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Szimpózium

Az először Norman Barrett brit  
      mellkassebész által 1950-ben  
      leírt1 Barrett-oesophagus 

a disz tális nyelőcső rákelőző álla-
pota (metapláziája), melyben a nor-
mális laphám helyét hengerhámsejtek 
foglalják el2 (1. ábra). A metaplá ziát 
leggyakrabban a savas gyomornedv 
indítja el, ha a nyelőcső alsó záró-
izmának elégtelen működése miatt 
visszaáramlik a gyomorból a nye-
lőcsőbe.3 Az évek során a Barrett-
nyelőcső az esetek kis hányadá - 
ban nyelőcső-adenokarcinómává  
alakul át.

Gyakori-e a Barrett-nyelőcső,  
és melyek a kockázati tényezői?

Különböző becslések szerint 
a Barrett-nyelőcső prevalenciája az 
általános népességben 1,2–1,6%.4,5 
Sok olyan beteg, akinél Barrett-
nyelőcsövet állapítanak meg, koráb-
ban refluxot panaszolt, de a Barrett-

nyelőcső csak a gasztroözofageális 
reflux betegségben (GORB) szenve-
dők kis hányadánál alakul ki. Koc-
kázati tényezői: krónikus refluxos 
tünetek, dohányzás, kaukázusi rassz, 
férfi nem, előrehaladott életkor (álta-
lában >50 év), rekeszsérv, elhízás.6–8 
Két vagy több ilyen kockázati tényező 
fennállása esetén szignifikánsan na-
gyobb a Barrett-nyelőcső kialakulásá-
nak kockázata.9

A bizonyítékok összefoglalása

A GORB gyakori állapot, az USA-ban 
naponta több mint 25 millióan ta-
pasztalnak gyomorégést.10 Egy újabb 
amerikai felmérés szerint a lakosság 
csaknem 35%-a szenved refluxos tü-
netektől valamikor élete folyamán.11 
Ha az érintett terület nagyobb (hosszú 
szegmensű Barrett-oesophagus), akkor 
nagyobb a nyelőcső-adenokarcinóma 
kialakulásának kockázata.12

Egy 26 vizsgálatot felölelő meta ana-
lízis szerint refluxos tünetek jelenlété-
ben szignifikánsan nagyobb valószí-
nűséggel áll fenn hosszú szegmensű 
Barrett-nyelőcső (esélyhányados: 4,9; 
95%-os MT: 2,0–12), de a rövid szeg-
mensű Barrett-nyelőcsőre hasonló 
összefüggés nem érvényes (esélyhá-
nyados: 1,1).13 Több eset-kontroll vizs-
gálat adatai arra utalnak, hogy köz-
vetlen kapcsolat van a dohányzás és 
a Barrett-nyelőcső között: 30–45 cso-
magévnyi dohányzás után a betegség 
kialakulásának esélyhányadosa 2,0 
(95%-os MT: 1,2–3,3).14 Amerikában 
a Barrett-nyelőcső kialakulására néz-
ve fokozottan veszélyeztetettek a fehér 
bőrűek (a latin-amerikaiakkal és az 
afroamerikaiakkal szemben), valamint 
a rekeszsérvben szenvedők, a férfiak és 
az elhízottak – utóbbiakhoz 2 és 4 kö-
zötti esélyhányados tartozik.6–8 A tü-
netek együttes jelentkezése szintén 
növeli a diagnózis valószínűségét. Így 
pl. azokra az elhízott felnőttekre, akik 
savas refluxról számolnak be, 34,4 az 
esélyhányados (95%-os MT: 6,3–188), 
tehát jóval nagyobb, mint azokra, 
akiknél csak reflux áll fenn (esélyhá-
nyados: 9,3; 95%-os MT: 1,4–62,2). New York-i MűegYeteM, Oszteopátiás Orvoslás Kara, Old Westbury (New York, USA)
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A Barrett-nyelőcső rákelőző állapot, leggyakrabban krónikus refluxos tünetek ta-

laján alakul ki. Ma is vitatott kérdés a kezelés módja, az endoszkópos szűrő- és el-

lenőrző vizsgálatok szükségessége. Valószínűbb a nyelőcsőrák kialakulása, ha 

a diszplázia súlyos fokú, vagy ha a Barrett-nyelőcső hosszú szakaszt érint. Endoszkó-

pos szűrést kell mérlegelnünk, ha több kockázati tényező is jelen van. A súlyosan 

diszpláziás léziókat endoszkópos úton ki kell iktatni, a diszpláziával nem járó Barrett-

nyelőcső állapotát követni kell. Enyhe diszplázia esetén választható a monitorozás 

vagy az endoszkópos eradikáció. Nincs bizonyíték a savas refluxot mérséklő gyógy-

szeres vagy sebészi kezelés rákmegelőző hatékonyságára.
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Ugyancsak nagy a Barrett-oesophagus 
valószínűsége, ha a savas refluxról be-
számoló beteg dohányzik is (esélyhá-
nyados: 51,4; 95%-os MT: 14,1–188).9

Évről évre sok tünetmentes betegről 
derül ki, hogy Barrett-oesophagusban 
szenved. Egy svédországi vizsgálatban 
véletlenszerűen választottak ki ezer 
embert az általános népességből a felső 
tápcsatorna endoszkópos vizsgálatára, 
átlagéletkoruk 53 év volt, a felük volt 
nő.4 A Barrett-nyelőcső prevalenciáját 
a teljes csoportban 1,6%-nak találták, 
de 2,3%-nak a tünetekről beszámo-
ló és 1,2%-nak a tünetmentes betegek 
között. Egy újabb olaszországi vizs-
gálatban a betegek 1,3%-ánál talál-
tak Barrett-oesophagust, és 46,2%-uk 
mondta tünetmentesnek magát.5

Milyen a hosszú távú prognózis 
kezelés nélkül?

Összességében kicsi annak abszolút 
kockázata, hogy a Barrett-nyelőcső 
özofageális adenokarcinómává alakul-

jon át (éves incidencia: 0,12–0,33%). 
Ha a betegség hosszabb szegmenst 
érint, illetve ha súlyosabb fokú 
a diszplázia, akkor nagyobb a dagana-
tos progresszió veszélye.

