
Γεκήηξηνο ΚαπεηάλνοΓεκήηξηνο Καπεηάλνο  

Γαζηξεληεξνινγηθή ΚιηληθήΓαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή  

Ννζνθνκείν ΠαπαληθνιάνπΝνζνθνκείν Παπαληθνιάνπ  

ΘεζζαινλίθεΘεζζαινλίθε  
9ε  Δθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν BarrettBarrett  

9ε  Δθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζφδνπ;πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζφδνπ;  



πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζφδνπ; 

•• βιελλνγφλνο (ελδφδεξκα)βιελλνγφλνο (ελδφδεξκα)  

  

•• ππνβιελλνγφληνο ρηηψλαο (ραιαξφο ζπλδεηηθφο ηζηφο)ππνβιελλνγφληνο ρηηψλαο (ραιαξφο ζπλδεηηθφο ηζηφο)  

  

•• κπτθφο ρηηψλαο (κεζφδεξκα)κπτθφο ρηηψλαο (κεζφδεξκα)  

βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν BarrettBarrett  

9ε  Δθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



•• ππνβιελλνγφληα έγρπζε πγξνχππνβιελλνγφληα έγρπζε πγξνχ  

•• θπζηνινγηθφο νξφο (αδξελαιίλε, θπζηνινγηθφο νξφο (αδξελαιίλε, indigo carmineindigo carmine))  

•• παινπξνληθφ νμχπαινπξνληθφ νμχ  

•• κεζπιθπηηαξίλεκεζπιθπηηαξίλε  

•• δηάιπκα γιπθφδεοδηάιπκα γιπθφδεο  

βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν BarrettBarrett  

9ε  Δθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζφδνπ; 



πνηεο νη ηερληθέο ηεο κεζφδνπ;πνηεο νη ηερληθέο ηεο κεζφδνπ;  

βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν BarrettBarrett  

9ε  Δθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



πνηεο νη ηερληθέο ηεο κεζφδνπ; 

•• έγρπζε, αλχςσζε θαη δηαηνκή (έγρπζε, αλχςσζε θαη δηαηνκή (strip strip 

biopsy)biopsy)  

  

•• ππνβνεζνχκελε κε «θάιπκκα» (ππνβνεζνχκελε κε «θάιπκκα» (EMRC)EMRC)  

  

•• κε απνιίλσζε (κε απνιίλσζε (EMRL)EMRL)  

  

•• ππνβιελλνγφληνο δηαρσξηζκφο (ππνβιελλνγφληνο δηαρσξηζκφο (ESD)ESD)  

Soetikno GIE 2003 

βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν BarrettBarrett  

9ε  Δθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



νξηνζέηεζε ηεο βιάβεο 

Pouw  Pouw  Best Pract Res Clin Gastroenterol 2008Best Pract Res Clin Gastroenterol 2008    

βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν BarrettBarrett  

9ε  Δθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



ππνβιελλνγφληα έγρπζε 

Inoue H et al. Inoue H et al. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2005Best Pract Res Clin Gastroenterol 2005    

βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν BarrettBarrett  

9ε  Δθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



Strip biopsy 

βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν BarrettBarrett  

9ε  Δθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



ππνβνεζνχκελε κε «θάιπκκα» (EMRC) 

βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν BarrettBarrett  

9ε  Δθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



βιελλνγνλεθηνκή κε απνιίλσζε (EMRL) 

Pouw et al GIE 2011Pouw et al GIE 2011  

βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν BarrettBarrett  

9ε  Δθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



ππνβιελλνγφληνο δηαρσξηζκφο (ESD) 

βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν BarrettBarrett  

9ε  Δθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



ηζηνινγηθή εμέηαζε 

βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν BarrettBarrett  

9ε  Δθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



πνηνη νη απαξαίηεηνη ρεηξηζκνί πξηλ θαη πνηνη νη απαξαίηεηνη ρεηξηζκνί πξηλ θαη 

κεηά ηελ επέκβαζε;κεηά ηελ επέκβαζε;  

βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν BarrettBarrett  

9ε  Δθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



πνηνη νη απαξαίηεηνη ρεηξηζκνί πξηλ θαη κεηά πνηνη νη απαξαίηεηνη ρεηξηζκνί πξηλ θαη κεηά 

