
Τελικό έγγραφο Σελίδα 1 

 

 

 

 
 
 

  

 

2011 
 

Εταιρεία Ογκολόγων 
Παθολόγων Ελλάδος 
Συνεδρίαση συναίνεσης 
για τον καρκίνο του 
οισοφάγου 
 
 
 

 
 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη 
Διάγνωση, Θεραπεία και 

Παρακολούθηση του Καρκίνου 
του Οισοφάγου 

 

 
Ανδρουλάκης Ν., Βακάλης Ξ., Βαρθαλίτης Ι., Βασιλειάδης Κ.,  

Βίνη Λ., Γκολφινόπουλος Β., Δερβένης Χ., Θεοδώρου Δ., 
Καραχάλιου Ν., Καραβασίλης Β., Κατωπόδη Ο., Κουμαριανού 

Α., Κριτσέλης Γ., Λιακάκος Θ., Μακατσώρης Θ., Μαντίδης Α., 
Μπούτης Α., Νασιούλας Γ., Ξενίδης Ν., Ξυνός Ε., Παπαμιχαήλ 
Δ., Πενθερουδάκης Γ., Σγουρός Ι., Σουγκλάκος Ι., Σπηλιώτης 

Ι., Στριμπάκος Α., Τριαντοπούλου Χ., Τζαρδή Μ. 



Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση, Θεραπεία και 
Παρακολούθηση του Καρκίνου του Οισοφάγου 7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 Σελίδα 2 

 

 

ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  

Η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ) θεωρεί την τήρηση των 

παρουσών κατευθυντήριων οδηγιών προαιρετική. Η τελική κρίση αναφορικά με την 

εφαρμογή τους πρέπει να ληφθεί από τον θεράποντα ιατρό λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις 

εξατομικευμένες περιστάσεις εκάστου ασθενούς. Δεδομένου του συμβουλευτικού και 

μη δεσμευτικού χαρακτήρα τους, οι παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες δεν δύνανται 

να αποτελέσουν τη βάση νομικής πράξης ή αντιδικίας για την τήρηση ή μη στο 

πλαίσιο της κλινικής πρακτικής, αλλά μπορούν μόνο να θεωρηθούν γενικές 

κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες βασίζονται στα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία, με 

στόχο τη συνεπικουρία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

Οιοσδήποτε σκέπτεται να εφαρμόσει ή να συμβουλευθεί τη βασιζόμενη σε στοιχεία 

σειρά αναμένεται να κάνει χρήση ανεξάρτητη ιατρικής κρίσης στο πλαίσιο 

εξατομικευμένων κλινικών περιστάσεων ή να ζητήσει την εποπτεία πιστοποιημένου 

ιατρού. Η ΕΟΠΕ δεν εκπροσωπεί ή εγγυάται καθ’ οιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο 

ή τη χρήση ή την εφαρμογή των εν λόγω κατευθυντήριων οδηγιών, αποποιείται δε 

οιασδήποτε ευθύνης για την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο εφαρμογή ή χρήση τους.  

Επιπροσθέτως, οι παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες περιγράφουν αξιολογήσεις και 

διαχείριση θεραπειών στο πλαίσιο κλινικής πρακτικής· ως εκ τούτου, δεν μπορεί να 

υποτεθεί ότι ισχύουν σε παρεμβάσεις εκτελούμενες εντός πλαισίου κλινικών δοκιμών, 

δεδομένου ότι τέτοιου είδους κλινικές μελέτες έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να 

εξετάζουν καινοτόμες στρατηγικές διαχείρισης μιας νόσου για την οποία η κατάρτιση 

καλύτερης θεραπείας καθίσταται απολύτως αναγκαία. Εντούτοις, διά της 

ανασκόπησης και σύνταξης της πλέον πρόσφατης βιβλιογραφίας, οι παρούσες  

κατευθυντήριες οδηγίες κλινικής πρακτικής επισημαίνουν ερωτήματα που χρήζουν 

περαιτέρω έρευνας, καθώς και το πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να τίθεται υπ’ 

όψιν η ερευνητική θεραπεία. 
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Επίπεδο ενδείξεων και ισχύς σύστασης 
 
Επίπεδο ενδείξεων (Level of Evidence/LOE) 

I Ενδείξεις που προκύπτουν από τουλάχιστον μία μεγάλη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή 

καλής μεθοδολογικής ποιότητας (λίγες πιθανότητες αποκλίσεων) ή από μετα-αναλύσεις επιτυχώς 

διενεργηθεισών τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών (RCTs) χωρίς ετερογένεια. 

II Μικρές τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές ή μεγάλες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές με 

υποψία αποκλίσεων (κατώτερη μεθοδολογική ποιότητα) ή μετα-αναλύσεις δοκιμών τέτοιου 

είδους ή δοκιμών με αποδεδειγμένη ετερογένεια.  

III Προοπτικές μελέτες κοόρτης  

IV Αναδρομικές μελέτες κοόρτης ή περιπτωσιολογικές-ελεγχόμενες μελέτες 

V Μελέτες άνευ ομάδας ελέγχου, περιπτωσιολογικές εκθέσεις, απόψεις ειδικών  

Ισχύς σύστασης (Strength of Recommendation/SOR) 

A Ισχυρές ενδείξεις αποτελεσματικότητας με ουσιαστικό κλινικό όφελος, συνιστάται ιδιαίτερα  

B Ισχυρές ή μέτριες ενδείξεις αποτελεσματικότητας αλλά με περιορισμένο κλινικό όφελος, 

συνιστάται εν γένει  

C Ανεπαρκείς ενδείξεις αποτελεσματικότητας ή οφέλους, οι οποίες δεν αντισταθμίζουν τον κίνδυνο 

ή τα μειονεκτήματα (ανεπιθύμητα συμβάντα, κόστος,..) | Προαιρετικά  

D Μέτριες ενδείξεις αναποτελεσματικότητας ή αρνητικής κλινικής έκβασης | Δεν συστήνεται εν γένει. 

E Ισχυρές ενδείξεις αναποτελεσματικότητας ή αρνητικής κλινικής έκβασης | Δεν συστήνεται ποτέ.  
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1.1 Επιδημιολογία  

Ο καρκίνος του οισοφάγου προσβάλλει κατά κύριο λόγο τους άνδρες, με λόγο 

επίπτωσης σε άνδρες/γυναίκες 3,6:1, ενώ πρωτίστως προσβάλλει άτομα μεγαλύτερης 

ηλικίας, με κορυφαία επίπτωση σε εκείνους ηλικίας 65–74 ετών. Η επίπτωση του 

καρκίνου του οισοφάγου εμφανίζει ανοδική τάση σε λευκούς άνδρες, με 0,4% ετήσια 

αύξηση από το 1992 έως το 2000. Το ποσοστό 5ετούς επιβίωσης εκτιμάται σε 15,4%, 

που είναι το πέμπτο χαμηλότερο μεταξύ όλων των καρκίνων [Wang και συνεργ., 

2005].  

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι καρκίνου του οισοφάγου: το αδενοκαρκίνωμα και το 

ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. Οι πιο γνωστοί βασικοί παράγοντες κινδύνου για 

αδενοκαρκίνωμα του οισοφάγου είναι το κάπνισμα, η χρόνια γαστροοισοφαγική 

παλινδρόμηση, ο οισοφάγος Barrett και η παχυσαρκία [Engel και συνεργ., 2003; Hvid-

Jensen και συνεργ., 2011]. Στους γνωστούς παράγοντες κινδύνου για εκδήλωση 

ακανθοκυτταρικού καρκινώματος του οισοφάγου συγκαταλέγονται το κάπνισμα, η 

κατανάλωση οινοπνευματωδών, η έκθεση σε νιτροζαμίνες, η κατάποση αλισίβας, η 

αναιμία του Φανκόνι, οι μεμβράνες συνδρόμου Plummer–Vinson και η τύλωση [Engel 

και συνεργ., 2003]. 

Συστάσεις 

 Παρατηρείται σταδιακή αύξηση της ετήσιας επίπτωσης 

αδενοκαρκινώματος του οισοφάγου στους λευκούς άνδρες. Η πρόγνωση της 

νόσου είναι φτωχή (LOE III, SOR A). 

 Το κάπνισμα και η υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών είναι οι 
κύριοι παράγοντες κινδύνου εμφάνισης ακανθοκυτταρικού καρκινώματος, ενώ 
το κάπνισμα και η χρόνια γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση με οισοφάγο 
Barrett για αδενοκαρκίνωμα του οισοφάγου (LOE III, SOR A). Η χρόνια 

γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση μπορεί να κριθεί ένοχη ακόμη και αν τη 
απουσία οισοφάγου Barrett (LOE IV, SOR C). 



Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση, Θεραπεία και 
Παρακολούθηση του Καρκίνου του Οισοφάγου 7-9 Δεκεμβρίου 2011 

 

 Σελίδα 7 

 

1.1.1 Μοριακή βάση 

Οι παράγοντες κινδύνου που αναφέρθηκαν παραπάνω και, πιθανώς, πολλοί άλλοι 

άγνωστοι προς το παρόν παράγοντες εμπλέκονται στην παθογένεση όγκων του 

οισοφάγου και της γαστροοισοφαγικής συμβολής, μεταλλάσσοντας τη λειτουργία 

συγκεκριμένων ογκογονιδίων και ογκοκατασταλτικών γονιδίων. Πολλές μελέτες έχουν 

εκπονηθεί μέχρι τούδε όσον αφορά τη μοριακή βάση της ανάπτυξης καρκίνων του 

οισοφάγου και της γαστροοισοφαγικής συμβολής. Νέα δεδομένα προκύπτουν σχετικά 

με τη σημασία συγκεκριμένων γονιδίων. Ένα από τα εν λόγω γονίδια είναι ο 

Επιδερμιδικός Αυξητικός Παράγοντας (EGFR), που συνήθως υπερεκφράζεται σε 

πρώιμου σταδίου καρκίνο του οισοφάγου. Ένα άλλο γονίδιο είναι το ογκογονίδιο 

κυκλίνη D1, το οποίο έχει διαπιστωθεί ότι υπερεκφράζεται σε πλακώδη δυσπλασία 

και σε οισοφάγο Barrett, καθώς και σε πρώιμο καρκίνο του οισοφάγου. Επίσης, το 

ογκοκατασταλτικό γονίδιο p16INK4a φαίνεται να συνδέεται με τον οισοφάγο Barrett 

και το αδενοκαρκίνωμα, όχι όμως και με το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. Τέλος, 

άλλες μελέτες έχουν καταδείξει ότι μεταλλάξεις στο ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53 

εκφράζονται κατά 90% σε καρκίνωμα του οισοφάγου και από 40 έως 75% σε 

ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του οισοφάγου [Posner και συνεργ., 2008]. 

1.1.2 Γενετική 

Η συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων αδενοκαρκινώματος του οισοφάγου 

είναι σποραδικές. Ωστόσο, μελέτες έχουν καταδείξει ότι, κατά προσέγγιση, το 7% 

ασθενών με οισοφάγο Barrett ή αδενοκαρκίνωμα έχουν τουλάχιστον έναν 

προσβεβλημένο από τη νόσο εξ αίματος συγγενή. Σε κάποιες από αυτές τις 

περιπτώσεις, φαίνεται ότι η επίπτωση των περιστατικών της νόσου στις οικογένειες 

ακολουθεί ένα μοτίβο αυτοσωματικής επικρατούσας κληρονομικότητας με ατελή 

διεισδυτικότητα ή ένα μοτίβο αυτοσωματικής υπολειπόμενης κληρονομικότητας. Έχει 

καταδειχθεί ότι μεταλλάξεις στη βλαστική γραμμή των γονιδίων MSR1, ASCC1 και 

CTHRC1 σχετίζονται ενδεχομένως με τις κληρονομικές περιπτώσεις 

αδενοκαρκινώματος του οισοφάγου [Orloff και συνεργ., 2011]. 
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1.1.3 Προγνωστικοί παράγοντες  

Το στάδιο της νόσου κατά το σύστημα σταδιοποίησης TNM σε ασθενείς με καρκίνο 

του οισοφάγου αποτελεί σημαντικό προγνωστικό παράγοντα, καθώς ασθενείς με 

υψηλότερου σταδίου νόσο έχουν χειρότερη έκβαση σε σύγκριση με ασθενείς με νόσο 

χαμηλότερου σταδίου. Η χειρουργική σταδιοποίηση είναι πιο ακριβής σε σχέση με την 

κλινική σταδιοποίηση. 

Ένας άλλος προγνωστικός παράγοντας υπό εξέταση είναι το ποσοστό βιώσιμων 

καρκινικών κυττάρων σε δείγμα όγκου που εξαιρέθηκε κατόπιν νεοεπικουρικής 

θεραπείας. Ασθενείς με λιγότερα από 50% υπολειμματικά βιώσιμα κύτταρα στο 

ιστολογικό δείγμα έχουν καλύτερη επιβίωση σε σύγκριση με ασθενείς με περισσότερα 

από 50% [Chirieac και συνεργ., 2005]. 

Όσον αφορά τους μοριακούς δείκτες ως προγνωστικούς παράγοντες του καρκίνου 

του οισοφάγου, έχουν υπάρξει πολλές μελέτες στην επιστημονική βιβλιογραφία που 

ασχολούνται με το συγκεκριμένο ζήτημα. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες καταδεικνύουν 

ότι πολλά γονίδια και τα προϊόντα τους έχουν προγνωστικό ρόλο στον καρκίνο του 

οισοφάγου. Κάποια από αυτά τα γονίδια ή τα προϊόντα τους είναι ο HER-2, ο EGFR, 

η κυκλίνη D1, τα ογκοκατασταλτικά γονίδια p16 και p53, η οικογένεια της Bcl-2, οι 

μεταλλοπρωτεϊνάσες εξωκυτταρικού δικτύου VEGF, Cox-2 και b-FGF. Πιθανώς, τα 

πιο σημαντικά δεδομένα είναι αυτά που αφορούν τον HER-2, καθώς υπάρχει 

θεραπεία στοχεύουσα τον συγκεκριμένο υποδοχέα. Όσον αφορά την προγνωστική 

αξία των υπόλοιπων γονιδίων, είναι απαραίτητη η εκπόνηση επιβεβαιωτικών 

μελετών. 