A bizonyítékok összefoglalása

Egy 57 vizsgálatra és 11 434 beteg-
re (összesen 58 547 betegév) kiter-
jedő metaanalízisben az oeso pha-
gus adenokarcinómájának éves 
incidenciáját 0,33%-nak találták disz-
plá ziá val nem járó Barrett-nyelőcső 
esetén (illetve 0,19%-nak a rövid 
szeg mensű esetekben).15 Egy dánia i 
kohorsz vizsgálatban több mint 11 000 
Barrett-beteget követtek 5,2 éven át.16 
A rákos esetek mintegy kétharmadára 
a követés első évében derült fény, való-
színűleg azért, mert a kiindulási endo-
szkópos vizsgálat során nem ismerték 
fel a rákot vagy elvétették a biopsziás 
mintavételt. Az első évben földerített 

özofageális adenokarcinómák kizárása 
után az elrákosodás incidenciája már 
csupán 0,12% volt évente. Gyakrabban 
alakult ki adenokarcinóma akkor, ha 
a kiindulási vizsgálat enyhe diszpláziát 
állapított meg, mint a diszplázia nél-
küli esetekben (5 vs. 1 eset 1000 be-
tegévre). Az általános népességgel 
összehasonlítva az oesophagus-adeno-
karcinóma kialakulásának relatív koc-
kázata 11,3 volt.16

Az adenokarcinómába való prog-
resszió valószínűsége sokkal nagyobb 
akkor, ha súlyos a diszplázia: ilyen-
kor a progressziós ráta 42 eset/1000 
személyév (a beszámolókban közölt 
4,2/100 személyév adatból extra po lál-
va).17 Egyéb kockázati tényezők: hosz-
szabb szegmentum érintettsége (relatív 
kockázat: 2 cm-en túl centiméteren-
ként 1,1), 10 évnél hosszabb ideje fenn-
álló tünetek, diszplázia jelenléte és 
özofagitisz jelenléte.12

1. ábra. Barrett-oesophagus endoszkó-
pos felvétele. A hagyományos fehér fényű 
endoszkópiával (a) összehasonlítva a kes-
keny sávú felvétel (b) fölerősíti a felületi nyál-
kahártya- és érmintázatokat, ezzel fokoz-
za a neoplázia endoszkópos kimutatásának 
szenzitivitását és specificitását

Ajánlás Szint Hivatkozás

A betegség endoszkópos szűrésére csak akkor van szükség, ha a Barrett-nyelőcső több kockázati tényezője is fennáll C 18

Endoszkópos ellenőrzést ajánlanak azoknak a betegeknek, akiknél a Barrett-nyelőcső diszplázia nélkül van jelen,  
   vagy csak kisfokú diszpláziával jár együtt C 16

Az endoszkópos eradikáció (pl. rádiófrekvenciás abláció, fotodinámiás terápia, endoszkópos nyálkahártya-reszekció)  
   előnyben részesítendő az ellenőrzéssel szemben a súlyos diszpláziával járó Barrett-oesophagus eseteiben C 20

A: kifogástalan minőségű betegközpontú vizsgálatok egybehangzó eredményei; B: nem kifogástalan minőségű vagy nem egybehangzó betegközpontú vizsgálatok eredményei; C: szakmai 
konszenzus, betegségközpontú vizsgálatok eredményei, általános gyakorlat vagy esetsorozat

Főbb gyakorlati ajánlások és evidenciaszintjük

a b
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Mikor kell szűrővizsgálatot végezni?

A bizonyítékokon alapuló irányelvek 
nem támogatják a Barrett-nyelőcső 
rutinszerű szűrővizsgálatát. Alarmí-
rozó jelek esetén a refluxos betegeket 
endoszkópos vizsgálatra kell utalni. 
Mérlegelhető a szűrővizsgálat elvég-
zése a Barrett-nyelőcső több kockázati 
tényezőjének fennállásakor.

A bizonyítékok összefoglalása

Bár a Barrett-nyelőcső összefüggésbe 
hozható az oesophagus adeno karci-
nó má já nak kialakulásával, véletlen 
besorolásos klinikai vizsgálatokban 
nem határozták meg az endoszkópos 
szűrésnek a mortalitásra gyakorolt ha-
tását.

Legújabb irányelveiben az Ameri-
can College of Physicians (ACP), az 
American College of Gastro ente ro logy 

(ACG) és az American Gastro ente ro-
lo gical Association (AGA) a GORB-
ban szenvedők nagy számára, a nyelő-
cső adenokarcinómájának más rákos 
daganatokhoz képest csekély gyako-
riságára, valamint az endoszkópia 
invazív és költséges voltára hivatkoz-
va nem ajánlja a rutinszerű szűrés be-
vezetését (1. táblázat).18–21 Egy 2011-es 
elemzésben az endoszkópos szűrést 
a szűrés és ellenőrzés mellőzésével ösz-
szehasonlítva 115 664 USA-dollárra 
becsülték egy életminőséggel korri-
gált életév megnyerésének költségét.22 
Ugyanebben a vizsgálatban arra a kö-
vetkeztetésre jutottak, hogy 654%-kal 
kellene növekednie a nyelőcső-adeno-
karci nó ma incidenciájának ahhoz, 
hogy az inkrementális költséghaté-
konysági együttható 50 000 dollár/1 
életminőséggel korrigált életév alá 
csökkenjen.

Az ACP/ACG/AGA irányelvei ab-
ban az esetben ajánlják a refluxos 
betegek endoszkópos vizsgálatát, ha 
alarmírozó tünetek vannak jelen (pl. 
fogyás, anémia, vérzésre vagy elzá-
ródásra utaló jelek, diszfágia, illetve 
megfelelő protonpumpagátló keze-
lés ellenére is fennmaradó tünetek). 
Emellett mérlegelendőnek tartják 
az endoszkópiát a Barrett-nyelőcső 
több kockázati tényezőjével ter-
helt betegek, közülük is főként az 
50 éven felüliek számára. A refluxra 
utaló tüneteket önmagukban egyik 
irányelv sem tartja elegendő oknak 
az endoszkópos vizsgálat rutinsze-
rű elvégzésére.18–20,23 Ha az endoszkó-
pos szűrővizsgálat nem mutatott ki 
Barrett-oesophagust, újabb szűrő-
vizsgálatra vagy ellenőrzésre csak 
a tünetek jelentős megváltozása ese-
tén van szükség.