ηελ επέκβαζε;ηελ επέκβαζε; 

•• ηαμηλφκεζε ηαμηλφκεζε Barrett (Barrett (Κξηηήξηα Πξἀγαο)Κξηηήξηα Πξἀγαο)  

  

•• ηαμηλφκεζε νξαηψλ βιαβψλ (Κξηηήξηα Παξηζηνχ)ηαμηλφκεζε νξαηψλ βιαβψλ (Κξηηήξηα Παξηζηνχ)  

  

•• ρξσκνελδνζθφπεζερξσκνελδνζθφπεζε--κεγεζπληηθή ελδνζθφπεζεκεγεζπληηθή ελδνζθφπεζε--ΝΒΙΝΒΙ  

  

•• βηνςία νξαηψλ βιαβψλ (2 εμεηδηθεπκέλνη βηνςία νξαηψλ βιαβψλ (2 εμεηδηθεπκέλνη 

παζνινγναλαηφκνη)παζνινγναλαηφκνη)  

βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν BarrettBarrett  

9ε  Δθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



πνηνη νη απαξαίηεηνη ρεηξηζκνί πξηλ θαη κεηά πνηνη νη απαξαίηεηνη ρεηξηζκνί πξηλ θαη κεηά 

ηελ επέκβαζε;ηελ επέκβαζε; 

•• ελδνζθνπηθφ ππεξερνγξάθεκα (Βηνςία ιεκθαδέλσλ;)ελδνζθνπηθφ ππεξερνγξάθεκα (Βηνςία ιεκθαδέλσλ;)  

        --επαηζζεζία ππνβιελλνγφληαο δηήζεζεο 48%επαηζζεζία ππνβιελλνγφληαο δηήζεζεο 48%  

        --επαηζζεζία βιελλνγφληαο δηήζεζεο 91%επαηζζεζία βιελλνγφληαο δηήζεζεο 91%  

        May Gut 2004May Gut 2004  

  

•• αμνληθή ηνκνγξαθία ζψξαθα (θαξθίλνο)αμνληθή ηνκνγξαθία ζψξαθα (θαξθίλνο)  

βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν BarrettBarrett  

9ε  Δθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



•• ηζρπξή αληηεθθξηηηθή αγσγή (ΡΡΙηζρπξή αληηεθθξηηηθή αγσγή (ΡΡΙx2x2  θαη ξαληηηδίλε ην θαη ξαληηηδίλε ην 

βξάδπ)βξάδπ)  

  

•• ζνπθξαιθάηεζνπθξαιθάηε  

  

•• αλαιγεηηθή αγσγήαλαιγεηηθή αγσγή  

βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν BarrettBarrett  

9ε  Δθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

πνηνη νη απαξαίηεηνη ρεηξηζκνί πξηλ θαη κεηά πνηνη νη απαξαίηεηνη ρεηξηζκνί πξηλ θαη κεηά 

ηελ επέκβαζε;ηελ επέκβαζε; 



•• ελδνζθφπεζε ζε 6 θαη 12 κήλεο. Δηήζηα ζηε ζπλέρεηαελδνζθφπεζε ζε 6 θαη 12 κήλεο. Δηήζηα ζηε ζπλέρεηα  

  

•• EUS EUS ζε 12 κήλεο (ιεκθαδεληθέο κεηαζηάζεηο)ζε 12 κήλεο (ιεκθαδεληθέο κεηαζηάζεηο)  

βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν BarrettBarrett  

9ε  Δθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

πνηνη νη απαξαίηεηνη ρεηξηζκνί πξηλ θαη κεηά πνηνη νη απαξαίηεηνη ρεηξηζκνί πξηλ θαη κεηά 

ηελ επέκβαζε;ηελ επέκβαζε; 



πνηα ε απψηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα πνηα ε απψηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο κεζφδνπ;ηεο κεζφδνπ;  

βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν BarrettBarrett  

9ε  Δθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



EMR-απνηειέζκαηα 

•• επηηπρία: Νενπιαζία 76επηηπρία: Νενπιαζία 76--100%100%  

                                        Μεηαπιαζία 68Μεηαπιαζία 68--100%100%  

  