Άλλος ένας προγνωστικός παράγοντας σε ασθενείς με καρκίνο του οισοφάγου είναι 

το επίπεδο SUV σε σάρωση τομογράφου εκπομπής ποζιτρονίων-αξονικού 

τομογράφου (PET-CT scan). Σε ασθενείς με εντοπισμένη νόσο, τα υψηλότερα 

ποσοστά SUV προ οιασδήποτε θεραπείας [Sepesi και συνεργ., 2009] ή κατόπιν 

χημειοακτινοθεραπείας [Sharma και συνεργ., 2011] δείχνουν να σχετίζονται με 

χειρότερη πρόγνωση, μολονότι απαιτείται η εκπόνηση επιβεβαιωτικών μελετών.  
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1.1.4 Προβλεπτικοί παράγοντες 

Η υπερέκφραση HER-2 σε ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα γαστροοισοφαγικής 

συμβολής αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα ανταπόκρισης στη δραστική ουσία 

τραστουζουμάμπη, που στοχεύει τον υποδοχέα HER-2. Επίσης, τα ογκοκατασταλτικά 

γονίδια p21 και p53 έχουν συσχετιστεί με ανταπόκριση σε προεγχειρητική 

χημειοθεραπεία ή χημειοακτινοθεραπεία. Ωστόσο, οι ελάχιστες μελέτες που έχουν 

εστιαστεί σε αυτό το ζήτημα κατέληξαν σε αντιφατικά αποτελέσματα [Vallböhmer και 

συνεργ., 2010]. 

Τέλος, όπως προκύπτει από δύο μελέτες, ο αναστολέας της απόπτωσης, σουρβιβίνη, 

συσχετίζεται με ανταπόκριση στην προεγχειρητική θεραπεία. Υψηλά επίπεδα 

σουρβιβίνης σχετίζονται με χειρότερη έκβαση μετά τη νεοεπικουρική θεραπεία 

[Vallböhmer και συνεργ., 2010]. Το ποσοστό της μείωσης πρόσληψης FDG δείχνει να 

σχετίζεται με πλήρη παθολογική ανταπόκριση. Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες 

προοπτικές μελέτες προτού εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα. 

Συστάσεις 

 Όλοι οι ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό 
αδενοκαρκίνωμα γαστροοισοφαγικής συμβολής (LOE I, SOR A) και πιθανώς 
του οισοφάγου (LOE V, SOR C) πρέπει να υποβάλλονται σε εξέταση για τυχόν 
υπερέκφραση HER-2, καθώς συνιστά προβλεπτικό παράγοντα ανταπόκρισης 
σε χημειοθεραπεία συνδυαζόμενη με τραστουζουμάμπη.  
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2. ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

2.1 Παρουσίαση 

Στην πλειονότητά τους, οι ασθενείς με καρκίνο του οισοφάγου εμφανίζουν, σε 

προχωρημένο στάδιο, ως κύριο σύμπτωμα δυσφαγία [Esfandyari και συνεργ., 2002]. 

Πιο συγκεκριμένα, δυσφαγία η οποία εξελίσσεται ραγδαία εντός ολίγων μόνο μηνών 

θα πρέπει να αυξήσει τις υποψίες για καρκίνο του οισοφάγου και να αποτελέσει 

αφορμή άμεσης ενδοσκοπικής εκτίμησης. Έως και 75% των ασθενών βιώνουν 

επίσης ανορεξία και απώλεια βάρους όταν αναζητούν ιατρική φροντίδα. Άλλα 

συμπτώματα είναι η οδυνοφαγία, το θωρακικό άλγος ή η γαστρεντερική αιμορραγία. 

Βήχας επιδεινούμενος από κατάποση αυξάνει τις πιθανότητες ύπαρξης βρογχο-

οισοφαγικού συριγγίου, μιας καταστροφικής επιπλοκής που συνδέεται με υψηλό 

ποσοστό θνησιμότητας εντός 30 ημερών [Burt, 1996]. 

O καρκίνος του οισοφάγου διαγιγνώσκεται με εύκαμπτη ενδοσκόπηση μετά βιοψίας. 

Η διαγνωστική απόδοση της ενδοσκοπικής βιοψίας αγγίζει το 100% όταν 6 ή 

περισσότερα δείγματα λαμβάνονται διά της χρήσης λαβίδων κανονικού μεγέθους 

[Lal και συνεργ., 1992]. Σε ασθενείς με καρκίνους προχωρημένου σταδίου, ενδέχεται 

να απαιτηθεί χρήση υπέρλεπτων ενδοσκοπίων (μέγιστη διάμετρος 6mm) ή διαστολή 

οισοφάγου για τη διενέργεια της εξέτασης και τη λήψη βιοψιών [Mulcahy και συνεργ., 

1998], εντούτοις η επάρκεια των λαμβανόμενων βιοπτικών δειγμάτων δεν έχει 

αξιολογηθεί επισήμως. Η κυτταρολογική εξέταση με ψήκτρα μπορεί να λειτουργήσει 

ως εναλλακτική για τη δειγματοληψία σφιχτών κακοήθων στενώσεων, οι οποίες δεν 

είναι εύκολα προσιτές διά των συμβατικών τεχνικών βιοψίας [Jacobson και συνεργ., 

2003; Zargar και συνεργ., 1991]. Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα (EUS) με παρακέντηση 

διά λεπτής βελόνης (FNA) και/ή βιοψία διά βελόνης Tru-Cut (TNB) πρέπει να λάβει χώρα σε 

περίπτωση που υπάρχουν υποψίες για υποβλεννογόνιους όγκους ή που οι καθιερωμένες 

βιοψίες αδυνατούν να επιβεβαιώσουν τη διάγνωση [Wittmann και συνεργ., 2006]. Η από 

στόματος εξέταση με ακτίνες Χ ως αρχικό διαγνωστικό τεστ είναι περιορισμένης αξίας 

[Esfandyari και συνεργ., 2002], μπορεί ωστόσο να καταστεί χρήσιμη για την επιβεβαίωση 

παρουσίας συριγγίων όταν υπάρχει κλινική υποψία. 
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2.2 Διάγνωση 

Κατά τη διάρκεια μιας ενδοσκοπικής εξέτασης, η θέση του όγκου εν σχέσει με τους 

οδόντες και τη γαστροοισοφαγική συμβολή, το μήκος του όγκου, το εύρος της 

περιφερικής διήθησης και ο βαθμός διήθησης πρέπει να καταγραφούν με προσοχή, 

προκειμένου να λειτουργήσουν βοηθητικά στον σχεδιασμό της θεραπείας. Σε 

περίπτωση οισοφάγου Barrett, το μήκος και τα περιφερικά όριά του θα πρέπει να 

καταγράφονται κατά την ταξινόμηση Πράγας (M=μέγιστο εύρος ύποπτης κυλινδρικής 

μεταπλασίας, C=εγγύτατο εύρος περιφερικών ορίων ύποπτης κυλινδρικής 

μεταπλασίας) [Sharma και συνεργ., 2006] και τα οζίδια του βλεννογόνου πρέπει να 

εξετάζονται προσεκτικά. 

Η ενδοσκοπική απεικόνιση υψηλής ανάλυσης και η απεικόνιση περιορισμένης ζώνης 

μπορεί να ενισχύσουν την οπτικοποίηση κατά τη διάρκεια της ενδοσκόπησης, με 

βελτιωμένη ανίχνευση δυσπλαστικών ή ύποπτων αλλοιώσεων σε οισοφάγο Barrett 

και μη Barrett [Mannath και συνεργ., 2010].  

Για τη λήψη επαρκούς υλικού προς ιστολογική ερμηνεία, θα πρέπει να διεξαχθούν 

πολλαπλές βιοψίες, έξι έως οχτώ, με χρήση ενδοσκοπικών λαβίδων κανονικού 

μεγέθους. Συστήνεται χρήση λαβίδων μεγαλύτερου μεγέθους κατά την ενδοσκοπική 

παρακολούθηση οισοφάγου Barrett για ανίχνευση τυχόν δυσπλασίας [Komanduri και 

συνεργ., 2009].  

Στο πλαίσιο πρώιμου σταδίου νόσου (μη διηθητικοί όγκοι <2cm), μπορεί να 

διενεργηθεί ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή (EMR) εστιακών οζιδίων για την 

εξασφάλιση ακριβούς T-σταδιοποίησης, συμπεριλαμβανομένων του βαθμού 

διαφοροποίησης και της αγγειακής ή/και λεμφαδενικής διήθησης, με δυνατότητα να 

καταστεί θεραπευτική [Thomas και συνεργ., 2009]. 

2.2.1 Ενδοσκοπικός υπέρηχος 

Η σταδιοποίηση του καρκίνου του οισοφάγου είναι καθοριστικής σημασίας για τον 

περαιτέρω σχεδιασμό της θεραπείας. Ασθενείς με καρκίνο περιορισμένο στον 

βλεννογόνο ή τον επιπολής υποβλεννογόνιο μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργική 

εξαίρεση ή, δυνητικά, σε ενδοσκοπική θεραπεία [May και συνεργ., 2002; May και 
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συνεργ., 2002 (a)], ενώ για ασθενείς με πιο προχωρημένη νόσο, απαιτείται 

χειρουργική εξαίρεση ή χημειοακτινοθεραπεία [Stein και συνεργ., 2001; Rice και 

συνεργ., 2001]. Ο ενδοσκοπικός υπέρηχος (EUS) που εκτελείται προ οιασδήποτε 

θεραπείας είναι σημαντικός κατά την αρχική σταδιοποίηση της νεοπλασματικής 

νόσου, καθώς παρέχει στοιχεία για τη διήθηση του όγκου (T-στάδιο), την παρουσία 

μη φυσιολογικών ή διογκωμένων λεμφαδένων, που είναι πιθανόν να υποθάλπουν 

καρκίνο (N-στάδιο) και, ενίοτε, ενδείξεων τοπικής διασποράς της νόσου (M-στάδιο) 

[Barbour και συνεργ., 2007]. Η σταδιακή απώλεια του στιβαδικού μοτίβου του 

φυσιολογικού τοιχώματος του οισοφάγου και η υποηχογενής επέκταση του όγκου 

αντιστοιχούν σε μεγαλύτερα βάθη διήθησης του όγκου και υψηλότερα T-στάδια. 

Διήθηση των 1-3 στρωμάτων αντιστοιχεί σε διήθηση των επιπολής και εν βάθει 

ζωνών του βλεννογόνου συν τον υποβλεννογόνιο, T1 νόσος. Διήθηση των 1-4 

στρωμάτων συσχετίζεται με διήθηση του μυϊκού χιτώνα, T2 νόσος, ενώ επέκταση 

πέραν του εξωτερικού ορίου μαλακών μορίων του μυϊκού χιτώνα συσχετίζεται με 

διήθηση του έξω χιτώνα αρτηρίας, T3 νόσος. Απώλεια φωτεινής περιοχής ιστού 

μεταξύ της περιοχής του όγκου και των γειτνιαζουσών δομών όπως το περικάρδιο, ο 

υπεζωκότας και το διάφραγμα (T4a), ή η τραχεία, η αορτή και η καρδιά (T4b) 

συσχετίζεται με διήθηση του όγκου σε γειτνιάζοντα όργανα. Διηθητικοί όγκοι ενδέχεται 

να μην επιτρέπουν σταδιοποίηση με EUS. Διαστολή της κακοήθους στένωσης ίσως 

είναι βοηθητική, εντούτοις ελλοχεύει αυξημένος κίνδυνος διάτρησης. Η τοποθέτηση 

καθετήρων ή μικροκαθετήρων μέσω οδηγού σύρματος του EUS ενδεχομένως 

παρέχει τη δυνατότητα EUS σταδιοποίησης με μειωμένο κίνδυνο. 

Οι μεσοθωρακικοί και περιγαστρικοί λεμφαδένες γίνονται άμεσα ορατοί κατά τον 

EUS. Κλασικά, το μέγεθος (εγκάρσια διάμετρος >10mm), το σχήμα (στρογγυλό), 

ηχογένεια (ομοιογενής, μοτίβο χαμηλής ηχογένειας) και τα όρια (σαφώς 

περιγεγραμμένα) θεωρούνται ενδεικτικά κακοήθειας. H ακρίβεια αυτής της διάγνωσης 

αυξάνεται σημαντικά με τον συνδυασμό όλων των χαρακτηριστικών, ωστόσο άλλα 

δεδομένα υποδεικνύουν ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η παρακέντηση διά λεπτής 

βελόνης είναι απαραίτητη για την επιβεβαίωση κακοήθειας [Keswani και συνεργ., 

2009]. Η παρακέντηση διά λεπτής βελόνης ύποπτων για κακοήθεια λεμφαδένων 
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πρέπει να εκτελείται, χωρίς διείσδυση σε περιοχή του πρωτοπαθούς όγκου, μόνο 

εφόσον πρόκειται να ληφθεί υπ’ όψιν για αποφάσεις σχετικά με τη θεραπεία.  

2.3 Αρχές ενδοσκοπικής σταδιοποίησης και θεραπείας 

Στόχος της EMR ή/και κατάλυσης είναι η αφαίρεση πρώιμης κακοήθειας καθώς και η 

πλήρης εξάλειψη της μεταπλασίας Barrett. Πρώιμου σταδίου (Tis) νόσος, γνωστή και 

ως υψηλού βαθμού δυσπλασία, πρέπει να εξεταστεί για την παρουσία όζων, 

πλευρικής διασποράς και πολυεστιακής νόσου. Αυτό είναι σημαντικό για τη λήψη 

αποφάσεων για ενδοσκοπική θεραπεία με μεθόδους κατάλυσης όπως η καυτηρίαση 

με ραδιοσυχνότητες (RFA), η κρυοεκτομή, η φωτοδυναμική θεραπεία (PDT) ή η 

ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή (EMR) [Shaheen και συνεργ., 2009; Shaheen και 

συνεργ., 2010; Overholt και συνεργ., 2007; Pech και συνεργ., 2008]. Όλοι οι εστιακοί 

όζοι πρέπει να εκτέμνονται αντί να καταλύονται.  
T1a νόσος, ήτοι καρκίνωμα περιορισμένο στη χοριακή στιβάδα ή στη βλεννογόνια 

μυϊκή στιβάδα, ελλείψει ενδείξεων για λεμφαδενικές μεταστάσεις, λεμφαγγειακή 

διήθηση ή φτωχό βαθμό διαφοροποίησης μπορεί να αντιμετωπιστεί με ολική 

ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή. Προ της εκτέλεσης ενδοσκοπικής βλεννογονεκτομής 

στο πλαίσιο καρκινώματος, συστήνεται σταδιοποίηση με EUS. Θεραπεία κατάλυσης 

υπολειμματικού οισοφάγου Barrett σχετιζόμενου με Tis ή T1a νόσο θα πρέπει να 

πραγματοποιείται μετά την ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή. 