Indikációk American College of 
Gastroenterology18

American College of 
Physicians19

American 
Gastroenterological 
Association20

American Society for 
Gastrointestinal Endoscopy21

GORB alarmírozó jelekkel* 
vagy protonpumpagátló-
kezelés mellett is 
perzisztáló tünetekkel

Endoszkópia Endoszkópia Endoszkópia Endoszkópia

GORB és több kockázati 
tényező

A nagy kockázatú betegek 
vizsgálatában személyre 
szabva alkalmazandó az 
endoszkópia

Mérlegeljük az 
endoszkópiát

Endoszkópos szűrés 
(gyenge ajánlás, közepes 
minőségű evidenciák 
alapján)

Mérlegeljük az endoszkópiát

GORB van, de nincs egynél 
több kockázati tényező

Az endoszkópia nem 
ajánlott

Az endoszkópia nem 
ajánlott

Az endoszkópia nem 
ajánlott

Az endoszkópia nem ajánlott

Diszplázia Ha nincs: kétszer az első 
évben, majd 3 évenként

Ha enyhe: 6 havonta, majd 
évente, amíg nem lesz 
egymás után két teszt 
negatív

Ha súlyos (és nem eradi kál-
ják): 3 havonta

Ha nincs: legfeljebb 
3–5 évenként

Ha van: gyakrabban

Ha nincs: 3–5 évenként
Ha enyhe: 6–12 havonta
Ha súlyos (és nem era di kál-

ják): 3 havonta

Ha nincs: az első évben kétszer, 
majd 3 évenként, amíg nincs 
progresszió   

Ha enyhe: 6–12 havonta,  
majd évente

Ha súlyos (és nem eradikálják):  
3 havonta

1. táblázat. Ajánlások a Barrett-nyelőcső endoszkópos szűrésére és ellenőrzésére

GORB: gasztroözofageális reflux betegség
*Alarmírozó jelek: testsúlycsökkenés, anémia, vérzésre vagy elzáródásra utaló jelek, diszfágia, megfelelő protonpumpagátló kezelés mellett is fennmaradó tünetek

Irodalmi adatok18–21 alapján
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Mikor kell endoszkópos  
ellenőrzést végezni?

Az ellenőrző endoszkópos vizsgálat 
elvégzésére diszplázia nélküli Barrett-
oesophagus esetén 3–5 évenként, eny-
he diszplázia esetén 6–12 havonta, sú-
lyos diszplázia esetén – amíg meg nem 
történik az eradikáció – 3 havonta 
ajánlatos sort keríteni.

A bizonyítékok összefoglalása

A Barrett-betegek endoszkópos ellen-
őrzésével kapcsolatban nem történtek 
véletlen besorolásos vizsgálatok. Egy 
nemrég közölt költséghatékonysági 
elemzés alapján a súlyosan diszpláziás 
betegek 3 havonkénti endoszkópos 
ellenőrzésének és rádiófrekvenciá s 
ablációjának inkrementális költség-

hatékonysági együtthatója 16 348 
euró (kb. 22 000 USA-dollár)/1 élet-
minőséggel korrigált, megnyert élet-
év.24 A diszplázia nélküli és az enyhe 
diszpláziával járó Barrett-oesophagust 
a rákba való progresszió viszonyla-
gos lassúsága miatt rendszerint soro-
zatos endoszkópos vizsgálatokkal és 
biopsziákkal követik.

A diszplázia nélküli vagy csak eny-
he diszpláziával járó esetekben egy 
éven belül újabb endoszkópos vizs-
gálatra van szükség, mert az első en-
doszkópos vizsgálatkor rejtve maradt 
a rák, illetve a nem megfelelő min-
tavétel lehetősége miatt az ismételt 
vizsgálat viszonylag gyakran tár fel 
adenokarcinómát.16,18,21 A továbbiak-
ban sok ajánlás szerint nem szüksé-
ges évente ismételni az endoszkópos 

ellenőrzést, mert a nem diszpláziás 
oesophagus neopláziás progresszió-
jának incidenciája kicsi (1 eset/1000 
személyév16) – elegendő 3–5 évenként 
elvégezni az endoszkópiát.19,20 Enyhe 
diszplázia esetén a neopláziás prog-
resszió nagyobb rátája (5,1 eset/1000 
személyév16) miatt ajánlatos valami-
vel gyakrabban végezni az endoszkó-
pos ellenőrzést. E betegek számára 
az AGA és az American Society for 
Gastrointestinal Endoscopy az első 
évben 6 havonta, majd pedig éven-
te ismételt endoszkópiát ajánl, hacsak 
a diszplázia foka nem változik.20,21 
A súlyos diszplázia jelenti a legna-
gyobb kockázatot a neopláziás prog-
resszió tekintetében (az ötéves koc-
kázat több mint 30%18), és a legtöbb 
irányelv szerint ilyen esetben 3 ha-

A Barrett-oesophagusban szenvedő, krónikus refluxos tüneteket panaszoló betegek ellenőrzése

ÖGD-vel és biopsziával megerősített 
Barrett-nyelőcső

Nincs diszplázia: az ÖGD  
és a biopszia megismétlése 

1 éven belül

Nincs diszplázia: az ÖGD  
és a biopszia megismétlése 

3 évenként

Diszplázia: a megfelelő 
protokoll követése

Nem mutatható ki diszplázia 
két egymást követő évben: 
a diszplázia nélküli esetek 

kezelési protokolljának 
követése

Diszplázia:  
a megfelelő  

protokoll  
követése

Az ÖGD  
és a biopszia  

ismétlése  
3 havonta

Rádiófrekvenciás abláció, 
fotodinámiás kezelés vagy endo-
szkópos nyálkahártya-reszekció 

(elsősorban az utóbbi)

Az ÖGD és a biopszia ismétlése  
3 havonta; az ellenőrzés leállítható, 
ha a biopszia teljes ablációt mutat 
három egymást követő ÖGD során

Nincs változás: az ÖGD  
és a biopszia megismétlése 

évente

Súlyos diszpláziába 
progrediált: a megfelelő 

protokoll követése

A nyálkahártya nem mutat 
rendellenességet: kezelés 

a beteg preferenciái szerint

A nyálkahártya 
rendellenességet 
mutat: endoszkó-
pos nyálkahártya-

reszekció

Enyhe diszplázia: az ÖGD és 
a biopszia megismétlése 6 

hónapon belül

Súlyos fokú diszplázia

2. ábra. Algoritmus a Barrett-oesophagusban 
szenvedő és krónikus refluxos tüneteket pana-
szoló betegek ellenőrzésére. ÖGD: özofago-
gasztro-duodenoszkópia

Irodalmi adatok18,20 alapján
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vonta kell ismételni az endoszkópiát, 
ha a beteg nem egyezik bele az 
eradikációs kezelésbe, vagy ha azt más 
okból halasztani kell.18,20,21 A 2. ábrán 
bemutatott ellátási algoritmus össz-
hangban van a fenti ajánlásokkal.18,20

Mi a legjobb kezelés?