•• ζχγρξνλαζχγρξνλα--Μεηάρξνλα Μεηάρξνλα Ca Ca έσο 30% (εληνπηζκέλε)έσο 30% (εληνπηζκέλε)  

  

•• ππνηξνπή έσο 12% (νιηθή)ππνηξνπή έσο 12% (νιηθή)  

Larghi Endoscopy 2007Larghi Endoscopy 2007, , Pouw Endoscopy 2008, Pouw Endoscopy 2008,   

Chennat AJG 2009, van Vilsteren Gut 2011Chennat AJG 2009, van Vilsteren Gut 2011      

βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν BarrettBarrett  

9ε  Δθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



•• ηα απνηειέζκαηα παξακέλνπλ ζηνπο αζζελείο πνπ ηα απνηειέζκαηα παξακέλνπλ ζηνπο αζζελείο πνπ 

επηηεχρζεθε πιήξεο εθξίδσζε (παξαθνινχζεζε 5 επηηεχρζεθε πιήξεο εθξίδσζε (παξαθνινχζεζε 5 

εηψλ)εηψλ)  

        Phoa et al. GIE 2011 AB198    (EMR+RFA)Phoa et al. GIE 2011 AB198    (EMR+RFA)  

βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν BarrettBarrett  

9ε  Δθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

EMR-απνηειέζκαηα 



πνηεο νη αληελδείμεηο θαη ηα πνζνζηά πνηεο νη αληελδείμεηο θαη ηα πνζνζηά 

επηπινθψλ;επηπινθψλ;  

βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν BarrettBarrett  

9ε  Δθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



EMR-αληελδείμεηο 

•• κήθνο κήθνο Barrett >5cmBarrett >5cm  

•• ζεκεία βαζεηάο ππνβιελλνγφληαο δηήζεζεο (κε ζεκεία βαζεηάο ππνβιελλνγφληαο δηήζεζεο (κε 

  αλχςσζε)αλχςσζε)  

•• ππνςία ιεκθαδεληθψλ ή απνκαθξπζκέλσλ ππνςία ιεκθαδεληθψλ ή απνκαθξπζκέλσλ 

  κεηαζηάζεσλκεηαζηάζεσλ  

•• δηήζεζε ≥δηήζεζε ≥T1Sm2, T1Sm2, ιεκθαγγεηαθή ή αγγεηαθή δηήζεζε, ιεκθαγγεηαθή ή αγγεηαθή δηήζεζε, 

θαθά ή κε δηαθνξνπνηεκέλνο θαξθίλνο (φηαλ έρεη θαθά ή κε δηαθνξνπνηεκέλνο θαξθίλνο (φηαλ έρεη 

γίλεη δηαγλσζηηθή γίλεη δηαγλσζηηθή EMR)EMR)  

βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν BarrettBarrett  

9ε  Δθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



EMR-επηπινθέο 

•• ζηέλσζεζηέλσζε--δπζθαγία έσο 88%δπζθαγία έσο 88%  

  

•• ήπηα αηκνξξαγία έσο ήπηα αηκνξξαγία έσο 2424%%  

  

•• δηάηξεζε έσο 7% δηάηξεζε έσο 7%   

Larghi Endoscopy 2007Larghi Endoscopy 2007, , Pouw Endoscopy 2008, Pouw Endoscopy 2008,   

Chennat AJG 2009, van Vilsteren Gut 2011Chennat AJG 2009, van Vilsteren Gut 2011      

βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν BarrettBarrett  

9ε  Δθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



πνηεο νη ζεκαληηθέο παξάκεηξνη γηα ηε πνηεο νη ζεκαληηθέο παξάκεηξνη γηα ηε 

κείσζε ηνπ θηλδχλνπ επηπινθψλ;κείσζε ηνπ θηλδχλνπ επηπινθψλ;  

βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν BarrettBarrett  

9ε  Δθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



κείσζε θηλδχλνπ επηπινθψλ EMR 

•• ζπζηήλεηαη ζε κήθνο<5εθζπζηήλεηαη ζε κήθνο<5εθ  

  