Συστάσεις 

 Προοδευτική δυσφαγία πρόσφατης έναρξης πρέπει να αποτελέσει 
αφορμή άμεσης ενδοσκοπικής διερεύνησης (LOE III, SOR A).  
 Η διάγνωση καρκίνου του οισοφάγου πραγματοποιείται με εύκαμπτη 
ενδοσκόπηση μετά βιοψίας. Σε περίπτωση μεγάλων όγκων, ενδέχεται να 
καταστεί αναγκαία η διαστολή του οισοφάγου προ της ενδοσκόπησης. 
Παρουσία οισοφάγου Barrett θα πρέπει να αναφερθεί στην ενδοσκοπική 
έκθεση (LOE III, SOR A). 
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 Τυχόν ατυπία στον οισοφάγο Barrett πρέπει να εξεταστεί ύστερα από 
θεραπεία γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης (LOE III, SOR A). 
 Πρώιμη Tis νόσος, όπως έχει σταδιοποιηθεί με EUS, είναι θεραπευτικά 
επιδεκτική σε καυτηρίαση με ραδιοσυχνότητες (RFA) εάν η αλλοίωση δεν είναι 
ορατή (LOE II, SOR A), ή σε ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή σε περιορισμένες 
αλλοιώσεις (LOE II, SOR A). 
 T1a νόσος, όπως έχει σταδιοποιηθεί με EUS, είναι θεραπευτικά 
επιδεκτική σε ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή (LOE II, SOR A). 

 

3. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ, ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

3.1 Συγχρονικές τεχνικές απεικόνισης  

Η ακριβής και βέλτιστη προ θεραπείας σταδιοποίηση του καρκίνου του οισοφάγου 

είναι καθοριστικής σημασίας για την αρχική εκτίμηση και αξιολόγηση των ασθενών. Οι 

πολλές διαθέσιμες απεικονιστικές τεχνικές έχουν διαφορετικά πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα όσον αφορά καθένα από τα κριτήρια σταδιοποίησης. 

Σε όγκους μικρότερους του 0,5cm, μορφοτροπείς υψηλής συχνότητας της EUS 

μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες μη διαθέσιμες κατά τα άλλα ακόμη και με 

προηγμένη υπολογιστική (αξονική) τομογραφία (CT), μαγνητική τομογραφία (MRI), 

διακοιλιακό υπέρηχο ή τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) [Ponsaing και 

συνεργ., 2007].  

Η ασύμμετρη πάχυνση του οισοφαγικού τοιχώματος αποτελεί βασικό αλλά μη ειδικό 

εύρημα της αξονικής τομογραφίας (CT) για καρκίνο του οισοφάγου. Ο βαθμός 

ακριβείας της αξονικής τομογραφίας για τον προσδιορισμό του T σταδίου είναι 

χαμηλότερος εκείνου του EUS [Wallace και συνεργ., 2002]. Η αξονική τομογραφία δεν 

μπορεί να συμβάλει επαρκώς στη διαφοροποίηση μεταξύ T1, T2 και T3 νόσου. Ο 

αποκλεισμός T4 νόσου, όπως υποδηλώνεται από τη διατήρηση του λίπους μεταξύ 

της αλλοίωσης του οισοφάγου και των παρακείμενων δομών, είναι ο σημαντικότερος 

ρόλος της αξονικής τομογραφίας κατά τον προσδιορισμό του T σταδίου [Rice, 2000].  
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Παρότι η PET έχει αποδεδειγμένα υψηλότερη ευαισθησία από την αξονική 

τομογραφία ως προς την ανίχνευση πρωτοπαθούς καρκίνου του οισοφάγου, είναι 

περιορισμένης αξίας όσον αφορά τον υπολογισμό του T σταδίου, καθώς παρέχει 

ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με το βάθος διήθησης του όγκου [Block και συνεργ., 

1997]. Τα ευρήματα στην επιστημονική βιβλιογραφία αναφορικά με τη σχέση μεταξύ 

πρόσληψης FDG στον πρωτοπαθή όγκο και του βάθους διήθησης του όγκου είναι 

αντιφατικά. 

Ορισμένες μελέτες έχουν καταδείξει ότι η μαγνητική τομογραφία με πηνία επιφανείας 

του οισοφάγου είναι εφικτή και ότι χρησιμοποιώντας T2 επιβάρυνσης ακολουθίες, οι 

στιβάδες του οισοφαγικού τοιχώματος απεικονίζονται με ακρίβεια και ο όγκος μπορεί 

να διακριθεί από τον περιβάλλοντα ιστό. Η μαγνητική τομογραφία έχει αποδειχθεί 

επίσης σε κάποιες μελέτες ότι είναι καλύτερη από την αξονική τομογραφία ως προς 

τον υπολογισμό της διήθησης του περικαρδίου και των οστών από την τοπική 

διήθηση του όγκου [Riddell και συνεργ., 2006].  

Όσον αφορά τη N σταδιοποίηση, η αξονική τομογραφία ελλείπει σε ευαισθησία, 

καθώς ακόμη και ένας λεμφαδένας κανονικού μεγέθους ενδέχεται να περιέχει 

μικροσκοπικές μεταστατικές εστίες οι οποίες διαφεύγουν το επίπεδο ανίχνευσης που 

προσφέρει η αξονική τομογραφία. Πέραν τούτου, η παρουσία καλοήθων 

διογκωμένων και φλεγμονωδών λεμφαδένων σε καρκίνο του οισοφάγου μειώνει την 

ειδικότητα της αξονικής τομογραφίας στην ανίχνευση λεμφαδενικών μεταστάσεων.  

Το κύριο μειονέκτημα της PET είναι ότι η εντατική πρόσληψη FDG από τον 

πρωτοπαθή όγκο συνήθως περιπλέκει τη διάγνωση συσκοτίζοντας τον παρακείμενο 

επιχώριο λεμφαδένα [van Westreenen και συνεργ., 2004]. Η συγκεντρωτική 

ευαισθησία και ειδικότητα της FDG PET για την ανίχνευση τοπικο-περιοχικών 

μεταστάσεων είναι χαμηλές (51% και 84% αντιστοίχως). Ψευδώς θετικά ευρήματα 

εξαιτίας χρόνιας φλεγμονής είναι ένας ακόμη περιορισμός που υποβαθμίζει την 

ειδικότητα της FDG PET.  
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Συστάσεις 

 Πρέπει να γίνεται χρήση του EUS για την αρχική εκτίμηση της τοπικής 
σταδιοποίησης σε καρκίνο του οισοφάγου (LOE I, SOR A). 
 Η συνδυαστική χρήση FNA και EUS μπορεί να βελτιώσει τον υπολογισμό 
της λεμφαδενικής διήθησης και μπορεί να διενεργηθεί σε αμφίσημες 
περιπτώσεις (LOE II, SOR B). 
 H CT είναι μια καλή αρχική απεικονιστική τεχνική προκειμένου να κριθεί 
εάν ο ασθενής μπορεί να υποβληθεί σε εκτομή ή έχει απομακρυσμένες 
μεταστάσεις (LOE II, SOR B). 
 Η MRI μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά σε περιπτώσεις διηθητικών 
όγκων όταν δεν μπορεί να διενεργηθεί EUS και η αξονική τομογραφία 
αντενδείκνυται (LOE III, SOR C). 
 Η PET-CT μπορεί να χρησιμοποιείται όποτε η αξονική τομογραφία δίνει 
αμφίσημα αποτελέσματα για μεταστατική νόσο, αλλά δεν είναι κατάλληλη για 
την ανίχνευση και τη σταδιοποίηση πρωτοπαθών όγκων (LOE IV, SOR C). 

 

3.2 Μεταθεραπευτική παρακολούθηση  

Εκτίμηση με ενδοσκοπική βιοψία και ενδοσκοπικό υπέρηχο θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί 5-6 εβδομάδες μετά το πέρας της προεγχειρητικής θεραπείας. Η 

ενδοσκοπική διερεύνηση που έπεται της οριστικής θεραπείας καρκίνου του 

οισοφάγου προϋποθέτει σχολαστική προσοχή για τυχόν αλλαγές στην επιφάνεια του 

βλεννογόνου, και πολλαπλές βιοψίες οιωνδήποτε απεικονισθεισών ανωμαλιών. 

Μολονότι η πάχυνση του υποβλεννογόνιου χιτώνα κατά την αναστόμωση ενδέχεται 

να διαγνωστεί εσφαλμένα ως τοπική υποτροπή, θα πρέπει να ληφθούν βιοπτικά 

δείγματα από τις στενώσεις για τον αποκλεισμό νεοπλασματικού αιτίου. 

Ενδοσκοπικός υπέρηχος που έχει εκτελεστεί κατόπιν χημειοθεραπείας ή 

ακτινοβόλησης έχει μειωμένη ικανότητα να προσδιορίσει με ακρίβεια το τρέχον στάδιο 

της νόσου [Ribeiro και συνεργ., 2006] και, ομοίως, οι εκτελεσθείσες βιοψίες ενδέχεται 

να μην ανιχνεύσουν με ακρίβεια την παρουσία υπολειμματικής νόσου [Sarkaria και 
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συνεργ., 2009]. Ενδοσκοπικός υπέρηχος που πραγματοποιείται σε συνδυασμό με 

ενδοσκοπικές εξετάσεις έχει υψηλή ευαισθησία για υποτροπιάζουσα νόσο [Lightdale 

και συνεργ., 1989]. Σε περίπτωση ύπαρξης ύποπτων λεμφαδένων ή πάχυνσης του 

τοιχώματος, ιδίως όταν η τοπική υποτροπή δεν μπορεί να αποδειχθεί μέσω της 

συμβατικής ενδοσκόπησης ή απεικονιστικών τεχνικών, πρέπει να πραγματοποιείται 

παρακέντηση διά λεπτής βελόνης με την καθοδήγηση υπερήχων.  

Ενδοσκοπική διερεύνηση κατόπιν θεραπείας κατάλυσης ή ενδοσκοπικής 

βλεννογονεκτομής πρώιμου σταδίου κακοήθειας του οισοφάγου πρέπει να συνεχιστεί 

μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. Ασθενείς με Tis ή T1a νόσο, που υποβάλλονται 

σε ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή, θα πρέπει να υποβάλλονται σε ενδοσκοπική 

διερεύνηση ανά 3 μήνες για ένα έτος και κατόπιν ετησίως. Στην ενδοσκοπική 

διερεύνηση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται έρευνα για παρουσία οισοφάγου 

Barrett και λήψη βιοψιών και από τα τέσσερα τεταρτημόρια για την ανίχνευση 

υπολειμματικής ή υποτροπιάζουσας δυσπλασίας. Βιοψίες του νέο-πλακώδους 

επιθηλίου πρέπει να λαμβάνονται ακόμη και εν τη απουσία βλεννογόνιων ανωμαλιών, 

καθώς η δυσπλασία ενίοτε μπορεί να υφίσταται κάτω από το πλακώδες επιθήλιο. 

Eκτομή υπολειμματικής ή υποτροπιάζουσας υψηλού βαθμού και χαμηλού βαθμού 

δυσπλασίας πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ως επιλογή. Εκτομή μη δυσπλαστικού 

οισοφάγου Barrett δεν συστήνεται.  

Συστάσεις 

 Ενδοσκοπική παρακολούθηση με λήψη βιοψιών συστήνεται κατόπιν 
θεραπείας κατάλυσης οισοφάγου Barrett ή ενδοσκοπικής βλεννογονεκτομής 
Tis αλλοιώσεων, σε τακτά 3μηνιαία διαστήματα (LOE III, SOR B). 
 Ενδοσκόπηση με βιοψία συστήνεται για τοπική εκτίμηση κατόπιν 
νεοεπικουρικής θεραπείας (LOE III, SOR B). 
 Ενδοσκόπηση σε συνδυασμό με ενδοσκοπικό υπέρηχο θα μπορούσε να 
ανιχνεύσει με ακρίβεια τοπική μετεγχειρητική υποτροπή. Παρακέντηση διά 
λεπτής βελόνης πρέπει να πραγματοποιείται, ιδίως εάν η τοπική υποτροπή δεν 
μπορεί να αποδειχθεί με άλλα μέσα διερεύνησης (LOE IV, SOR B). 
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3.3. Ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά  

Μια ιστοπαθολογική εξέταση θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες αναφορικά με το 

βέλτιστο θεραπευτικό σχήμα και την πρόγνωση. Η παθολογική αναφορά θα πρέπει 

να περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα: 

Προετοιμασία δείγματος  
Το χειρουργικό δείγμα είναι προτιμότερο να σταλεί στο τμήμα παθολογίας αμέσως 

μετά την αφαίρεσή του από τον ασθενή. Το μήκος του οισοφάγου μειώνεται 

τουλάχιστον κατά ένα τέταρτο μετά την αφαίρεση. Επίσης, το δείγμα της 

οισοφαγεκτομής χάνει ξανά ένα μικρό τμήμα του αρχικού μήκους του αν ληφθεί χωρίς 

στερέωση κατόπιν. Πριν από τη διάνοιξη του οισοφάγου, πρέπει να εφαρμοστούν 

χρωστικές στην εξώτερη επιφάνειά του. 

Μακροσκοπική περιγραφή: α) μήκος χειρουργικού δείγματος (μήκος οισοφάγου και 

μήκος στομάχου), β) θέση όγκου, γ) απόσταση όγκου από απώτατα και εγγύς όρια 

εκτομής, δ) βάθος διήθησης, ε) άλλες αλλοιώσεις, μη σχετιζόμενες με τον όγκο και στ) 

αριθμός λεμφαδένων [Burroughs και συνεργ., 1999; Mapstone και συνεργ., 2007]. 

Επιπλέον, στην αδρή περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνονται η κατάσταση του 

περιοισοφαγικού ιστού και η μακροσκοπική εικόνα του όγκου (ελκώδης, πλακώδης, 

πολυποειδής, επίπεδος), παρότι αυτή καθαυτή η μακροσκοπική εικόνα του ιστού 

ελάχιστα συμβάλλει στην πρόγνωση, εξαιρουμένων των πολυποειδών όγκων 

[Mapstone και συνεργ., 2007; Stanley και συνεργ., 2000]. 