A súlyos diszpláziával jellemzett 
léziókat a nyelőcső-karcinóma kialaku-
lásának nagyobb veszélye miatt általá-
ban eradikálni kell. A nyálka hártyá ban 
talált kóros eltéréseket, pl. a vizsgálat 
során talált fekélyeket és csomókat, en-
doszkópos úton reszekálni kell diagnó-
zis és stádium meg határozás céljából. 
Az endoszkópos módszereket rend-
szerint előnyben részesítjük az invazív 
özofagektómiával szemben.

A bizonyítékok összefoglalása

Gyógyszeres kezelés. Proton pumpa gát-
lók kal történő hosszú távú savcsökken-
tő kezeléssel visszaszoríthatók a ref-
luxos tünetek. Bár egyes retrospektív 
kohorszvizsgálatokban azt találták, 
hogy a protonpumpagátló kezelés szig-
nifikánsan csökkent i a disz plá zia ki-
alakulását Barrett-betegek körében,25 
nincs bizonyíték arra, hogy szignifi-
kánsan késleltetné vagy megelőzné 
a rákba való progressziót.18

Műtét. A múltban a nagyfokú disz-
plá ziá val járó Barrett-nyelőcső aján-
lott kezelése az özofagektómia volt, 
mert a rákos átalakulásra hajlamos 
léziók eltávolításának ez a legbizto-
sabb módja.26 Ez az invazív beavatko-
zás azonban az idős vagy más beteg-
ségben is szenvedő betegek egy része 
számára nem elviselhető, ezért ma-
napság a legtöbbjük endoszkópos ke-
zelésben részesül. Korábbi vizsgálatok 
alapján a fundoplikációnak is szere-
pet tulajdonítottak a savas reflux mér-
séklésében,27 de az újabb, hosszabb 

tartamú tanulmányok azt mutatták, 
hogy ez a beavatkozás nem csök-
kenti szignifikánsan az oesophagus 
adenokarcinómájának incidenciáját.18

Endoszkópos beavatkozások. Az 
endoszkópos beavatkozások sokkal 
kevésbé invazívak, mint az özo fagek-
tómia, és a súlyos diszplázia legjobb 
terápiáját jelentik.28 Az ajánlott be-
avatkozások a fotodinámiás kezelés, 
a rádiófrekvenciás abláció és az endo-
szkópos nyálkahártya-reszekció.20

A fotodinámiás kezelés azt jelent i, 
hogy valamilyen szisztémás fényérzé-
kenyítő anyag bevitele után endoszkó-
pos módszerrel lézersugaraknak tesz-
szük ki a léziót. Egy véletlen besorolásos, 
prospektív, kontrollcsoportos vizsgá-
latban (n=208) a fotodinámiás kezelés-
sel az esetek 78%-ában érték el a súlyos 
diszplázia ablációját, és a beavatko-
zás 38%-os abszolút csökkenést hozott 
az adenokarcinóma előfordulásában 
a csak protonpumpagátlóval végzett ke-
zeléssel összehasonlítva (p<0,0001).29 
A fotodinámiás terápia az egyetlen olyan 
kezelés, amelyről bebizonyosodott, hogy 
szignifikánsan csökkenti a Barrett-
oesophagusban szenvedők rákos megbe-
tegedésének kockázatát.18 Ugyanakkor 
a nemkívánatos hatásai is számottevők: 
a betegnek kerülnie kell a napfényt a bő-
rön kialakuló fotoszenzitivitási reakciók 
lehetősége miatt, és az esetek 33%-ában 
szűkületek is kialakulnak.30

A léziók endoszkópos nyálka-
hártya-reszekciója lehetővé teszi 
a diag nózist és a kezelést. Ajánlják 
a módszert a neoplázia T-stádiumá-
nak meghatározására a nyálkahár-
tya rendellenességének kimutatása 
után. A komplett válasz gyakorisá-
ga 76–100%, de a beavatkozásnak je-
lentős szövődményei lehetnek, így pl. 
szűkületek alakulhatnak ki (akár az 
esetek 50%-ában), illetve vérzés vagy 
perforáció léphet fel.28,31

Újabb tanulmányok szerint kiváló 
eredményeket lehet elérni rádiófrekven-
ciás ablációval. A kezelés során gyűrű-
elektródokkal ellátott 3 cm-es hengeres 
ballont helyeznek a lézióra a Barrett-
nyálkahártya hőenergiával történő pre-
ferenciális ablációja érdekében.32 A rá-
diófrekvenciás abláció különösen akkor 
hatásos, ha diszplázia is kimutatható. 
Egy nemrég publikált metaanalízis sze-
rint az esetek 91%-ában sikerült teljes 
mértékben eradikálni a diszpláziás nyál-
kahártyát.28,33 Ilyen kezelés után sokkal 
ritkább (7,6%) a szűkületek kialakulása 
is az endoszkópos nyálkahártya-reszek-
cióval összehasonlítva.34 A jelek szerint 
igen kedvező klinikai hatás és szövőd-
ményprofil miatt a rádiófrekvenciás 
ablációt többen a nem diszpláziás léziók 
kezelésére is ajánlják.35 Az újabb adatok 
azonban azt mutatják, hogy a diszplázia 
nélküli Barrett-oesophagus kezelésé-
ben a módszer nem költséghatékony az 
adenokarcinómába való progresszió ki-
sebb kockázata miatt.36