•• φρη πεξηκεηξηθά ζηελ ίδηα ζπλεδξίαφρη πεξηκεηξηθά ζηελ ίδηα ζπλεδξία  

  

•• θαηαζηξνθή  ξαβδψζεσλ ππνιεηκκαηηθνχ ηζηνχθαηαζηξνθή  ξαβδψζεσλ ππνιεηκκαηηθνχ ηζηνχ  

βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν BarrettBarrett  

9ε  Δθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



πνηεο είλαη ηειηθά νη ελδείμεηο ηεο κεζφδνπ πνηεο είλαη ηειηθά νη ελδείμεηο ηεο κεζφδνπ 

ζηελ θιηληθή πξάμε θαη πνην ην φθεινο γηα ζηελ θιηληθή πξάμε θαη πνην ην φθεινο γηα 

ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ αζζελνχο ζε θάζε ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ αζζελνχο ζε θάζε 

πεξίπησζε; πεξίπησζε;   

Πνηνη είλαη νη θαηάιιεινη αζζελείο γηα ηελ Πνηνη είλαη νη θαηάιιεινη αζζελείο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ θαη γηαηί;εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ θαη γηαηί;  



θπζηθή ηζηνξία Barrett 

•• ρσξίο δπζπιαζία ζε ρσξίο δπζπιαζία ζε Ca: Ca: 0,5% αλά έηνο0,5% αλά έηνο  

  

•• LGD LGD ζε ζε Ca: Ca: 0,70,7--1% αλά έηνο1% αλά έηνο  

  

•• HGD HGD ζε ζε Ca: Ca: 22--7% αλά έηνο7% αλά έηνο  

  

•• πηζαλφηεηα πηζαλφηεηα Ca Ca ζε φιε ηε δσή: 5ζε φιε ηε δσή: 5--8%8%  

βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν BarrettBarrett  

9ε  Δθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



πξνυπνζέζεηο γηα εθξίδσζε κε δπζπιαζηηθνχ 

Barrett 

•• Μέζνδνο Μέζνδνο   

  --  θζελήθζελή  

  --  αζθαιήοαζθαιήο  

  --  πνιχ απνηειεζκαηηθήπνιχ απνηειεζκαηηθή  

  --  λα κε ρξεηάδεηαη επηηήξεζελα κε ρξεηάδεηαη επηηήξεζε  

  

•• ε επηηήξεζε δελ έρεη απνδεηρζεί νηη απμάλεη ηελ ε επηηήξεζε δελ έρεη απνδεηρζεί νηη απμάλεη ηελ 

επηβίσζε (απνπζία πξννπηηθψλ κειεηψλ)επηβίσζε (απνπζία πξννπηηθψλ κειεηψλ)  

  

•• ΝΝΣ=1/0,5%=200 ζην έηνοΝΝΣ=1/0,5%=200 ζην έηνο  

βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν βιελλνγνλεθηνκή ζηνλ νηζνθάγν BarrettBarrett  

9ε  Δθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



δελ ζπληζηάηαη εθξίδσζε ζε κε δπζπιαζηηθφ 

Barrett δηφηη: 

•• ε αζθάιεηα δηαθνπήο ηεο επηηήξεζεο κεηά απφ ε αζθάιεηα δηαθνπήο ηεο επηηήξεζεο κεηά απφ 

επηηπρή εθξίδσζε δελ έρεη ηεθκεξησζείεπηηπρή εθξίδσζε δελ έρεη ηεθκεξησζεί  

•• ρξεηάδνληαη πνιιαπιέο ζπλεδξίεο γηα λα επηηεπρζεί ρξεηάδνληαη πνιιαπιέο ζπλεδξίεο γηα λα επηηεπρζεί 

εθξίδσζε (ςπρνινγηθφ θφζηνο;)εθξίδσζε (ςπρνινγηθφ θφζηνο;)  

•• νη ηερληθέο εθξίδσζεο είλαη αθξηβέονη ηερληθέο εθξίδσζεο είλαη αθξηβέο  

•• εε  EMR EMR έρεη ζεκαληηθέο επηπινθέοέρεη ζεκαληηθέο επηπινθέο    

•• ν ΝΝΣ είλαη ζεκαληηθφον ΝΝΣ είλαη ζεκαληηθφο  

•• αιινηψζεηο ζην λεναιινηψζεηο ζην λεν--πιαθψδεο επηζήιην;                                          πιαθψδεο επηζήιην;                                          
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LGD 