Ανάλογα με τη θέση τους, οι όγκοι του οισοφάγου ταξινομούνται σε τρεις τύπους: 

στον τύπο 1 όσοι εμφανίζονται 1-5cm πάνω από τη γαστροοισοφαγική συμβολή, 

στον τύπο 2 όσοι εμφανίζονται στο ύψος της γαστροοισοφαγικής συμβολής και στον 

τύπο 3 όσοι εμφανίζονται 2-5cm κάτω από τη γαστροοισοφαγική συμβολή. Τύπος 1 

θεωρείται καρκίνωμα του οισοφάγου και οι τύποι 2 και 3 θεωρούνται καρκινώματα του 

στομάχου. Οι γνώμες διίστανται σχετικά με το εάν τα αδενοκαρκινώματα που 

εμφανίζονται στη γαστροοισοφαγική συμβολή πρέπει να θεωρούνται καρκινώματα 

του οισοφάγου ή του στομάχου. Οι πρόσφατες οδηγίες που εξέδωσε η Διεθνής 

Ένωση κατά του Καρκίνου (UICC) σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα παρουσιάζουν 

αντιφάσεις. Σε συγκεκριμένο σημείο τής εν λόγω δημοσίευσης, αναφέρεται ότι τα 
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αδενοκαρκινώματα γαστροοισοφαγικής συμβολής πρέπει να ταξινομούνται κατά το 

TNM σύστημα για τον καρκίνο του στομάχου. Σε άλλο σημείο εντός του ίδιου 

κειμένου, υποστηρίζεται ότι οι όγκοι γαστροοισοφαγικής συμβολής θα πρέπει να 

θεωρούνται του οισοφάγου εάν περισσότερο από το 50% του όγκου προσβάλλει τον 

οισοφάγο, και ως του στομάχου εάν λιγότερο του 50% της μάζας του όγκου 

προσβάλλει τον οισοφάγο. Κάτι που άλλο που προκαλεί σύγχυση είναι η πρόταση 

ταξινόμησης των όγκων της γαστροοισοφαγικής συμβολής σύμφωνα με τον 

ιστολογικό τους τύπο: ακανθοκυτταρικά καρκινώματα, μικροκυτταρικά καρκινώματα 

και αδιαφοροποίητα καρκινώματα θα πρέπει να θεωρούνται καρκινώματα του 

οισοφάγου, ενώ τα αδενοκαρκινώματα καρκινώματα του στομάχου [Mapstone και 

συνεργ., 2007; Siewert και συνεργ., 1998; Wittekind και συνεργ., 2003]. 

Μικροσκοπική περιγραφή: α) ιστολογικός τύπος, β) ιστολογικός βαθμός 

κακοήθειας, γ) βάθος διήθησης, δ) κατάσταση του ορογόνου υμένα, ε) κατάσταση 

εγγύς και ανώτερων ορίων εκτομής, στ) κατάσταση περιφερικού ορίου εκτομής, ζ) 

παρουσία αγγειακής και περινευρικής διήθησης, η) αριθμός διηθημένων λεμφαδένων 

και θ) παρουσία μεταπλασίας και/ή δυσπλασίας Barrett.  

Ιστολογική ταξινόμηση 
Οι όγκοι του οισοφάγου, ως επί το πλείστον, είναι ακανθοκυτταρικά (πλακώδη) 

καρκινώματα και αδενοκαρκινώματα. Η ιστολογική ταξινόμηση κατά WHO 

(Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) είναι η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη και ταξινομεί 

τους όγκους του οισοφάγου σε ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, ακροχορδονώδες 

καρκίνωμα, βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, αδενοκαρκινώματα, αδενοκυστικό 

καρκίνωμα, βλεννοεπιδερμικό καρκίνωμα, αδενοπλακώδες καρκίνωμα, 

αδιαφοροποίητο καρκίνωμα, μικροκυτταρικό καρκίνωμα και άλλα [Burroughs και 

συνεργ., 1999; Mapstone και συνεργ., 2007; Stanley και συνεργ., 2000]. 

Η διαφοροποίηση του όγκου ταξινομείται επίσης, σε μετρίως και φτωχά 

διαφοροποιημένα καρκινώματα. Οι απόψεις για την προγνωστική σημασία της 

διαφοροποίησης διίστανται [Mapstone και συνεργ., 2007; Lieberman και συνεργ., 

1995]. 
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Σύμφωνα με το TNM σύστημα, το βάθος διήθησης (T στάδιο) ταξινομείται ως εξής: 

• Tis: παρότι το Tis χρησιμοποιείται για in situ καρκίνωμα, οι περισσότεροι συγγραφείς 
προτείνουν τον όρο υψηλού βαθμού δυσπλασία 

• T1a: όγκος περιορισμένος στη χοριακή στιβάδα (ενδοβλεννογόνιο καρκίνωμα) 
• T1b: ο όγκος διηθεί τον υποβλεννογόνο  
• T2: ο όγκος διηθεί τον μυϊκό χιτώνα  
• T3: ο όγκος διηθεί τον έξω χιτώνα αρτηρίας 
• T4: ο όγκος διηθεί παρακείμενες δομές [Fujita και συνεργ., 2011; Mapstone και συνεργ., 

2007; Stanley και συνεργ., 2000] 
 

Μετά τη νεοεπικουρική θεραπεία, συστήνεται ταξινόμηση υποτροπής του όγκου 

[Chang και συνεργ., 2008; Mapstone και συνεργ., 2007].  

Η κατάσταση του περιφερικού ορίου εκτομής (CRM) συνιστά πιθανό προγνωστικό 

παράγοντα, σύμφωνα με κάποιους συγγραφείς. Η προσβολή του CRM είναι 

ανεπαρκής προγνωστικός παράγοντας [Mapstone και συνεργ., 2007]. 

Η λεμφαδενική διήθηση και η ενδοτοιχωματική-εξωτοιχωματική αγγειακή διήθηση είναι 

συμπληρωματικά χαρακτηριστικά του όγκου που θα πρέπει να καταγράφονται, όπως 

είναι και η κατάσταση άπω και εγγύς ορίων (με ή χωρίς νεοπλασματική διήθηση) 

[Mapstone και συνεργ., 2007; Stanley και συνεργ., 2000; Haggitt και συνεργ., 2000: 

Allum και συνεργ., 2002].  

Σε περίπτωση οισοφάγου Barrett, το εγγύτατο όριο σε συμβολή με βλεννογόνο 

Barrett και η παρουσία ή μη δυσπλασίας θα πρέπει να αναφέρονται. Εάν το εγγύτατο 

όριο εμφανίσει παρουσία γαστρικού βλεννογόνου, τυχόν συνδεόμενη με 

ελικοβακτηρίδιο γαστρίτιδα ή ατροφία πρέπει να αναφέρεται [Burroughs και συνεργ., 

1999; Haggitt και συνεργ., 2000; Mapstone και συνεργ., 2007]. 

Τέλος, όλοι οι εκτετμημένοι λεμφαδένες θα πρέπει να εξεταστούν ενδελεχώς, και να 

αναφερθεί ο αριθμός των διηθημένων σε σχέση με τον συνολικό αριθμό [Allum και 

συνεργ., 2002; Burroughs και συνεργ., 1999; Chang και συνεργ., 2008; Mapstone και 

συνεργ., 2007; Stanley και συνεργ., 2000]. 
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Συστάσεις  
Απαραίτητα στοιχεία μιας ιστολογικής έκθεσης σχετικά με δείγματα καρκίνου του 

οισοφάγου είναι (LOE III, SOR A): 

 Μέγιστη διάμετρος του όγκου  
 Θέση του όγκου 
 Μακροσκοπική εικόνα του όγκου 
 Μέγιστο βάθος διήθησης (ανατομική στιβάδα) 
 Ιστολογικός τύπος 
 Ιστολογικός βαθμός κακοήθειας  
 Διήθηση ορογόνου υμένα (γαστρικού, υπεζωκότα ή περικαρδίου) 
 Όρια εκτομής (εγγύς, άπω και περιφερικά) 
 Αγγειακή, περινευρική διήθηση 
 Κατάσταση λεμφαδένων  

 

4. ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ (T1-T4a, N0-N3, M0) 

4.1 Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας με/χωρίς χημειοθεραπεία  

Η διαχείριση του τοπικο-περιοχικού καρκίνου του οισοφάγου και της 

γαστροοισοφαγικής συμβολής έχει σημειώσει τεράστια εξέλιξη κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων 15 ετών. Οι περισσότεροι ασθενείς υποβάλλονται πλέον σε κάποιου 

είδους συνδυαστική θεραπεία παρά μόνο σε τοπική θεραπεία, η οποία συνδέεται με 

φτωχή ογκολογική έκβαση. Ωστόσο, οι γνώμες σχετικά με τη βέλτιστη διαχείριση των 

εν λόγω ασθενών εξακολουθούν να διίστανται. Οι κύριοι παράγοντες επιλογής της 

εισαγωγικής θεραπείας είναι το στάδιο και η θέση του όγκου, ο ιστολογικός τύπος και 

η κλινική κατάσταση, καθώς επίσης και τα αιτήματα των ασθενών. 
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4.1.1 Νεοεπικουρική ακτινοθεραπεία/χημειοακτινοθεραπεία 

Η νεοεπικουρική ακτινοθεραπεία δεν έχει να προσφέρει πολλά από μόνη της είτε 

στον τοπικό έλεγχο της νόσου είτε στη συνολική επιβίωση όπως έχει καταδειχθεί από 

πέντε τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές και μία μετα-ανάλυση όπου 

χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία συγκεκριμένων ασθενών [Arnott και συνεργ., 1998]. 

Προκαταρκτική έκθεση τουλάχιστον μίας τυχαιοποιημένης δοκιμής που συνέκρινε την 

προεγχειρητική χημειοθεραπεία με την προεγχειρητική χημειοακτινοθεραπεία σε 

ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα γαστροοισοφαγικής συμβολής υποδεικνύει ότι οι 

πιθανότητες πλήρους παθολογικής ανταπόκρισης (pCR) είναι υψηλότερες (2% έναντι 

15,6%) με χημειοακτινοθεραπεία και ότι η επιβίωση μπορεί επίσης να είναι ανώτερη 

(27% έναντι 47%) [Stahl και συνεργ., 2009], μολονότι το χειρουργείο δεν 

συμπεριλάμβανε πλήρη λεμφαδενικό καθαρισμό σε κανένα από τα δύο σκέλη. 

Παραμένει αβέβαιο κατά πόσον αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να εξαχθούν και στο 

πλαίσιο αδενοκαρκινωμάτων ή ΑΚΚ του ανώτερου οισοφάγου. Επιπλέον, τα 

ποσοστά τοπικής αποτυχίας ενδέχεται να είναι χαμηλότερα σε ασθενείς που έχουν 

υποβληθεί σε χημειοακτινοθεραπεία ακολουθούμενη από χειρουργείο συγκριτικά με 

εκείνους που υποβλήθηκαν είτε σε χημειοθεραπεία ακολουθούμενη από χειρουργείο 

ή είτε μόνο σε χειρουργείο. Οι περισσότερες από τις σύγχρονες σειρές υποδεικνύουν 

ότι μια συνασκούμενη προσέγγιση τριών τεχνικών, με χημειοακτινοθεραπεία 

(χρησιμοποιώντας κυρίως σισπλατίνη/5-φθοριοουρακίλη ή καπεσιταβίνη ή 

καρβοπλατίνη/πακλιταξέλη ή οξαλιπλατίνη/ιρινοτεκάνη) ακολουθούμενη από 

χειρουργείο παρέχει όφελος επιβίωσης συγκριτικά με το χειρουργείο. Αυτό το 

συμπέρασμα υποστηρίζουν αρκετές τυχαιοποιημένες μελέτες [Urba και συνεργ., 

2001; Tepper και συνεργ., 2008; Gaast και συνεργ., 2010] και τουλάχιστον τρεις μετα-

αναλύσεις [Urschel και Vasan, 2003; Gebski και συνεργ., 2007; Sjoquist και συνεργ., 

2011]. Η μετα-ανάλυση από τον Gebski και τους συνεργάτες του 10 τυχαιοποιημένων 

ελεγχόμενων δοκιμών με τη συμμετοχή 1209 ασθενών κατέδειξε σημαντικό όφελος 

επιβίωσης (13% απόλυτο όφελος σε 2ετή επιβίωση) για προεγχειρητική 

χημειοακτινοθεραπεία τόσο για ΑΚΚ όσο και για αδενοκαρκίνωμα [Gebski και 

συνεργ., 2007]. Η πρόσφατα δημοσιευμένη επικαιροποίηση της εν λόγω μετα-

ανάλυσης, στην οποία περιλαμβάνονται 12 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές και 
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1854 ασθενείς, παρείχε επίσης ισχυρές ενδείξεις για όφελος επιβίωσης που 

προκύπτει από νεοεπικουρική χημειοακτινοθεραπεία έναντι χειρουργείου μόνο. Η 

αναλογία κινδύνου για θνησιμότητα από όλα τα αίτια ήταν 0,78 (95% CI 0,70-0,88, 

P<0,0001), η αναλογία κινδύνου για ΑΚΚ ήταν 0,80 (0,68-0,93, p=0,004) και για 

αδενοκαρκίνωμα ήταν 0,75 (0,59-0,95, p=0,02) [Sjoquist και συνεργ., 2011]. 

4.1.2 Οριστική χημειοακτινοθεραπεία  

Η οριστική χημειοακτινοθεραπεία έχει μελετηθεί κατά κύριο λόγο σε ασθενείς που δεν 

δύνανται ή δεν επιθυμούν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση και επίσης σε 

εκείνους με καρκίνο του τραχηλικού οισοφάγου. Η δοκιμή RTOG 85-01, κατά την 

οποία κλινικά ακατάλληλοι ασθενείς με T1-3N0-1M0 αδενοκαρκίνωμα ή ΑΚΚ 

εντάχθηκαν είτε σε πρόγραμμα ακτινοθεραπείας μόνο ή σε πρόγραμμα 

χημειοακτινοθεραπείας, κατέδειξε σημαντικά χαμηλότερη επίπτωση τοπικής 

αποτυχίας, καθώς επίσης βελτιωμένη μέση και συνολική επιβίωση με συνδυαστική 

θεραπεία [Cooper και συνεργ., 1999]. Η INT 0123 δοκιμή ήταν η δοκιμή 

παρακολούθησης της RTOG 85-01, η οποία συνέκρινε δύο διαφορετικές δόσεις ΑΚΘ 

που χρησιμοποιήθηκαν στο ίδιο χημειοθεραπευτικό σχήμα [Minsky και συνεργ., 

2002]. Καμία σημαντική διαφορά δεν διαπιστώθηκε στη μέση επιβίωση, τη 2ετή 

επιβίωση και την τοπικο-περιοχική αποτυχία μεταξύ των σχημάτων υψηλής δόσης και 

των σχημάτων κανονικής δόσης. Βάσει αυτών των μελετών, ως πρότυπο σχήμα 

καθιερώθηκε η οριστική χημειοακτινοθεραπεία με σισπλατίνη και 5-φθοριοουρακίλη 

και ακτινοθεραπεία 50,4Gy σε 1,8Gy ανά κλάσμα. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η 

οριστική χημειοακτινοβόληση είναι η καθιερωμένη θεραπεία για ΑΚΚ του ανώτερου 

οισοφάγου. Πρόσφατες μελέτες αναφέρονται στην αποτελεσματικότητα της οριστικής 

χημειοακτινοβόλησης με νεότερες δραστικές ουσίες όπως σισπλατίνη/δοσεταξέλη, 

καρβοπλατίνη/δοσεταξέλη και FOLFOX. Μολονότι τα ποσοστά ανταπόκρισης και 

επιβίωσης εμφανίζονται σημαντικά υψηλότερα σε σύγκριση με το σχήμα 

σισπλατίνη/5-φθοριοουρακίλη, μέχρι στιγμής δεν έχουν διεξαχθεί τυχαιοποιημένες 

μελέτες.  