A folyékony nitrogén permetezésével 
történő endoszkópos krioablációt mint 
alternatív módszert ajánlották a súlyos 
diszpláziával járó Barrett-nyelőcső 
kezelésére. Egy újabb, kis esetszá-
mú vizsgálat azt mutatta, hogy két-
éves követés után a kezelt betegeknél 
100%-ban a súlyos diszplázia komp-
lett era di kációját állapították meg, és 
84%-ban sikerült teljesen eradikálni 
a metapláziát.37 Egyelőre mégsem 
ajánlják ezt a módszert első vonalbe-
li kezelésként, mert ehhez még nem áll 
rendelkezésre elegendő adat.20

Életmód és étrend. Nincs bizonyí-
tékunk arra, hogy a Barrett-betegek 
számára előnyösek lennének a reflu-
xos betegek számára ajánlott életmód-
beli változtatások. Az alkoholfogyasz-
tásról tudjuk, hogy oki szerepe van 
a nyelőcső lap hám sejtes karcinómá-
jának kialakulásában, de a mértékle-
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tes alkoholfogyasztás az oesophagus-
adenokarcinóma csökkent kocká zatával 
jár együtt (esélyhányados: 0,63; 95%-os 
MT: 0,41–0,99).38 A fogyasztott gyümöl-
csök és zöldségek mennyisége fordí-
tott összefüggést mutat az oesophagus-
adenokarcinóma kockázatával, de arra 
nincs bizonyíték, hogy az ilyen ét-
rendre való áttérés hatásos lenne az 
adenokarcinóma megelőzésében.39

Az adatok forrásai. Több keresés történt 
a PubMed-ben (Clinical Queries), a következő 
keresőkifejezésekkel: Barrett’s, esophagus, screening, 
surveillance, endoscopies, treatment, risk factors, 
surveillance, biomarkers, adenocarcinoma. A keresés 
metaanalízisekre, véletlen besorolásos, kontroll-
csoportos vizsgálatokra, klinikai vizsgálatokra és 
összefoglaló közleményekre irányult. A keresés kiterjedt 
még az Agency for Healthcare Research and Quality 
evidenciabeszámolóira, az Essential Evidence Plus-ra, 
a Cochrane-adatbázisra, valamint a DynaMed-re és 
az UpToDate-re. Keresési időpontok: 2012. január 3. és 
2013. október 31. között.
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Közleményében G. Zimmermann 
   áttekinti a kórképpel kapcsola-

tos legfontosabb ismereteket, kitérv e 
az epidemiológia, a diagnózis és a gon-
dozás sajátosságaira. Az elmúlt másfél 
évtizedben a Barrett-nyelőcső irányá-
ba forduló intenzív tudományos ér-
deklődés forrása a nyelőcső mirigy-
hámsejtes rákjának (adenokarcinóma) 
a nyugati országokban tapasztalt 
erőteljesen növekvő incidenciája.1 
Ugyan akkor azonban a széles körű 
kutató munka ellenére a kórképpel 
kapcsolatos számos kérdés jelenleg 
is válaszra vár. Kommentáromban 
ezek közül emelem ki és mutatom be 
a mindennapi gyakorlat szempontjá-
ból legfon tosabbakat az aktuális hazai 
ajánlások tükrében.

Definíció

Barrett-nyelőcsövön a gasztro özo-
fageális reflux betegség (GORB) speciá-
lis alcsoportját értjük, amelyre jellem-
ző, hogy az özofago-gasztrikus junkció 
feletti többrétegű, el nem szaru-
sodó laphám helyét rövidebb-hosz-
szabb szakaszon specializált intesz-
tinális hengerhám-metaplázia foglalja 
el. A kórkép definíciója a Norman Bar-
rett nevéhez fűződő első leírása (1950) 
óta többször változott, és ma sem telje-
sen egységes. Az eredet i megfogalma-
zás szerint a Barrett-nyelőcső a legalább 
3 cm hosszan az özofago-gasztrikus 
junkció fölé terjedő hengerhám-
metapláziát jelentette (columnar lined 
oesophagus, CLO), függetlenül az elvál-
tozás szövettani típusától. Az ezt követő 
fél évszázadban a kórkép definiálásával 
két irányelv mentén próbálkoztak.

Az egyik a karcinóma fokozott 
kockázatát helyezi a fókuszba, ilye-

nek az American Gastroenterological 
Association (AGA) ajánlásai (1997, 
2011). Ezek a specializált intesztinális 
metaplázia (SIM) jelenlétéhez kö-
tik a Barrett-nyelőcső fennállásá-
nak kimondását, amit azzal indokol-
nak, hogy ebből a szövettani formából 
alakul ki legtöbbször a nyelőcső-
adenokarcinóma. Bár diszplázia és 

adeno karcinóma kialakulhat gaszt rikus 
metapláziából is, ennek kockázatát el-
hanyagolhatónak tartják az intesztinális 
metaplázia esetében tapasztalthoz 
képest. A gyakorlatban ez azt jelen-
ti, hogy már egyetlen kehelysejt (sőt, 
a kehely sejtre jellemző mucin) jelenlé-
tének igazolása is ugyanazt a fokozott 
karcinómakockázatot jelenti, mint a tel-
jes egészében specializált intesztinális 
hámstruktúrát tartalmazó metaplázia.

A másik gondolatmenet közelebb áll 
az eredeti megfogalmazáshoz, és az en-
doszkópos vizsgálat szemszögéből de-
finiálja a kórképet. Ez figyelembe veszi, 
hogy a tükrözés során nem dönthető 
el teljes bizonyossággal a metaplázia tí-
pusa, hiszen a legnagyobb rákkocká-
zatot jelentő specializált intesztinális 
metaplázia jelenlétét majd csak 
a biopsziás mintavétel és a szövettani 

vizsgálat eredménye alapján lehet ki-
mondani. Ezt tükrözi a 2006-ban meg-
jelent ún. mont reáli definíció, amely 
elhagyja a Barrett-nyelőcső kritérium-
rendszeréből a SIM jelenlétének szük-
ségességét, és bevezeti az endoszkópo-
san fel téte lezett özofageális metaplázia 
(endosco pi cally suspected esophageal 
metaplasia, ESEM) fogalmát. E rend-
szer elterjedése lehetőséget adott vol-
na a metaplázia–diszplázia–karcinóma 
tengely egyes állomásainak szélesebb 
körű összehasonlító vizsgálatára, mely 
segítené az egyéb fokálisan jelenlevő 
metaplasztikus struktúrák klinikai és 
kórélettani jelentőségének megértését, 
tisztázását is.