•• κηθξφο βαζκφο ζπκθσλίαο κεηαμχ κηθξφο βαζκφο ζπκθσλίαο κεηαμχ 

παζνινγναλαηφκσλπαζνινγναλαηφκσλ  

•• κηθξφο θίλδπλνο κηθξφο θίλδπλνο Ca (1% Ca (1% αλά έηνο, ΝΝΣ=100)αλά έηνο, ΝΝΣ=100)  

•• εάλ ε πηζαλφηεηα κφληκεο εθξίδσζεο είλαη >28% εάλ ε πηζαλφηεηα κφληκεο εθξίδσζεο είλαη >28% 

ηφηε ε ζηξαηεγηθή εθξίδσζεο ζπκθέξεηηφηε ε ζηξαηεγηθή εθξίδσζεο ζπκθέξεη, , αξθεί λα αξθεί λα 

δηαθνπεί ε επηηήξεζεδηαθνπεί ε επηηήξεζε  

                                                                                                      Inadomi Gastroenterology 2009Inadomi Gastroenterology 2009  
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LGD 

δελ ζπληζηάηαη εθξίδσζε εθηφο θιηληθψλ πξσηνθφιισλδελ ζπληζηάηαη εθξίδσζε εθηφο θιηληθψλ πξσηνθφιισλ  

  

αθαίξεζε νξαηψλ βιαβψλαθαίξεζε νξαηψλ βιαβψλ                                                                                                  

Pech Current Opinion in Gastroenterology 2009 
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HGD 

•• θαιή ζπκθσλία παζνινγναλαηφκσλθαιή ζπκθσλία παζνινγναλαηφκσλ  

  

•• ζρεηηθά πςειφο θίλδπλνο ζρεηηθά πςειφο θίλδπλνο Ca: Ca: 22--7% αλά έηνο7% αλά έηνο  

  

•• ΝΝΣ= πεξίπνπ 20ΝΝΣ= πεξίπνπ 20  
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HGD-IMC-ππνβιελλνγφληα δηήζεζε 

? 

? 

X 
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ηαμηλφκεζε Παξηζηνχ 

•• ιεκθαδεληθέο κεηαζηάζεηοιεκθαδεληθέο κεηαζηάζεηο  

•• ΣΣ1m11m1--3: 0%3: 0%  

•• T1sm1: 0T1sm1: 0--8%8%  

•• T1sm2T1sm2--3: 263: 26--67%67%  

  

  

  

  

  

Westerterp Virchows Arch 2005Westerterp Virchows Arch 2005  

Liu Am J S Pathol 2005Liu Am J S Pathol 2005  
GIE 2003 

200μ 
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ελδνζθνπηθή έλαληη ρεηξνπξγηθήο ζεξαπείαο ζε 

πξψηκν θαξθίλν ζε Barrett 

Pohl et al GIE 2009 
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HGC-IMC, ζπζηάζεηο 

•• ζε αζζελείο κε ζε αζζελείο κε HGDHGD  ή ή IMCIMC  ζπληζηάηαη αθαίξεζε ησλ ζπληζηάηαη αθαίξεζε ησλ 

νξαηψλ βιαβψλ θαη ζηαδηνπνίεζε κε νξαηψλ βιαβψλ θαη ζηαδηνπνίεζε κε EMREMR. Δάλ ε . Δάλ ε 

βιάβε έρεη αθαηξεζεί εμ’νινθιήξνπ, είλαη ζηαδίνπ βιάβε έρεη αθαηξεζεί εμ’νινθιήξνπ, είλαη ζηαδίνπ 

≤T1sm1 ≤T1sm1 θαη θαιήο ή κέηξηαο δηαθνξνπνίεζεο, θαη θαιήο ή κέηξηαο δηαθνξνπνίεζεο, 

ζπληζηάηαη εθξίδσζε ηνπ ππφινηπνπ κε ζπληζηάηαη εθξίδσζε ηνπ ππφινηπνπ κε 

δπζπιαζηηθνχ δπζπιαζηηθνχ Barrett Barrett κε κε RFARFA                                                                                          
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ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά δεδνκέλα κεηαμχ ηεο ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά δεδνκέλα κεηαμχ ηεο 