Μολονότι η οριστική χημειοακτινοθεραπεία είναι δυνητικώς θεραπευτική επιλογή για 

ΑΚΚ, παραμένει ένα υψηλό ποσοστό τοπικά επίμονης /υποτροπιάζουσας νόσου 
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ύστερα από χημειοακτινοθεραπείας μόνο και υπάρχει έλλειψη στοιχείων για μη 

χειρουργική διαχείριση ασθενών με αδενοκαρκίνωμα. Ούτως, η συμπερίληψη 

χειρουργική επέμβασης προτιμάται για κλινικώς εξαιρέσιμο καρκίνο του οισοφάγου. 

Το αποτέλεσμα της προσθήκης χειρουργείου σε χημειοακτινοβόληση έχει αξιολογηθεί 

σε δύο τυχαιοποιημένες δοκιμές. Αμφότερες οι δοκιμές εμφανίζουν προβλήματα 

εξαιτίας ανεπαρκούς σχεδιασμού και χαμηλού αριθμού ασθενών. Η πρώτη κατέδειξε 

καλύτερη 2ετή ελεύθερη νόσου επιβίωση στην ομάδα χειρουργείου αλλά καμία 

διαφορά ως προς τη συνολική επιβίωση, ενώ η δεύτερη δεν κατέδειξε καμία διαφορά 

είτε στη μέση είτε στη συνολική επιβίωση. Σε αμφότερες τις μελέτες, η σχετιζόμενη με 

τη θεραπεία θνησιμότητα και η ποιότητα ζωής ήταν χειρότερες στο χειρουργικό 

σκέλος [Stahl και συνεργ., 2005; Bedenne και συνεργ., 2007]. Αμφότερες οι δοκιμές 

κατέδειξαν ότι η ανταπόκριση του όγκου σε εισαγωγική χημειοακτινοβόληση ήταν ο 

πιο σημαντικός προγνωστικός παράγοντας με τους ανταποκρινόμενους να έχουν 

παρόμοια έκβαση ανεξαρτήτως χειρουργείου. Φαίνεται, συνεπώς, ότι η εισαγωγική 

χημειοακτινοθεραπεία μπορεί να παράσχει τη δυνατότητα επιλογής ασθενών που δεν 

θα έχουν όφελος επιβίωσης από επιπρόσθετο χειρουργείο. Σε άρτι δημοσιευθείσα 

μετα-ανάλυση 6 τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών όπου έγινε σύγκριση μεταξύ 

οριστικής χημειοακτινοβόλησης και χειρουργικής επέμβασης μόνο ή εισαγωγικής 

χημειοακτινοβόλησης ακολουθούμενης από χειρουργείο σε δυνητικώς εξαιρέσιμα 

ΑΚΚ κατά κύριο λόγο, υπήρχε υψηλότερος κίνδυνος τοπικο-περιοχικής προόδου της 

νόσου (HR 1,54) αλλά παρόμοια επιβίωση (HR 0,98) μεταξύ οριστικής 

χημειοακτινοβόλησης και χειρουργείου [Pottgen και Stusche, 2011]. Οριστική 

χημειοακτινοθεραπεία ενδείκνυται σε ΑΚΚ τραχηλικού οισοφάγου, και για χειρουργικά 

ακατάλληλους και απρόθυμους ασθενείς. Για τις υπόλοιπες ενδείξεις θα πρέπει να 

αποφασίσει ένα διεπιστημονικό συμβούλιο. Στις πρόσφατες δοκιμές, η 

ακτινοθεραπεία πραγματοποιήθηκε με 3D σύμμορφη τεχνική μετά την κατάλληλη 

ακινητοποίηση του ασθενούς και την προσομοίωση με CT. Σε μια προσπάθεια να 

βελτιωθεί η κάλυψη του όγκου-στόχου και να περιοριστούν οι τοξικότητες στον υγιή 

ιστό, η ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης έχει εξεταστεί για θεραπεία 

καρκινώματος του οισοφάγου· ωστόσο, τα δεδομένα έχουν ως επί το πλείστον 

περιοριστεί σε δοσιμετρικές αναλύσεις. Αναδρομικές μελέτες σχεδιασμού που 
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συγκρίνουν σχέδια θεραπείας με 3D σύμμορφες τεχνικές έναντι ακτινοθεραπείας 

διαμορφούμενης έντασης (IMRT) καταδεικνύουν εν γένει υψηλότερης δόσης 

συμφωνία και ετερογένεια εντός του όγκου-στόχου και μείωση της δόσης 

ακτινοβόλησης στους πνεύμονες και στην καρδιά [Chandra και συνεργ., 2005]. 

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες μελέτες οι οποίες να 

συγκρίνουν 3D σύμμορφες και IMRT τεχνικές όσον αφορά τα ποσοστά ανταπόκρισης 

και τον τοπικό έλεγχο. 

Η χρήση βραχυθεραπείας μη συνδυασμένης με άλλες τεχνικές είναι παρηγορητικού 

χαρακτήρα, εντούτοις το σκεπτικό για την προσθήκη HDR βραχυθεραπείας σε 

ακτινοθεραπεία εξωτερικής δέσμης είναι η αύξηση της συνολικής δόσης που 

χορηγείται, με σκοπό τη βελτίωση του τοπικού ελέγχου. Η μελέτη RTOG 9907 

εξέτασε τον ρόλο της ενδοαυλικής βραχυθεραπείας κατόπιν συνασκούμενης 

χημειοακτινοθεραπείας στα 50Gy και κατέδειξε ποσοστό αποτυχίας της τάξης του 

27% αλλά σημαντικά αυξημένη οξεία και προχωρημένου βαθμού 3, 4 και 5 τοξικότητα 

[Gaspar και συνεργ., 2000]. Κατά συνέπεια, η βραχυθεραπεία δεν συστήνεται ως 

αγωγή ρουτίνας λόγω υψηλής τοξικότητας. 

4.2 Νεοεπικουρική χημειοθεραπεία  

Νεοεπικουρική ή προεγχειρητική χημειοθεραπεία μη συνδυασμένη με άλλη τεχνική 

έχει χορηγηθεί σε ασθενείς με δυνητικά εξαιρέσιμη νόσο, προκειμένου να αυξήσει το 

ποσοστό R0 εκτομών και να βελτιώσει τον τοπικό έλεγχο. Τα μακροπρόθεσμα 

αποτελέσματα της δοκιμής RTOG 8911, η οποία τυχαιοποίησε ασθενείς με δυνητικά 

εξαιρέσιμο ΑΚΚ και αδενοκαρκίνωμα ή σε προεγχειρητική χημειοθεραπεία 

(σισπλατίνη συν 5-φθοριοουρακίλη) ή μόνο σε χειρουργείο, έδειξαν ότι το ποσοστό 

R0 εκτομής ήταν 63% με την προεγχειρητική χημειοθεραπεία σε σύγκριση με 59% 

μόνο με χειρουργείο (Kelsen και συνεργ., 2007). Μολονότι το ποσοστό R1 εκτομής 

μειώθηκε (4% σε σύγκριση με 15% στην ομάδα που υποβλήθηκε μόνο σε 

χειρουργείο), ουδεμία βελτίωση διαπιστώθηκε στη συνολική επιβίωση μεταξύ των δύο 

ομάδων. 

Κατά τη δοκιμή του Συμβουλίου Ιατρικής Έρευνας (MRC OEO2), 802 ασθενείς με 

δυνητικά εξαιρέσιμο καρκίνο του οισοφάγου τυχαιοποιήθηκαν σε 2 κύκλους 
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προεγχειρητικής συνεχούς έγχυσης 5-φθοριοουρακίλης και σισπλατίνης 

ακολουθούμενους από χειρουργείο, ή μόνο σε χειρουργείο. Σε ένα σύντομο μέσο 

διάστημα παρακολούθησης 2 ετών, η ομάδα που είχε υποβληθεί σε προεγχειρητική 

χημειοθεραπεία είχε χρονικό προβάδισμα επιβίωσης 3,5 μηνών (16,8 μήνες έναντι 

13,3 μηνών). Η μακροπρόθεσμα παρακολούθηση επιβεβαίωσε ένα μέτριο αλλά 

σταθερό όφελος επιβίωσης από τη νεοεπικουρική χημειοθεραπεία, με ποσοστό 

5ετούς επιβίωσης 23% συγκριτικά με το 17% με χειρουργείο. Τα αποτελέσματα ήταν 

συνεπή και σε ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα και σε ασθενείς με AKK (Allum και 

συνεργ., 2009). 

Η δοκιμή MAGIC (Cunningham και συνεργ., 2006) εξέτασε την επίδραση του 

περιεγχειρητικού χημειοθεραπευτικού σχήματος ECF (επιρουβικίνη, σισπλατίνη και 5-

φθοριοουρακίλη) που χορηγήθηκε προ και κατόπιν χειρουργείου σε εξαιρέσιμο 

γαστροοισοφαγικό αδενοκαρκίνωμα. Οι περισσότεροι (74%) ασθενείς είχαν καρκίνο 

του στομάχου, ενώ μια μικρή ομάδα ασθενών είχαν αδενοκαρκίνωμα κατώτερου 

οισοφάγου (14%) και γαστροοισοφαγικής συμβολής (11%). Η ομάδα περιεγχειρητικής 

χημειοθεραπείας είχε μεγαλύτερο ποσοστό παθολογικών T1 και T2 όγκων (51,7%) σε 

σχέση με την ομάδα χειρουργείου (36,8%). Το ποσοστό 5ετούς επιβίωσης ήταν 36% 

μεταξύ εκείνων που έλαβαν περιεγχειρητική χημειοθεραπεία και 23% στην ομάδα 

χειρουργείου.  

Η προσφάτως δημοσιευθείσα επικαιροποιημένη μετα-ανάλυση (Sjoquist και συνεργ., 

2011) δέκα μελετών (2062 ασθενείς) παρείχε ενδείξεις για όφελος επιβίωσης από 

νεοεπικουρική χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνη έναντι μόνο χειρουργείου. Η 

συγκεντρωτική αναλογία κινδύνου ήταν 0,87 (0,79–0,96; p=0,005) και αντιστοιχούσε 

σε απόλυτο όφελος επιβίωσης της τάξης του 5,1% σε 2 έτη. Σε ανάλυση υποομάδας, 

το όφελος αυτό ήταν στατιστικά σημαντικό σε ασθενείς με ιστολογία 

αδενοκαρκινώματος (HR 0,83 (0,71–0,95; p=0,01). 
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Συστάσεις  

 Θεραπεία συνδυαζόμενων τεχνικών με χρήση προεγχειρητικής 
χημειοακτινοθεραπείας ακολουθούμενης από χειρουργείο έναντι προσπέλασης 
αποκλειστικά με χειρουργείο ή οριστική ακτινοθεραπεία συστήνεται για 
ασθενείς με σταδίου IB, IIA, IIB και III ΑΚΚ του οισοφάγου (εξαιρουμένων των 
τραχηλικών αλλοιώσεων) ή με αδενοκαρκίνωμα του οισοφάγου (LOE II, SOR 

B). 
 Εισαγωγική χημειοακτινοθεραπεία έναντι αποκλειστικής χρήσης 
χημειοθεραπείας, ακολουθούμενη από χειρουργείο συστήνεται επίσης στις 
ίδιες ομάδες (LOE II, SOR B). 
 Η οριστική χημειοακτινοθεραπεία είναι λογική προσέγγιση για ασθενείς 
που δεν είναι υποψήφιοι χειρουργικής επέμβασης (LOE I, SOR B). 
 Το όφελος της προεγχειρητικής χημειοακτινοθεραπείας για ασθενείς με 
T1N0 αδενοκαρκίνωμα ή ΑΚΚ του οισοφάγου ή της γαστροοισοφαγικής 
συμβολής είναι λιγότερο σαφές και, ως εκ τούτου, στους συγκεκριμένους 
ασθενείς συστήνεται μόνο χειρουργείο (LOE I, SOR B). 
 Η οριστική χημειοακτινοθεραπεία είναι λογική προσέγγιση για την ίδια 
υποομάδα ασθενών που δεν είναι υποψήφιοι χειρουργικής επέμβασης. 
 Μολονότι ο βέλτιστος τύπος, η δόση, ο συνδυασμός και το πρόγραμμα 
φαρμάκων δεν έχουν καθοριστεί, συστήνεται χημειοθεραπεία πολλαπλών 
δραστικών ουσιών έναντι της αποκλειστικής χρήσης σισπλατίνης. Η 
συνασκούμενη θεραπεία περιλαμβάνει δύο κύκλους σισπλατίνης και 5-
φθοριοουρακίλης συν ακτινοθεραπεία (50Gy). Εναλλακτικά, μπορεί να 
χορηγηθεί το χαμηλής δόσης εβδομαδιαίο σχήμα καρβοπλατίνης και 
πακλιταξέλης (LOE II, SOR C). 
 Το πρόγραμμα βέλτιστης κλασματοποίησης των δόσεων για 
συνασκούμενα χημειοακτινοθεραπευτικά σχήματα παραμένει αδιευκρίνιστο. 
Ωστόσο, η εξομοίωση με CT και οι 3-D σύμμορφες τεχνικές πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό σύγχρονων θεραπειών, με προσπάθειες 
ελαχιστοποίησης τοξικοτήτων σε παρακείμενα ζωτικά όργανα. Μια 

http://www.uptodate.com/contents/cisplatin-drug-information?source=see_link
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προτυποποιημένη δόση ακτινοβόλησης για ασθενείς που λαμβάνουν 
συνδυασμό 5-φθοριοουρακίλης και σισπλατίνης είναι 50,4 Gy σε 1,8-2,0 Gy ανά 
συνεδρία (LOE I, SOR A). 
 Η IMRT μπορεί να είναι κατάλληλη για επιλεγμένους ασθενείς (LOE V, 
SOR C). 
 Το επιπλέον όφελος που προκύπτει από την προσθήκη ενδοαυλικής 
βραχυθεραπείας σε ακτινοθεραπεία εξωτερικής δέσμης ή σε θεραπεία 
συνδυασμένων τεχνικών, καίτοι λογικό, παραμένει αδιευκρίνιστο. (LOE II, SOR 
D). 
 Η διαχείριση καρκινώματος εμφανιζόμενου στον τραχηλικό οισοφάγο 
συσχετίζεται στενότερα με ΑΚΚ κεφαλής–τραχήλου παρά με κακοήθειες που 
διηθούν τον ανώτερο οισοφάγο. H οριστική χημειοακτινοβόληση είναι η 
καθιερωμένη θεραπεία (LOE IV, SOR B). 
 Η περιεγχειρητική χημειοθεραπεία με σισπλατίνη και 5-φθοριοουρακίλη 
πρέπει να θεωρείται δεδομένη σε τοπικά προχωρημένα αδενοκαρκινώματα 
(LOE Ia, SOR A). 
 Η προεγχειρητική χημειοακτινοβόληση προτιμάται έναντι της 
προεγχειρητικής χημειοθεραπείας για επιλεγμένους ασθενείς με 
αδενοκαρκίνωμα του ανώτερου οισοφάγου ή γαστροοισοφαγικής συμβολής 
(LOE I, SOR B). 
 

5. ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ     
(T1-2, N0, M0)  

5.1 Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (AKK)     

Σε ποσοστό 65% των περιπτώσεων, το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (AKK) 

αναπτύσσεται στην περιοχή πάνω από τη διακλάδωση της τραχείας και, ως εκ 

τούτου, βρίσκεται σε εξαιρετικά στενή επαφή με το τραχειοβρογχικό δέντρο [Siewert 

και συνεργ., 2006]. Γι’ αυτό τον λόγο, η R0 εκτομή του όγκου μέσω χειρουργείου μόνο 

μπορεί να είναι δύσκολη στις περισσότερες περιπτώσεις. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι 
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το πρώιμου σταδίου AKK έχει υψηλότερο επιπολασμό σχετιζόμενης λεμφαγγειακής 

διήθησης, ιδίως σε όγκους που προσβάλλουν τον υποβλεννογόνο σε σύγκριση με το 

αδενοκαρκίνωμα (36% έναντι 20%). Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα που διηθεί τον 

βλεννογόνο εμφανίζει προσβολή των λεμφαδένων σε ποσοστό της τάξης του 10% 

[Stein και συνεργ., 2005]. Σε προσεκτικά επιλεγμένους ασθενείς, όπου η διήθηση του 

όγκου δεν επεκτείνεται πέραν των στρωμάτων του βλεννογόνου, η εφαρμογή 

ενδοσκοπικής βλεννογονεκτομής (EMR) ή θεραπείας κατάλυσης, ανάλογα με τη 

διαθέσιμη ειδικότητα, θα μπορούσε να αποτελέσει οριστική θεραπεία επιλογής με 

μακροπρόθεσμα ελεύθερα νόσου διαστήματα [Fujita και συνεργ., 2001; Soetikno και 

συνεργ., 2005: Conio και συνεργ., 2005; Ell και συνεργ., 2000]. Για Tis ή T1a όγκους, 

η διαδραφραγματική οισοφαγεκτομή θα πρέπει να επιστρατεύεται κατόπιν 

ανεπιτυχούς ενδοσκοπικής βλεννογονεκτομής. 

Η υψηλή συχνότητα απομακρυσμένων λεμφαδενικών μεταστάσεων (>40% όχι σε 

ανατομική εγγύτητα με τον πρωτοπαθή όγκο) [Stein και συνεργ., 2005] καθιστά τη 

χρήση της προεγχειρητικής χημειοακτινοβόλησης αναπόσπαστο μέρος του 

θεραπευτικού αλγορίθμου, ιδίως σε περιπτώσεις προσβολής του υποβλεννογόνου 

[Iyer και συνεργ., 2004; Urschel και συνεργ., 2003; Fiorica και συνεργ., 2004]. Όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, η χημειοακτινοβόληση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως η 

μοναδική θεραπεία για ασθενείς που δεν είναι κατάλληλοι ή πρόθυμοι να υποβληθούν 

σε χειρουργική επέμβαση, και επίσης ως η οριστική θεραπεία σε περιπτώσεις 

τραχηλικού AKK αυτού του σταδίου [Li και συνεργ., 2010; Ruppert και συνεργ., 2010; 

Gwynne και συνεργ., 2011; Conroy και συνεργ., 2010; Meerten και συνεργ., 2010].  

Περιστατικά διαθωρακικού AKK T1b και άνω σταδίου θα πρέπει να υποβάλλονται σε 

διαθωρακική οισοφαγεκτομή με λεμφαδενικό καθαρισμό δύο πεδίων (κοιλιακού και 

μεσοθωρακικού) (LOE III, SOR B) [Stahl και συνεργ., 2010]. Το εύρος του 

λεμφαδενικού καθαρισμού για Tis αλλοιώσεις δεν έχει καθοριστεί, αλλά για T1N0M0 

όγκους τουλάχιστον 12 λεμφαδένες σε ΑΚΚ και τουλάχιστον 10 σε αδενοκαρκινώματα 

πρέπει να εξαιρεθούν μαζί με το δείγμα [Rizk και συνεργ., 2010]. 
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5.2 Αδενοκαρκίνωμα  

Καρκίνος σχετιζόμενος με οισοφάγο Barrett εντοπίζεται σχεδόν πάντοτε (94%) κάτω 

από τη διακλάδωση της τραχείας [Siewert και συνεργ., 2006]. Η λεμφαδενική 

μετάσταση (LNM) και η χειρουργική εξαιρεσιμότητα είναι οι διαμορφωτές του 

αλγορίθμου θεραπείας [Vieth M. και συνεργ., 2005]. Επιφανειακές καρκινικές 

αλλοιώσεις (Tis-T1a) διαμέτρου μικρότερης των 15-20mm αντιμετωπίζονται με 

ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή. Εφόσον προκύψουν από την ιστολογία 

χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου ή υποβλεννογόνια διήθηση, μια πιο οριστική 

θεραπεία είναι απαραίτητη. Η ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή συνδέεται με υψηλότερα 

ποσοστά υποτροπής, όταν εφαρμόζεται σε μεγαλύτερες και υψηλότερου σταδίου 

αλλοιώσεις (τμηματική εκτομή) [Esaki και συνεργ., 2007]. 

Αλλοιώσεις που διηθούν τη βλεννογόνια μυϊκή στιβάδα χωρίς ενδείξεις λεμφαδενικής 

μετάστασης αντιμετωπίζονται με διαδιαφραγματική οισοφαγεκτομή. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, δεν συστήνεται ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή/θεραπεία κατάλυσης, 

διότι η διήθηση της βλεννογόνιας μυϊκής στιβάδας συνδέεται με λεμφαδενική 

μετάσταση σε ποσοστό 10% των περιπτώσεων [Abraham και συνεργ., 2007]. Για 

αλλοιώσεις που διηθούν τον υποβλεννογόνιο (T1b-T2N0M0), θα πρέπει να εκτελείται 

χειρουργική εκτομή με λεμφαδενικό καθαρισμό δύο πεδίων [Hulscher και συνεργ., 

2002], καθώς ο κίνδυνος λεμφαδενικής μετάστασης ανέρχεται σε ποσοστό 25% 

[Ancona και συνεργ., 2008]. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτού του σταδίου, ίσως είναι 

δύσκολο να καταδειχθεί τυχόν υποβλεννογόνια διήθηση κατά την προεγχειρητική 

σταδιοποίηση (EUS). Επιπλέον, ασθενείς με πρώιμου σταδίου αδενοκαρκίνωμα του 

οισοφάγου συχνά έχουν πολυεστιακή νεοπλασία εντός του υποκείμενου βλεννογόνου 

Barrett, η οποία ενδέχεται να μην ανιχνευθεί χωρίς ολική οισοφαγεκτομή [Stein και 

συνεργ., 2005]. 

Το πλεονέκτημα της ριζικής χειρουργικής εξαίρεσης είναι η αφαίρεση δυνητικά 

διηθημένων επιχώριων λεμφαδένων, η οποία επιτυγχάνεται διά διαθωρακικής 

οισοφαγεκτομής με λεμφαδενικό καθαρισμό δύο πεδίων. Έχει αποδειχθεί ότι σε 

ασθενείς με 1-8 προσβεβλημένους λεμφαδένες, εκτεταμένος λεμφαδενικός 

καθαρισμός δύο πεδίων βελτιώνει σημαντικά την 5ετή επιβίωση κατά 45%, έναντι του 
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λεμφαδενικού καθαρισμού ενός πεδίου [Hulscher και συνεργ., 2002]. Σε ασθενείς 

υψηλού κινδύνου, μπορεί εναλλακτικά να εκτελεστεί διαδιαφραγματική 

οισοφαγεκτομή. Για pT1N0M0 αλλοιώσεις, ο βέλτιστος λεμφαδενικός καθαρισμός θα 

πρέπει να περιλαμβάνει εκτομή τουλάχιστον 10 λεμφαδένων. Ο αριθμός αυτός 

ανέρχεται σε 15 σε περιπτώσεις pT2N0M0 αλλοιώσεων [Rizk και συνεργ., 2010]. 

Συστάσεις  

 Tis και T1a καρκίνοι του οισοφάγου μπορούν να αντιμετωπιστούν με 
ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή σε κέντρα αριστείας (LOE III, SOR B). 
Εναλλακτικά, οισοφαγεκτομή άνευ λεμφαδενικού καθαρισμού μπορεί να 
διενεργηθεί σε κέντρα με χαμηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα (LOE III, SOR B). 

 TIb καρκίνοι του οισοφάγου πρέπει να αντιμετωπίζονται με οισοφαγεκτομή 

και λεμφαδενικό καθαρισμό δύο πεδίων (LOE II, SOR B). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Θεραπεία εντοπισμένου καρκίνου του οισοφάγου κατά ιστολογικό 
τύπο και στάδιο 

[1], [2] ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ                   οριστική χημειοακτινοβόληση  

ΑΚΚ:                        Tis – T1a               EMR/θεραπεία κατάλυσης  

                                                                                                    Ή  

                                                                              διαδιαφραγματική οισοφαγεκτομή  

          [1], [2] ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ          T1b – T2           χειρουργείο  

                                                             (προαιρετική χημειοακτινοβόληση + χειρουργείο) 

                                              T1b – T2 τραχήλου          οριστική χημειοακτινοβόληση  

 
Αδενοκαρκίνωμα:         Tis- T1a       EMR Ή διαδιαφραγματική οισοφαγεκτομή   

                            T1b-T2          διαθωρακική οισοφαγεκτομή + λεμφαδενικός καθαρισμός 

                                            Ή 
                   διαδιαφραγματική οισοφαγεκτομή (ασθενείς με πολυνοσηρότητα)                                                            
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6. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ   
Η μετεγχειρητική θεραπεία μπορεί να επιτρέψει καλύτερη επιλογή ασθενών βάσει 

καθορισμένων παθολογικών ευρημάτων. Ωστόσο, λόγω της εν γένει μειωμένης 

κατάστασης λειτουργίας μετά την οισοφαγεκτομή, μόνον ένας μικρός αριθμός 

επιλέξιμων ασθενών μπορεί να ανεχτεί πρωτόκολλο εντατικής μετεγχειρητικής 

αγωγής, που συνοδεύεται από δυνητικά αυξημένη τοξικότητα της θεραπείας με 

συνεπακόλουθη ανεπαρκή συμμόρφωση. Επιπλέον, η επικουρική θεραπεία συχνά 

ξεκινά κατόπιν μακράς καθυστέρησης εξαιτίας μετεγχειρητικών επιπλοκών. 

6.1 Μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία/χημειοακτινοθεραπεία 

6.2.1. Ακανθοκυτταρικό Καρκίνωμα (ΑΚΚ) 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από δύο τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές δεν 

μπόρεσαν να καταδείξουν κάποιο όφελος για τη μετεγχειρητική επικουρική 

χημειοθεραπεία, μολονότι σε μία μελέτη υπήρξε βελτίωση της ελεύθερης νόσου 

επιβίωσης για ασθενείς με θετικούς λεμφαδένες [Iizuka και συνεργ., 1998; Ando και 

συνεργ., 2003].  

Σε δύο αναδρομικές αναλύσεις, η προσθήκη μετεγχειρητικής χημειοακτινοβόλησης σε 

ασθενείς με τοπικο-περιοχικά προχωρημένο καρκίνο του οισοφάγου συσχετίζεται με 

όφελος επιβίωσης, σε σύγκριση με ιστορικές εκβάσεις κατόπιν χειρουργικής εξαίρεσης 

και μόνον [Bedard και συνεργ., 2001; Rice και συνεργ., 2003]. Μια πολυκεντρική 

τυχαιοποιημένη δοκιμή από τη Γαλλία έδειξε ότι η προσθήκη ακτινοθεραπείας σε 

ριζική χειρουργική εξαίρεση για ασθενείς με ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα μέσου και 

κατώτερου τριτημορίου δεν απέδωσε όφελος επιβίωσης. Ωστόσο, τα ποσοστά τοπικο-

περιοχικής υποτροπής ήταν χαμηλότερα σε ασθενείς που λάμβαναν μετεγχειρητική 

ακτινοθεραπεία έναντι του χειρουργείου μόνο [Teniere, 1991]. Η μεγαλύτερη 

τυχαιοποιημένη δοκιμή [Xiao και συνεργ., 2003] που συνέκρινε χειρουργείο με 

χειρουργείο συν μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία σε ασθενείς με ακανθοκυτταρικό 

καρκίνωμα κατέδειξε μειωμένα ποσοστά τοπικο-περιοχικής υποτροπής σε εκείνους με 

θετικούς λεμφαδένες ή θετικά όρια εκτομής αλλά όχι όφελος επιβίωσης για την ομάδα 

στο σύνολό της. Ανάλυση υποομάδας κατέδειξε σημαντικά βελτιωμένη 5ετή συνολική 
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επιβίωση για ασθενείς με νόσο σταδίου III (13% έναντι 35%). Ανάλυση της βάσης 

δεδομένων του SEER, η οποία αξιολογούσε τον ρόλο της επικουρικής ακτινοβόλησης, 

ανέφερε σημαντική βελτίωση σε μέση, 3ετή συνολική επιβίωση και σχετική με αίτιο 

επιβίωση σε ασθενείς με ΑΚΚ ή αδενοκαρκίνωμα σταδίου III [Schreiber, 2010]. 

