
ηεο παιηλδξόκεζεο ε ηεο νηζνθαγίηηδνο δελ ζα πξέπεη λα θαηαλαιώλνληαη αλ
πξνθαινύλ δπζθνξία . Οηαλ γίλε επνύισζε ηνπ νηζνθάγνπ ηόηε κπνξεί ν αζζελήο
λα αλερζή θαη ηα αλαθεξζέληα ηξόθηκα μαλά .Η απνθπγή ηνπο νδεγεί ζπρλά ζε
ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο θιεγκνλήο ηνπ νηζνθάγνπ καδί κε ηελ αλύςσζε ηεο
θεθαιήο ηνπ θξεββαηηνύ θαη ηελ απνθπγή θαηάθιηζεο κε έλα γεκάην απν νμέα θαη
θαγεηό ζηνκάρη πξηλ πεξάζνπλ ηνπιάρηζηνλ 3 κε 4 ώξεο .Γελ έρνπκε ηξόπν
εμάιεηςεο ηεο βιάβεο , παξά ην όηη γίλνληαη ζεξαπείεο κε θαπηεξηαζκνύο ε
ρεηξνπξγηθν θαζαξηζκν ηνπ πάζρνληνο βιελνγόλνπ, κε ηε ειπίδα αλάπηπμεο ησλ
θπζηνινγηθώλ πιαθσδώλ θπηηάξσλ .Η απνθπγή ηεο παρπζαξθίαο θαη θαξκάθσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε παιηλδξόκεζε εηλαη αλαγθαία .
Τη ζα ζπζηήλαηε ζε έλαλ άλδξα 45 εηώλ πνπ πάζρεη απν παιηλδξόκεζε γηα 5 ρξόληα
;
Να θάλεη αζθαιώο ελδνζθόπεζε ηνπ αλσηέξνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα πηζαλε
παξνπζία νηζνθάγνπ Barrett θαη εθ’ όζνλ ππάξρνπλ ηέηνηα επξήκαηα λα ήθζνύλ
βηνςίεο γηα πηζαλή εληεξηθή κεηαπιαζία .Σε αζζελείο κε παιηλδξόκεζε ην πνζνζηό
ηεο λόζνπ αλέξρεηαη ζην 10% , ελώ ζε όζνπο έρνπλ ήδε Βarrett ε πηζαλόηεηα
θαξθίλνπ αλέξρεηαη ζην 0.8% .
Τη ζεκαίλεη ην “ anti – reflux surgery
Πξόθεηηαη γηα ιαπαξνζθνπηθή ρεηξνπξγηθή δηόξζσζε ηεο παιηλδξνκηθήο δηαηαξαρήο
πνπ ζηα ρέξηα εκπείξνπ ηαηξνύ απνδίδεη πνιύ θαιά θαη πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηε
ρξήζε θαξκάθσλ
ηη ζα πξέπεη λα θάλνπλ όζνη έρνπλ δπζπιαζία ;
Αλ νη βηνςία δείρλεη δπζπιαζία , πνπ όπσο είπακε ζεσξείηαη βιάβε δπλακέλε λα
εμειηρζεί ζε θαξθίλν , ζα πξέπεη θαηα’αξρήλ λα επαλαιεθζεί αξθεηέο θνξέο θαη λα
ειεγζεί απν εηδηθό ζην ζέκα ηνπ νηζνθάγνπ Barrett παζνινγναλαηόκν . Αλ βξεζεί
ρακεινύ βαζκνύ δπζπιαζία δελ ρξεηάδεηαη ζπλήζσο θάηη ηδηαίηεξν εθηόο απν ηα
ζπλήζε κέηξα πνπ αθνξνύλ ζηελ ππεξέθθξηζε νμένο . Σηελ θιηληθή καο ζπζηείλνπκε

πάλησο ζπρλόηεξε επαλεθηίκεζε κε βηνςίεο αλα εμάκελν γηα ην πξώην έηνο θαη εθ’
όζνλ δελ ερνπκε επηδείλσζε , ηε ζπλέρεηα λα έηνο .
Αλ πξόθεηηαη γηα πςεινύ βαζκνύ δπζπιαζία ζέινπκε
 επαλεθηίκεζε θάζε 3 κήλεο , γηα ηε έγθαηξε αλίρλεπζε ελδνβιελλνγόληνπ
θαξθίλνπ .
 θαηαζηξνθή ηνπ παζνινγηθνύ βιελλνγόλνπ κε παξάιιειε έληνλε
αληηεθθξηηηθή αγσγή γηα λα κεηώζνπκε ηνλ θίλδπλν ηνπ θαξθίλνπ (ε θαηά
Nissen επέκβαζε δελ βειηηώλεη κνλίκσο ην επηζήιην ηνπ Barrett ).
 (θσηνδπλακηθή ζεξαπεία –“light activated drugs ” –“laser ablation” – bipolar
electrocoagulation : πεηξακαηηθέο ζεξαπείεο )
 ε εθηνκή ηνπ νηζνθάγνπ .
Η ηειεπηαία επηρεηξείηαη δηόηη ζηνπο κηζνύο αζζελείο κε πςεινύ βαζκνύ δπζπιαζία
ζηελ ελδνζθνπηθή βηνςία πνπ πξνρσξνύλ ζηε ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία αλαθαιύπηεηαη
εγθαίξσο θαξθίλνο κε αλακελόκελνο . Τα απνηειέζκαηα ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο
κε ηελ έγθαηξε δηάγλσζε είλαη εμαηξεηηθά θαιά .Σηηο νκάδεο ησλ αζζελώλ πνπ
παξαθνινπζνύκε επη ζεηξάλ εηώλ ζην Ιαηξηθό Κέληξν Αζελώλ ε εμέιημε ηνπ
νηζνθάγνπ Barrett κε βάζε ηηο πξναλαθεξζείζεο νδεγίεο θαη ην ζρεηηθό πξσηόθνιιν
είλαη πνιύ ηθαλνπνηεηηθή .