Egyelőre azonban a kórkép kutatása 
csaknem teljes egészében az első (ame-
rikai) definíció mentén szerveződik. 
Ez amellett, hogy eltekint a gasztrikus 
metapláziák részletes vizsgálatától, 
nem foglalkozik az intesztinális meta-
plázia esetén egyébként igen gyakran 
jelen levő jelentős szövettani diverzitás 
kórélettani és prognosztikai jelentősé-
gével sem.2

Epidemiológia, etiológia,  

természetes lefolyás

Magyarországon a Barrett-nyelőcső 
prevalenciájáról és incidenciájáról 
nem készült még átfogó, populáció 
szintű vizsgálat. A rendelkezésre álló 
adatok alapján azonban hazánkban 
még nem következett be a nyelőcső-
adenokarcinóma előfordulásának 
a nyugati országokéhoz hasonló, lát-
ványos emelkedése. Így az is feltéte-
lezhető, hogy a prekancerózist jelen-
tő Barrett-metaplázia előfordulása is 
ritkább, mint a nemzetközi statiszti-
kák alapján várható. A korábbi euró-
pai és amerikai statisztikák a Barrett-
nyelőcső előfordulási gyakoriságát 
a refluxbetegek között 5%-ra, a teljes 
népességen belül pedig 1 és 2% közötti 
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értékre becsülték. A karcinóma kiala-
kulásának valószínűségét pedig 1:200 
betegévnek (0,5%) tartották. Ezzel 
szemben a közelmúltban publikált dán 
vizsgálat ennél lényegesen alacsonyabb 
értéket talált, mindössze 0,12%-ot.3

A Barrett-nyelőcső kialakulá sá ban 
a krónikusan fennálló gasztro özo-
fageális refluxnak alapvető jelentőséget 
tulajdonítanak, azaz a Barrett-nyelőcső 
kialakulása szempontjából a hosszú 
ideje fennálló GORB, illetve GORB-
tünetek kockázati tényezőt jelentenek. 
Az is bizonyított tény, hogy SIM jelen-
létekor súlyosabb fokú a komplex felső 
tápcsatornai motilitási zavar, és ennek 
következtében a savas és epés reflux is, 
mint az olyan esetekben, amikor nincs 
SIM a nyelőcsőben. Mindez még kife-
jezettebb akkor, ha az illető nyelőcsö-
vében diszpláziás jelenségek is megfi-
gyelhetők.4 Ugyanakkor szembetűnő 
jelenség, hogy a Barrett-nyelőcsöves 
betegek jelentős részének nincs típusos 
refluxtünete. A legutóbbi amerikai fel-
mérés adatai szerint a kolonoszkópos 
szűrés kapcsán végzett gasztroszkó-
pos vizsgálattal fehér férfiak körében 
8,5%-nak találták a Barrett-nyelőcső 
előfordulási gyakoriságát.5 Ráadásul 
a betegek kétharmad részének sosem 
volt refluxra jellemző tünete, vagy-
is a Barrett-nyelőcső valódi előfordu-
lási gyakorisága akár háromszorosa 
is lehet annak, amit szimptomati-
kus GORB esetén felderítenek. Mivel 
a néma GORB okozta Barrett-nyelőcső 
csak endoszkópos vizsgálattal ismerhe-
tő fel, ezért fontos a kockázati tényezők 
– fehér rassz, férfi nem, túlsúly, diabe-
tes mellitus, dohányzás, diétás faktorok 
– ismerete.6,7

A követéses vizsgálatok eredmé-
nyei alapján az adenokarcinómák je-
lentős részére a követés első évében 
derül fény.3,8 Ez elsősorban a Barrett-
metapláziának azzal a tulajdonságával 

magyarázható, hogy egyidejűleg kü-
lönböző kórszövettani súlyosságot rep-
rezentáló metaplasztikus hámterületek 
is jelen lehetnek a nyelőcsőben. Így en-
doszkóposan látható eltérés hiányában 
a random mintavétel nem biztos, hogy 
a legsúlyosabb kórszövettani stádium-
ban levő területről történik. Szintén 
holland szerzők munkájából derült ki, 
hogy a gyakorlott hisztológus által revi-
deált szövettani eredmény csak az ese-
tek 15%-ában erősítette meg a koráb-
ban nem centrumban kiadott „enyhe 
diszplázia” diagnózist. Ennek jelentő-
sége abban állt, hogy a „valódi” enyhe 
diszpláziák esetében jóval nagyobb volt 
a progresszióra való hajlam. Míg a kö-
vetés 9 éve alatt a „visszaminősített” 
esetekben csak 4,6%-ban, addig meg-
erősített diszplázia esetén ugyaneny-
nyi idő alatt 85%-ban alakult ki súlyos 
diszplázia vagy adenokarcinóma.9 En-
nek alapján ma azt mondhatjuk, hogy 
az adenokarcinóma kialakulásának 
kulcslépése az enyhe diszplázia meg-
jelenése, hiszen 10 éven belül az ilyen 
esetek túlnyomó többségében kialakul 
a nyelőcső mirigyhámsejtes rákja.

Diagnózis

Mivel a Barrett-nyelőcső tünettana nem 
jellegzetes, és – legalábbis jelenleg – nem 
áll rendelkezésre specifikus laborató-
riumi diagnosztikai marker sem, így 
a diagnózis felállításának és a prognózis 
becslésének egyetlen lehetséges eszkö-
ze az endoszkópos vizsgálat, illetve az 
ennek során vett biopsziás minták szö-
vettani értékelése. Ezt a magyarországi 
gyakorlatban korszerű, nagy felbontású, 
fehér fényű endoszkópokkal és a Seattle-
protokoll szerinti biopsziás mintavétellel 
végzik. Ez utóbbi a metapláziás hám-
ból 2 centiméterenként 4 kvadránsból 
random biopszia vételét, valamint ezen 
kívül minden látható hámeltérés célzott 
biopsziáját jelenti.

Az endoszkópos vizsgálat során töre-
kedni kell a metaplasztikus hámterü-
let minél pontosabb leírására, melynek 
alapját a Prága C&M klasszifikációs 
rendszer adja. Ennek segítségével a lele-
ten megadandó a meta plasz tikus terü-
let körkörös (C) és maximális (M) hosz-
sza (centiméterben), valamint a lehető 
legpontosabban le kell írni az összes 
látható izolált elváltozást is. Ezek alap-
ján egy 7 cm maximális és 5 cm kör-
körös hosszúságú metaplázia a leleten 
C5M7-ként szerepel.