 Συστάσεις  

 Ασθενείς άνευ υπολειμματικής νόσου (R0 εκτομή) και με αρνητικούς 
λεμφαδένες (N0) δεν χρήζουν περαιτέρω θεραπείας (LOE II, SOR D). 
 Επικουρική χημειοακτινοθεραπεία συστήνεται για ασθενείς με 
μικροσκοπική (R1 εκτομή) ή μακροσκοπική υπολειμματική νόσο στα χειρουργικά 
όρια (R2 εκτομή) [LOE II, SOR C]. 

 Επικουρική χημειοακτινοθεραπεία μπορεί να επιλεγεί για ασθενείς που 
έχουν υποβληθεί σε R0 εκτομές, αλλά έχουν περιοχικές λεμφαδενικές 
μεταστάσεις (LOE III, SOR C).  

 

6.2.2. Αδενοκαρκίνωμα 

Η περιεγχειρητική (προ- και μετ-εγχειρητική) χημειοθεραπεία βελτιώνει σημαντικά την 

ελεύθερη νόσου επιβίωση και τη συνολική επιβίωση σε ασθενείς με χειρουργικώς 

εξαιρέσιμα αδενοκαρκινώματα του στομάχου και του κατώτερου οισοφάγου, όπως 

κατεδείχθη στη δοκιμή MAGIC [Cunningham και συνεργ., 2006]. Επιπλέον, η μελέτη 

για την επικουρική χημειοακτινοβόληση, η οποία δημοσιεύτηκε από τον MacDonald και 

συνεργ. κατέδειξε όφελος επιβίωσης και όφελος τοπικού ελέγχου [MacDonald, 2001]. 

Στην εν λόγω μελέτη, περίπου το 20% των ασθενών είχαν αδενοκαρκίνωμα 

γαστροοισοφαγικής συμβολής ή του κατώτερου τριτημορίου του οισοφάγου και 

υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία με βάση την 5-φθοριοουρακίλη στα 45Gy. 

Αναφέρθηκε 10% απόλυτο όφελος στη συνολική επιβίωση (41% έναντι 50%), καθώς 

και μειωμένη τοπική υποτροπή (29% έναντι 19%). Τα παραπάνω αποτελέσματα 

πρέπει να ερμηνευθούν με εξαιρετική προσοχή και να μη θεωρηθούν πρότυπα για 

όλες τις περιπτώσεις αδενοκαρκινωμάτων του οισοφάγου. 
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Συστάσεις  

 Περιεγχειρητική χημειοθεραπεία μπορεί να προσφερθεί σε κατάλληλους 
ασθενείς με T2-T4, οποιουδήποτε N σταδίου νόσο (LOE II, SOR C).  
 Ασθενείς με μικροσκοπική (R1 εκτομή) ή μακροσκοπική υπολειμματική 
νόσο σε χειρουργικά όρια (R2 εκτομή) μπορούν να υποβληθούν με 
χημειοακτινοθεραπεία βασιζόμενη σε φθοριοπυριμιδίνη (LOE III, SOR B).  
 

7. TOΠΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΝΟΣΟΣ (T3-4 N0-3 M0) 

7.1 Οριστική χημειοακτινοθεραπεία  

Συνασκούμενη χημειοακτινοθεραπεία έναντι ακτινοθεραπείας μελετήθηκε στην 

τυχαιοποιημένη δοκιμή RTOG 85-01 [Cooper και συνεργ., 1999]. Ασθενείς με ΑΚΚ ή 

αδενοκαρκίνωμα έλαβαν 4 κύκλους 5-φθοριοουρακίλης και σισπλατίνης. Δόση ΑΚΘ 

50,4 Gy σε 2 Gy/μέρα δινόταν συγχρόνως. Οι ασθενείς που έλαβαν τη συνδυαστική 

θεραπεία εμφάνισαν σημαντική βελτίωση ως προς την 5ετή συνολική επιβίωση (27% 

έναντι κανενός). Στη δοκιμή INT 0123 [Minsky και συνεργ., 2002], όπου συγκρίθηκαν 2 

διαφορετικές δόσεις ακτινοθεραπείας που είχαν χρησιμοποιηθεί στο ίδιο 

χημειοθεραπευτικό σήμα (5-φθοριοουρακίλη και σισπλατίνη), δεν παρατηρήθηκε καμία 

σημαντική διαφορά στη μέση επιβίωση και την τοπικο-περιοχική αποτυχία, μεταξύ των 

σκελών υψηλής και κανονικής δόσης ακτινοθεραπείας. Μετά τα αποτελέσματα των εν 

λόγω δοκιμών, η οριστική χημειοακτινοθεραπεία καθιερώθηκε ως το πρότυπο 

θεραπείας για ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνο του οισοφάγου. Η αγωγή 

αποτελείται από σισπλατίνη/5-φθοριοουρακίλη ×2 κύκλους συνασκούμενη με 

ακτινοβόληση ακολουθούμενη από 2 ακόμη κύκλους χημειοθεραπείας. Σισπλατίνη 

75mg/m2 D1 ή 25mg/m2 D1-3, 5-φθοριοουρακίλη 1000 mg/m2 D1-4 (2 κύκλοι 

εβδομάδα 1+5 με ΑΚΘ, 2 ακόμη κύκλοι 3 εβδομαδιαία, έναρξη 3 εβδομάδες μετά την 

ακτινοβόληση). Η 5-φθοριοουρακίλη μπορεί να υποκατασταθεί με καπεσιταβίνη. Οι 

δόσεις ακτινοβόλησης κυμαίνονται από 45 έως 50,4 Gy/25-28 κλάσματα. Υψηλότερη 

δόση ακτινοβόλησης μπορεί να χορηγηθεί για ΑΚΚ του τραχηλικού οισοφάγου. 
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Οριστική χημειοακτινοθεραπεία μπορεί να χορηγηθεί σε κλινικά ακατάλληλους 

ασθενείς για χειρουργείο, σε ασθενείς με ΑΚΚ του τραχηλικού οισοφάγου ή εφ’ όσον ο 

ασθενής απορρίψει το χειρουργείο.  

Οριστική χημειοακτινοθεραπεία με νεότερες δραστικές ουσίες: ο συνδυασμός 

δοσεταξέλης και σισπλατίνης σε ΑΚΚ συσχετίστηκε με υψηλά ποσοστά συνολικής 

ανταπόκρισης [Li QQ και συνεργ., 2010]. Ο συνδυασμός καρβοπλατίνης και 

πακλιταξέλης κατέληξε επίσης σε ανώτερη συνολική επιβίωση και σχετιζόμενη με τη 

νόσο επιβίωση [Rupert και συνεργ., 2010]. FOLFOX-4 (τυχαιοποιημένη δοκιμή φάσης 

II) συσχετίστηκε με καλύτερο μέσο χρόνο μέχρι την πρόοδο της νόσου και μέση 

συνολική επιβίωση [Conroy και συνεργ., 2010]. 

Συστάσεις 

 Η συνδυαστική θεραπεία προτιμάται για καλής λειτουργικής κατάστασης 
ασθενείς με T3-4, N0/N+, M0 καρκίνο του οισοφάγου (LOE I, SOR A). 
 Προεγχειρητική χημειοακτινοβόληση για χειρουργικά κατάλληλο ΑΚΚ, 
ακολουθούμενη από μετεγχειρητική ΧΜΘ ή/και ΑΚΘ για R1-2 ασθενείς (LOE I, 
SOR A). 
 Οριστική χημειοακτινοβόληση ενδείκνυται για χειρουργικά ακατάλληλο 

ΑΚΚ (LOE I, SOR A). 
 Προεγχειρητική χημειοακτινοβόληση ή περιεγχειρητική ΧΜΘ για 
χειρουργικά κατάλληλα αδενοκαρκινώματα, ακολουθούμενη από 
μετεγχειρητική ΧΜΘ (LOE I, SOR A) 
 Παρηγορητική ΧΜΘ ή/και ΑΚΘ για χειρουργικά ακατάλληλα 
αδενοκαρκινώματα. 
 Στις επιλογές θεραπείας για ανεπαρκούς λειτουργικής κατάστασης 
ασθενείς με T3-T4, N0/N+, M0 καρκίνο του οισοφάγου συγκαταλέγονται η 

παρηγορητική ακτινοθεραπεία (40Gy/16#, 36Gy/12#, 30Gy/10#, 20Gy/5#, 
8Gy/1#), η παρηγορητική χημειοθεραπεία, καλύτερη υποστηρικτική αγωγή, 
παρηγορητική τοποθέτηση ενδοπροθέσεων για ανακούφιση από τη δυσφαγία 

και η ενδοαυλική βραχυθεραπεία (LOE III, SOR C). 
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Προγράμματα χημειοθεραπείας  
1. Αδενοκαρκίνωμα ανώτερου οισοφάγου και γαστροοισοφαγικής συμβολής GE 

(LOE I). Περιεγχειρητική θεραπεία  

• ECF: Επιρουβικίνη 50mg/m2, σισπλατίνη 60mg/m2, 5-φθοριοουρακίλη 200 
mg/m2 σε συνεχή έγχυση ανά 21 ημέρες, έως και 6 κύκλοι. 

• Τροποποιήσεις του σχήματος ECF:  

A. Επιρουβικίνη 50mg/m2 iv day 1, σισπλατίνη 60mg/m2 iv day 1, 
καπεσιταβίνη 625mg/m2 p.os δις ημερησίως ανά 21 ημέρες, έως και 6 
κύκλοι. 

B. Επιρουβικίνη 50mg/m2 iv day 1, οξαλιπλατίνη 130 mg/m2 iv day 1, 5-
φθοριοουρακίλη 200mg/m2 σε συνεχή έγχυση 24 ώρες ημερησίως, μέρες 
1-21 

C. Επιρουβικίνη 50mg/m2 iv day 1, οξαλιπλατίνη 130 mg/m2 iv day 1, 
καπεσιταβίνη 625mg/m2 p.os. δις ημερησίως ανά 21 ημέρες, έως και 6 
κύκλοι. 

 

2. Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα ή κεντρικά εντοπισμένοι όγκοι  
o Νεοεπικουρική χημειοακτινοθεραπεία σε ασθενείς με καλή λειτουργική 

κατάσταση, 2 κύκλοι εβδομάδα 1+5 με σισπλατίνη 75mg/m2 d1 ή 
25mg/m2 d1-3 και 5-φθοριοουρακίλη 1000mg d1-4 και ακτινοθεραπεία 
45-50,4 Gy σε 25–28 κλάσματα  

o Καρβοπλατίνη AUC2/πακλιταξέλη 50mg/m2 εβδομαδιαίως για πέντε 
εβδομάδες και ακτινοθεραπεία 41,4 Gy σε 23 κλάσματα, ακολουθούμενη 
από χειρουργείο εντός 4-6 εβδομάδων 

o 2 κύκλοι με σισπλατίνη 80mg/m2 d1 και 5-φθοριοουρακίλη 1000mg/m2 
d1-4, ακολουθούμενοι από χειρουργείο εντός 4-6 εβδομάδων. 

3. Για τοπικά προχωρημένους όγκους GE θετικούς σε HER-2, σισπλατίνη 80 
mg/m2 D1, 5-φθοριοουρακίλη 800mg/m2 D1-5 CI, τραστουζουμάμπη 8mg/kg 
LD, ακολουθούμενη από τραστουζουμάμπη 6mg/kg MD ανά 21 ημέρες, έως και 
6 κύκλοι. Η χορήγηση τραστουζουμάμπης μπορεί να συνεχιστεί και μετά το 
πέρας των 6 κύκλων εάν δεν υπάρξει πρόοδος. Η καπεσιταβίνη μπορεί να 
υποκαταστήσει την 5-φθοριοουρακίλη. 

4. Για ανεπαρκή λειτουργική κατάσταση ή μειωμένη αποβολή κρεατινίνης, λάβετε 
υπ’ όψιν τη χρήση καρβοπλατίνης έναντι σισπλατίνης. 
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Παράρτημα– Αλγόριθμοι θεραπείας  
Σχήμα 1: Αλγόριθμος θεραπείας για τοπικά προχωρημένο καρκίνο του 
οισοφάγου 

Localy advanced disease
T3-4 N0-3 M0

SCC AdenoCa

Fit Unfit Fit Unfit

Preoperative
Chemoradiation

(45-50 Gy)

Definitive
Chemoradiation

(>60 Gy)

Surgery

R0 R1-2

No further
treatment

5FU based
postoperative CT-RT
for selected patients

Definitive
Chemoradiation

(>60 Gy)

Preoperative
CRT or

Perioperative CT

CF(+E) x 3
+

Surgery
+

CF(+E) x 3

Palliative
therapy

Chemotherapy
+/-

Radiotherapy
Local palliation

  

Σχήμα 2: Αλγόριθμος επιλογών εισαγωγικής θεραπείας για τοπικά προχωρημένο καρκίνο 
του οισοφάγου 
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R0 resection

Node negative
Node positive
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proximal-mid 

esophagus
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Esophagus
or EGJ
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Σχήμα 3: Μετεγχειρητική θεραπεία για ασθενείς που έχουν λάβει 
προεγχειρητική χημειοθεραπεία  

 
Σχήμα 4: Μετεγχειρητική θεραπεία για ασθενείς που δεν έχουν λάβει προεγχειρητική 
χημειοθεραπεία 

 

Postoperative treatment (patients who have received 
preoperative therapy)
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Node negative
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7.2 Χειρουργική παρέμβαση  

Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (ΑΚΚ) 
Η αποκλειστική υποβολή σε χειρουργική επέμβαση δεν είναι το πρότυπο θεραπείας 

για τοπικά προχωρημένη νόσο, αφού ακόμη και σε M0 περιπτώσεις η πλήρης 

εξαίρεση του όγκου δεν είναι εφικτή σε ποσοστό από 30% (pT3) έως 50% (pT4) των 

περιπτώσεων. Επιπλέον, ακόμη και κατόπιν πλήρους εξαίρεσης του όγκου, η 

μακροπρόθεσμη επιβίωση σπανίως ξεπερνά το 20%. Δύο μετα-αναλύσεις 

επισημαίνουν όφελος προκύπτον από προεγχειρητική χημειοακτινοβόληση, με 

μείωση των ποσοστών πλήρους αφαίρεσης του όγκου, βελτίωση του τοπικού ελέγχου 

του όγκου και των ποσοστών επιβίωσης [Gebski, 2007; Sjoquist, 2011]. Ειδικότερα 

για όγκους του ανώτερου τριτημορίου του οισοφάγου, η χημειοακτινοβόληση μπορεί 

να θεωρηθεί ως η οριστική θεραπεία σε επιλεγμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, απαιτείται 

στενή κλινική παρακολούθηση, ενώ για πρόοδο τοπικού όγκου ενδεχομένως 

ενδείκνυται χειρουργείο διάσωσης. Παραμένει επίσης η θεραπεία επιλογής για 

ασθενείς ακατάλληλους ή απρόθυμους να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση. Αν 

και τα ποσοστά συνολικής ανταπόκρισης είναι παρόμοια, σύμφωνα με μελέτες που 

συνέκριναν ασθενείς που είχαν υποβληθεί μόνο σε ακτινοβόληση με όσους είχαν 

υποβληθεί σε χημειοακτινοβόληση, είτε οι όγκοι είχαν εξαιρεθεί είτε όχι, το ποσοστό 

τοπικού ελέγχου είναι χαμηλότερο εάν ο όγκος δεν έχει εξαιρεθεί [Stahl και συνεργ., 

2010]. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι ο βέλτιστος λεμφαδενικός καθαρισμός σημαίνει εκτομή 42 

λεμφαδένων σε T3/4N0M0 αλλοιώσεις και τουλάχιστον 50 όταν έχουν διηθηθεί 3-6 

λεμφαδένες [Rizk και συνεργ., 2010], η συνιστώμενη χειρουργική διαδικασία είναι η 

διαθωρακική προσπέλαση με λεμφαδενικό καθαρισμό δύο πεδίων. 