κεζφδνπ θαη άιισλ κεζφδσλ εθξίδσζεο;κεζφδνπ θαη άιισλ κεζφδσλ εθξίδσζεο;  
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•• ε θσηνδπλακηθή ζεξαπεία έρεη πςειφηεξν θφζηνο, ε θσηνδπλακηθή ζεξαπεία έρεη πςειφηεξν θφζηνο, 

πεξηζζφηεξεο επηπινθέο θαη απμεκέλε πηζαλφηεηα πεξηζζφηεξεο επηπινθέο θαη απμεκέλε πηζαλφηεηα 

ππνηξνπήοππνηξνπήο  

  

•• νη ελδείμεηο ησλ νη ελδείμεηο ησλ APC APC θαη θαη MPECMPEC  πεξηνξίδνληαη ζηελ πεξηνξίδνληαη ζηελ 

θαηαζηξνθή κηθξψλ ππνιεηκκαηηθψλ λεζίδσλ θαη θαηαζηξνθή κηθξψλ ππνιεηκκαηηθψλ λεζίδσλ θαη 

ξαβδψζεσλξαβδψζεσλ  

  

•• αλακέλνληαη πεξηζζφηεξα απνηειέζκαηα γηα ηελ αλακέλνληαη πεξηζζφηεξα απνηειέζκαηα γηα ηελ 

θξπνζεξαπεία θξπνζεξαπεία       
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•• εε  EMREMR  πξνζθέξεηπξνζθέξεη  αθαίξεζεαθαίξεζε  ηεοηεο  βιάβεοβιάβεο  θαηθαη  

ζηαδηνπνίεζε,ζηαδηνπνίεζε,  κεκε  απμεκέλεαπμεκέλε  φκσοφκσο  ζπρλφηεηαζπρλφηεηα  

ζηελψζεσλ,ζηελψζεσλ,  φηαλφηαλ  εθαξκφδεηαηεθαξκφδεηαη  ζεζε  κεγάιεκεγάιε  έθηαζεέθηαζε  

                                                                  

  

•• εε  RFARFA  εμαθαλίδεηεμαθαλίδεη  ηεληελ  κεηαπιαζίακεηαπιαζία  κεκε  κεγάιεκεγάιε  

απνηειεζκαηηθφηεηααπνηειεζκαηηθφηεηα  θαηθαη  κεκε  ειάρηζηεοειάρηζηεο  επηπινθέοεπηπινθέο..  

ΠξέπεηΠξέπεη  λαλα  εθαξκφδεηαηεθαξκφδεηαη  ζεζε  επίπεδνεπίπεδν  βιελλνγφλνβιελλνγφλν  

((βάζνοβάζνο  00,,55ρηι)ρηι)                                                                  
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EMR vs RFA 

Πεξηκεηξηθή EMR 

n=25 

Δζηηαθή EMR+RFA 

n=22 

p 

Εκρίζωση 

HGD/IMC 

100% 96% 0,47 

Εκρίζωση 

μεταπλασίας 

92% 96% 1 

Αιμορραγία 24% 9% 0,36 

Στένωση 88% 14% 0,00 

Διάτρηση 4% 0,14 

Van Vilsteren GUT 2011 Van Vilsteren GUT 2011   
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• πξνζθέξεη αθαίξεζε εζηηαθψλ βιαβψλ θαη παξέρεη 

δείγκα γηα ηζηνινγηθή εθηίκεζε 

• είλαη ε θαιχηεξε κέζνδνο ζηαδηνπνίεζεο 

• βνεζά ζηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ 

• έρεη έλδεημε ζε HGD θαη IMC 

• ν ζπλδπαζκφο EMR φξαηψλ βιαβψλ θαη εθξίδσζεο 

ηνπ ππνινίπνπ Barrett κε RFA πξνζθέξεη ηα 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα κε ηηο ιηγφηεξεο επηπινθέο 
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ηα ζεκαληηθφηεξα πνπ πξέπεη λα 

θξαηήζσ γηα ηελ EMR 