A hagyományos fehér fényű endo-
szkópos vizsgálat legnagyobb hátránya, 
hogy „szabad szemmel” látható elvál-
tozások hiányában is állhat fenn korai 
adenokarcinóma. Ha a hám mélyebb 
rétegeiben vannak csak diszpláziás mi-
rigyek, és még nem okoznak látható 
mértékű hámvastagodást, akkor ez en-
doszkópos megtekintéssel nem ismer-
hető fel. Ez teremtette meg az igényt 
az elmúlt évtizedekben újabb és újabb 
technikák kifejlesztésére, melyektől 
a korai rák felismerési esélyének javí-
tását várták. A sor a különböző vitá-
lis festési eljárások (lugol, metilénkék, 
ecetsav, indigókármin) alkalmazásával 
kezdődött. Később a digitális technika 
fejlődése lehetővé tette a modern, nagy 
felbontású videoendoszkópok megjele-
nését. Emellett számos további tech-
nikai fejlesztésre is sor került: nagyító 
endoszkópia, különböző virtuális „fes-
tési” eljárások (narrow band imaging 
[NBI], intelligent color edoscopy [FICE] 
stb.), autofluoreszcenciás képalkotás 
(AFI), konfokális lézeres endo mik-
roszkó pia (CLE), ezek azonban több-
nyire nem, vagy legalábbis nem eléggé 
váltották be a hozzájuk fűzött remé-
nyeket.

A nagy felbontású fehér fényű 
endoszkópia még jelentősen javította 
a korai karcinóma felismerésének esé-
lyét a megnövekedett felbontás követ-



 20

Szimpózium

keztében alkotott jóval részletgazdagabb 
kép révén. Az azóta megjelent mód-
szerek azonban ezt már nem tudták 
szignifikánsan felülmúlni. Egyedül az 
AFI segített hozzá újabb, a fehér fényű 
endoszkópiával nem látott korai daga-
natok felismeréséhez, de ezek aránya 
igen alacsony (mindössze 2%-ban for-
dult elő más módszerrel nem azonosí-
tott adenokarcinóma), és a sok téves po-
zitív terület miatt a módszer rutinszerű 
alkalmazását egyelőre nem javasolják.10 
Nincs még végleges állásfoglalás a CLE 
esetében, de mivel a módszer legna-
gyobb előnye (a sejtszintű vizsgálat le-
hetősége) egyben a legnagyobb korlátját 
is jelenti (nincs lehetőség a teljes nyelő-
csőfelszín átvizsgálására), jelen formá-
jában biztosan nem fogja megoldani az 
endoszkópos diagnosztika problémáját. 
A többi felsorolt módszer is csak a már 
fehér fényű endoszkópiával azonosított 
területekről adott pontosabb (kontrasz-
tosabb) képet.

Jelenleg úgy tűnik, hogy inkább 
a már azonosított eltérések kiterjedé-
sének megítélésében várható majd tő-
lük diagnosztikus előny. Ezek alapján 
fogalmazódott meg a holland Barrett-
munkacsoport kezdeményezésére 
a BORN (Barrett Oesophagus Related 
Neoplasia) projekt, mely abból indul 
ki, hogy a gyakorlott szem könnyeb-
ben és pontosabban ismeri fel az elté-
réseket. Ezért az endoszkópos szakem-
berek oktatására helyezve a hangsúlyt 
próbálja fokozni a szubtilis léziók 
diag nosztizálásának eredményessé-
gét a jelenleginél sokkal hatékonyabb 
vizsgálómódszer megjelenéséig.

A gondozás menete  

és a terápia lehetőségei

A Barrett-nyelőcsöves beteg gondozá-
sának, követésének, kezelésének célja az 
adenokarcinóma kialakulásának meg-
előzése, illetve minél korábbi stádium-

ban történő felismerése. Erre azért van 
szükség, mert amíg a nyálkahártyá-
ra lokalizálódó és nyirokcsomóáttéttel 
nem járó esetek gyakorlatilag 100%-ban 
gyógyíthatók, addig a nyirokcsomó-
metasztázisok megjelenésével az 5 éves 
túlélési esély drámaian, 30% alá csök-
ken. E cél elérése érdekében más orszá-
gokhoz hasonlóan Magyarországon is 
szakmai irányelvek szabályozzák az or-
vos teendőit. Eszerint diszpláziamentes 
esetekben 2-3 évente, enyhe diszplázia 
esetén pedig évente van szükség en-
doszkópos ellenőrzésre és szövettani 
vizsgálatra. A súlyos diszplázia igazo-
lása azonnali kontrollt és megerősí-
tés esetén (endoszkópos vagy sebészi) 
intervenciót indokol. Az endoszkópos 
terápia „határát” a nemzetközi tapasz-
talatoknak megfelelően Magyarorszá-
gon is a szubmukóza-invázió bizonyí-
tása jelenti. Mivel ebben az esetben már 
a szubmukóza legfelső rétegének érin-
tettsége esetén is 10% felett van a rossz 
prognózist jelentő nyirokcsomóáttéttel 
járó esetek aránya, ilyenkor mindig se-
bészi beavatkozásra van szükség.

Az elmúlt évek tapasztalatait ösz-
szegezve a British Society of Gastro-
enterology (BSG) 2014-ben közzétett 
állásfoglalása több új momentumot 
tartalmaz, melyek várhatóan később 
más országok protokolljaiban és akár 
Magyarországon is megjelenhetnek.11 
Az endoszkópos ellenőrzések gyakori-
ságára vonatkozóan azt ajánlják, hogy 
ha az első vizsgálatkor vett szövettan i 
minta diszpláziamentes gasztrikus 
metapláziát igazol, akkor ezt ismételt 
mintavétellel meg kell erősíteni. Ha 
ez megtörtént, akkor nem javasolnak 
további endoszkópos követést, mert 
ebben a betegcsoportban elenyésző 
a malignus transzformáció kialakulá-
sának valószínűsége. Diszpláziamentes 
SIM esetén a metaplázia hossza alapján 
javasolnak 2-3 évenkénti, illetve 3–5 

évenkénti kontrollt olyan módon, hogy 
a hosszabb metapláziák sűrűbb követé-
sét támogatják. A fentebb hivatkozott 
holland összefoglaló tanulmány ered-
ményeit figyelembe véve úgy foglal-
nak állást, hogy amennyiben a szakértő 
hisztológus atípiát véleményez definitív 
diszplázia nélkül (ANDD), akkor a be-
tegek követését a diszpláziamentes cso-
porthoz hasonló követelmények szerint 
javasolják folytatni.

Enyhe diszplázia (LGD) igazolása 
esetén viszont az eddiginél szigorúbb, 
6 havonta történő endoszkópos kont-
rollt tartanak szükségesnek mindaddig, 
amíg nem bizonyíthat ó a disz plázia-
mentesség. A fentiekkel összevetve 
látható, hogy ez a jelenleg érvényben 
levő magyar ajánlással szemben is szo-
rosabb követést jelent. Ugyanakkor 
azonban a protokoll nem említi a hi-
vatkozott vizsgálat másik fontos kö-
vetkeztetését, mely szerint a verifikált 
enyhe diszpláziából 10 éven belül 85%-
os eséllyel fejlődik ki adenokarcinóma. 
Következésképpen ez a protokoll még 
nem írja elő azt a szükségesnek lát-
szó lépést, amely az ilyen esetek endo-
szkópos kezelésére (rádiófrekvenciás 
abláció, mukozektómia, illetve egyéb 
ablatív eljárások) vonatkozna.

Súlyos diszplázia, illetve in situ karci-
nóma gyanúja esetén az onko team nek 
történő bemutatást és gyakorlott patoló-
gus általi véleményezést javasolják. Meg-
erősítés esetén „azonnal i” endoszkópos 
vizsgálatot (nagy felbontású fehér fényű 
endoszkópia!) és szövettani mintavételt 
tartanak szükségesnek tercier központ-
ban. A modern endoszkópos techni-
kák (NBI, FICE, AFI, CLE stb.), illetve 
a hagyományos vitális festések alkalma-
zását nem tartják indokoltnak. Pozitív 
esetben – látható lézió esetén – endo-
szkópos beavatkozást (mukozektómia, 
szubmukóza-disszekció) tartanak szük-
ségesnek (T1a stádium), illetve sebészi 
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reszek ciót, amennyiben bizonyítható 
a szub mu kóza-invázió (T1b). Ilyen ese-
tekben kizárólag olyan nagy műtéti koc-
kázat esetén tartják megengedhetőnek 
a sebészi beavatkozás mellőzését, ami-
kor a műtét elvégzése nagyobb veszéllyel 
járna, mint annak elmaradása. Látható 
elváltozás hiányában rádiófrekvenciás 
ablációt kell végezni, majd a beteg szo-
ros követése szükséges a fenti protokol-
lok szerint. Karcinóma esetén a stádiu m 
felmérése során fontos megállapítást 
tesznek a képalkotó vizsgálatokra vo-
natkozóan. Eszerint egyik ilyen moda-
litás (CT, PET, MRI, EUS) sem zárja ki 
megbízhatóan a túlélési esélyek szem-
pontjából kulcsfontosságú szubmukóza-
invázió jelenlétét, azok elsősorban a nyi-
rokcsomóstátus felmérésében adnak 
támpontot.11

A sikeres karcinómaprevenció érde-
kében mai tudásunk alapján a reflux 
hosszú távú adekvát gátlását kell el-
érni. Ezt jelenleg gyógyszeresen pro-
ton pumpagátlók (PPI) emelt dózis-
ban történő adásával, illetve antireflux 
műtét végzésével valósíthatjuk meg. 
Bár e két terápiás modalitás hatékony-
ságát a reflux gátlására vonatkozóan 
a BSG idei ajánlása egyenrangúnak 
tartja, állásfoglalásuk szerint egyelő-
re nincs elég adat arra vonatkozóa n, 
hogy a kemoprofilaxis lehetséges 
gyógyszerei (PPI-k, nem szteroid gyul-
ladáscsökkentők, sztatinok) rutinsze-
rű alkalmazása vagy a fundoplikáció 
elvégzése Barrett-nyelőcsöves bete-
gek esetében túlélési előnnyel járna. 
Szimptomatikus GORB jelenlétekor 
a tüneti kontroll gyógyszeres kezelésé-
re egyedül a protonpumpagátló szerek 
használatát ajánlják.

A kemoprofilaxis lehetősége nap-
jaink egyik intenzíven kutatott témá-
ja. Bár a BSG-ajánlásban még nem 
találunk erre vonatkozó pozitív javal-
latot, a megjelenés óta publikált két 

metaanalízis alapján mind a PPI-k, 
mind pedig a sztatinok ilyen célú alkal-
mazásától kedvező hatás várható.12,13 
Az acetil-szalicilsav hatását vizsgáló 
ASPECT tanulmány eredményei egy-
előre még nem állnak rendelkezésre, 
de a korábbi retrospektív vizsgálatok és 
a hasonló témájú, de jóval kisebb eset-
számú hazai prospektív vizsgálat alap-
ján várható a pozitív eredmény e ható-
anyag tekintetében is.14

Összegzés

Számos új epidemiológiai adat árnyal-
ja a Barrett-nyelőcső kockázati ténye-
zőiről, valamint a más kórképekkel 
való kapcsolatáról eddig szerzett is-
mereteinket. A szimptomatikus bete-
gek mellett a kockázati csoportokban 
hangsúlyt kap a néma GORB/Barrett 
szűrésének jelentősége. A modern 
diag nosztikus módszerek közül még 
mindig a nagy felbontású, fehér fényű 
endoszkópia számít mértékadónak. 
Hasonlóképpen a szövettani mintavé-
telnek is a Seattle-protokoll szerint kell 
történnie, és ki kell egészíteni a látható 
léziók célzott vizsgálatával. A prognó-
zis szempontjából egyre inkább kulcs-
fontosságúnak tartott valódi enyhe 
diszplázia (LGD) a BSG-ajánlásban 
ennek megfelelő hangsúlyosabb sze-
repet kap a félévenkénti endoszkó-
pos követés előírásával. A legfrissebb 
metaanalízisek támogatják a PPI-k 
és a sztatinok szerepét a nyelőcső-
adenokarcinóma megelőzésében.
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