Αδενοκαρκίνωμα 
Στα αδενοκαρκινώματα του οισοφάγου, νεοεπικουρική θεραπεία πολλαπλών 

τεχνικών θα έπρεπε να χρησιμοποιείται ελεύθερα σε ασθενείς με υψηλό φορτίο 

νόσου, σε μια απόπειρα υποσταδιοποίησης του όγκου, αποστείρωσης του πεδίου 

από μικρομεταστάσεις και αύξησης του ποσοστού θεραπευτικής εκτομής [Pennathur 

και συνεργ., 2008]. Για ασθενείς με τοπικά προχωρημένη νόσο, στους οποίους δεν 
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αντενδείκνυται η χημειοθεραπεία, νεοεπικουρική χημειοθεραπεία ακολουθούμενη από 

χειρουργείο [Omloo και συνεργ., 2007] είναι το πρότυπο θεραπείας [Allum και 

συνεργ., 2009]. 

Στη δοκιμή MRC OEO2, το 66% των όγκων ήταν αδενοκαρκινώματα κυρίως του 

κατώτερου τριτημορίου και περισσότεροι του 50% ήταν τοπικά προχωρημένοι. 

Μακροπρόθεσμη ανάλυση επέδειξε σημαντικό όφελος ως προς την 5ετή επιβίωση 

(23% με προεγχειρητική χημειοθεραπεία σε σύγκριση με 17% μόνο με χειρουργείο), 

με το αποτέλεσμα της θεραπείας να ισχύει τόσο για αδενοκαρκινώματα όσο και για 

ΑΚΚ [Allum και συνεργ., 2009]. 

Ασθενείς που δεν λαμβάνουν νεοεπικουρική χημειοθεραπεία και εμφανίζεται να έχουν 

λεμφαδενική διήθηση, καθώς και εκείνοι με R1/R2 εκτομές θα μπορούσαν να 

ωφεληθούν από την επικουρική χρήση χημειοθεραπείας ή χημειοακτινοθεραπείας. 

Εντούτοις, ορισμένες μελέτες καταδεικνύουν όφελος που προκύπτει από τη χρήση 

επικουρικής θεραπείας πολλαπλών τεχνικών [Rice και συνεργ., 2003; Adelstein και 

συνεργ., 2009], μολονότι άλλες δεν παρουσιάζουν κανένα [Ando, 2003]. Επιπλέον, 

υπάρχουν περιορισμένα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την άμεση σύγκριση 

νεοεπικουρικής θεραπείας συν χειρουργείο έναντι χειρουργείου συν επικουρική 

θεραπεία, ιδίως εάν το χειρουργείο περιλαμβάνει λεμφαδενικό καθαρισμό δύο 

πεδίων, και το ζήτημα προς το παρόν δεν έχει αποσαφηνιστεί.  

Παρότι οι τυχαιοποιημένες δοκιμές δεν έχουν καταδείξει σταθερό όφελος προκύπτον 

από νεοεπικουρική χημειοακτινοθεραπεία έναντι χειρουργείου, αρκετές μετα-

αναλύσεις έχουν καταλήξει ότι η νεοεπικουρική CRX είναι καλύτερη από την 

αποκλειστική χρήση χειρουργείου για αδενοκαρκίνωμα (HR 0,75) αποκαλύπτοντας 

σημαντικό όφελος επιβίωσης ειδικότερα σε ασθενείς υψηλού κινδύνου [Gebski, 2007]. 

Πιο πρόσφατα, η γερμανική δοκιμή POET επέδειξε μέτρια, κλινικώς συναφή αλλά όχι 

στατιστικώς σημαντικά οφέλη της νεοεπικουρικής χημειοθεραπείας συν 

χημειοθεραπεία έναντι μόνο εισαγωγικής χημειοθεραπείας σε ασθενείς με 

αδενοκαρκίνωμα γαστροοισοφαγικής συμβολής [Stahl, 2009]. 
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Πίνακας 2. Θεραπεία τοπικά προχωρημένου καρκίνου του οισοφάγου κατά 
ιστολογικό τύπο και στάδιο (T3-T4, N0-3, MO) 
 
ΑΚΚ:   Χημειοακτινοθεραπεία (προεγχειρητικά) 
           + 
                     Χειρουργείο (διαθωρακική ή διαδιαφραγματική οισοφαγεκτομή για  

ακατάλληλο ασθενή) [1], [2] 
 

 
     Περιεγχειρητική χημειοθεραπεία + διαθωρακικό χειρουργείο (εάν ο 

ασθενής είναι κατάλληλος) 

Αδενοκαρκίνωμα:  Προαιρετική προεγχειρητική χημειοακτινοθεραπεία 
                                + διαθωρακικό χειρουργείο  
 
                                                           Ή 
 
                                Διαθωρακικό χειρουργείο (κατάλληλος ασθενής) + επικουρική  
                                χημειοθεραπεία  
                                                          
 
 
 
 
Συστάσεις  
 Ασθενείς με T2-T4a, N0- N2 ΑΚΚ και αδενοκαρκίνωμα πρέπει να 
υποβάλλονται σε λεμφαδενικό καθαρισμό δύο πεδίων, εάν είναι κατάλληλοι για 
χειρουργείο (LOE I, SOR B). 
 Η προεγχειρητική χημειοακτινοβόληση συστήνεται ιδιαίτερα για ΑΚΚ του 
ίδιου σταδίου (LOE I, SOR A). 
 Η περιεγχειρητική χημειοθεραπεία συστήνεται για αδενοκαρκίνωμα του 
ίδιου σταδίου (LOE I, SOR B). 
 Η προεγχειρητική χημειοακτινοθεραπεία μπορεί επίσης να χορηγηθεί για 
αδενοκαρκίνωμα (LOE I, SOR B).  
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8. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ  

8.1 Απεικονιστική σταδιοποίηση και επανασταδιοποίηση  

Πρώιμη ανίχνευση μεταστατικής νόσου πριν από την έναρξη της θεραπείας είναι 

πολύ σημαντική για τον καθορισμό της εξαιρεσιμότητας και τον σχεδιασμό της 

κατάλληλης θεραπείας. H αξονική τομογραφία ενισχυμένης αντίθεσης παραμένει η 

βασική τεχνική για απεικόνιση ασθενών με καρκίνο του οισοφάγου προκειμένου να 

αποκλειστεί το ενδεχόμενο απομακρυσμένης μετάστασης, διότι επιτρέπει την 

αποτίμηση των συνηθέστερων εστιών απομακρυσμένων μεταστάσεων. Η CT έχει 

καθιερωμένο ρόλο στην ανίχνευση ηπατικών μεταστάσεων ενώ παράλληλα είναι 

πολύ ευαίσθητη στην ανίχνευση πνευμονικών όζων [Kim και συνεργ., 2009]. Η 

μαγνητική τομογραφία (MRI) διαδραματίζει επιπρόσθετο ρόλο μόνο στην αποτίμηση 

μη προσδιορισμένων ηπατικών αλλοιώσεων. Ο ενδοσκοπικός υπέρηχος είναι 

περιορισμένης αξίας σε ό,τι αφορά την αποτίμηση απομακρυσμένων μεταστάσεων, 

με εξαίρεση τα αποθέματα κοιλιακών λεμφαδένων. Συνεπώς, η CT ή το FDG PET 

είναι η πρώτης γραμμής μελέτη για την ανίχνευση απομακρυσμένων μεταστάσεων.  

Ανάλυση διαφορετικών μελετών που αξιολογούν την σταδιοποιητική ικανότητα των 

σαρώσεων PET σε καρκίνο του οισοφάγου δείχνει ότι το FDG-PET διαθέτει μέτριο 

επίπεδο ακριβείας (ευαισθησία 51%, ειδικότητα 84%) ως προς την ανίχνευση 

λεμφαδένων και ευλόγως καλύτερη ακρίβεια ως προς την ανίχνευση πιο 

απομακρυσμένης διασποράς (ευαισθησία 67%, ειδικότητα 97%) [Steyerberg και 

συνεργ., 2007].  

Ο πρωταρχικός ρόλος του FDG PET σε καρκίνο του οισοφάγου φαίνεται να είναι η 

ανίχνευση απομακρυσμένων μεταστάσεων. Επειδή το M στάδιο είναι ο κύριος 

καθοριστικός παράγοντας της διαχείρισης περιστατικών, η δυνητική συμβολή του 

FDG PET στη M σταδιοποίηση θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από τον ρόλο 

του σε T ή N σταδιοποίηση όταν κανείς αποφασίζει εάν θα συμπεριλάβει το FDG PET 

στην καθιερωμένη προεγχειρητική προετοιμασία ασθενών με καρκίνο του οισοφάγου. 

Διάφορες συγκριτικές μελέτες έχουν καταδείξει ότι το FDG PET είναι πιο ακριβής από 

τη CT ως προς την ανίχνευση απομακρυσμένων μεταστάσεων [Luketich και συνεργ., 
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1999]. Το FDG PET ενδέχεται να είναι αποτελεσματική στην πρόληψη μη 

θεραπευτικής χειρουργικής πράξης βοηθώντας στην ανίχνευση μεταστάσεων μη 

αναγνωρίσιμων μέσω άλλων απεικονιστικών τεχνικών. Ωστόσο, η διαγνωστική 

απόδοση του FDG PET στην ανίχνευση μη ύποπτης μεταστατικής νόσου σε πρώιμου 

σταδίου καρκίνο του οισοφάγου είναι πολύ χαμηλή. Ως εκ τούτου, η συστηματική 

χρήση FDG PET σε ασθενείς με πρώιμου σταδίου νόσο δεν συνιστάται [Flamen και 

συνεργ., 2000]. 

Όσον αφορά την απεικονιστική αξιολόγηση της θεραπευτικής ανταπόκρισης σε 

ακτινοβόληση ή χημειοθεραπεία, η CT δεν είναι ακριβής. Σύμφωνα με πρόσφατες 

συστηματικές αξιολογήσεις, η ακρίβεια του EUS στην αξιολόγηση της θεραπευτικής 

ανταπόκρισης είναι υψηλότερη από εκείνη της CT αλλά κατώτερη εκείνης του FDG 

PET ιδίως κατόπιν ακτινοθεραπείας [Westerterp και συνεργ., 2005]. Η διάγνωση 

μεγαλύτερου σταδίου από το πραγματικό είναι το συνηθέστερο σφάλμα, καθώς στο 

EUS η ίνωση και η φλεγμονή που συνδέονται με θεραπεία βάσει ακτινοβόλησης δεν 

είναι διακριτές από τον υπολειμματικό όγκο. Η διάγνωση κατώτερου σταδίου από το 

πραγματικό είναι επίσης πιθανή και ίσως σχετίζεται με μικροσκοπικές εστίες βιώσιμου 

όγκου εντός του τοιχώματος του οισοφάγου, οι οποίες είναι ανιχνεύσιμες μόνο με 

ιστοπαθολογική ανάλυση του χειρουργικώς εξαιρεθέντος δείγματος. 

Το FDG PET επί του παρόντος δείχνει να είναι η βέλτιστη τεχνική απεικόνισης για την 

αξιολόγηση της ανταπόκρισης σε νεοεπικουρική θεραπεία ασθενών με καρκίνο του 

οισοφάγου. Πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν ότι η ποσοτική μείωση της πρόσληψης 

FDG που έχει διαπιστωθεί κατόπιν νεοεπικουρικής θεραπείας συσχετίζεται άμεσα με 

την επιβίωση του ασθενούς και την παθολογική ανταπόκριση σε θεραπεία [Swisher 

και συνεργ., 2004]. Επιπλέον, το FDG PET έχει σημαντικό μετα-θεραπευτικό ρόλο 

στην ανίχνευση iδιαστηματικών απομακρυσμένων μεταστάσεων, οι οποίες έχουν 

αναφερθεί σε ποσοστό 8%–17% των περιπτώσεων [Cerfolio και συνεργ., 2005; 

Bruzzi και συνεργ., 2007]. Διάφορες πρόσφατες μελέτες έχουν καταδείξει τη 

χρησιμότητα της FDG PET ως προς τη διαφοροποίηση «ανταποκρινόμενων» από 

«μη ανταποκρινόμενους» νωρίς στην πορεία της χημειοακτινοθεραπείας [Wieder και 

συνεργ., 2004]. 
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Συστάσεις 
 Η CT είναι η απεικονιστική τεχνική πρώτης γραμμής για την ανίχνευση 
απομακρυσμένων μεταστάσεων (LOE II, SOR B).  
 Η MRI ενδείκνυται μόνο για τη διαφορική διάγνωση αμφίσημων 
ηπατικών αλλοιώσεων (LOE III, SOR B). 
 Δεν συστήνεται συστηματική χρήση FDG PET σε ασθενείς με πρώιμου 
σταδίου νόσο (LOE II, SOR B). 
 Το FDG PET μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τοπικά προχωρημένη νόσο 
και σε αμφίσημες περιπτώσεις πιθανής μεταστατικής νόσου προκειμένου να 
αποτραπεί άσκοπη χειρουργική εξαίρεση, ιδίως σε ασθενείς υψηλού κινδύνου 
(LOE II, SOR B). 
 Το FDG PET επί του παρόντος δείχνει να είναι η καλύτερη απεικονιστική 
τεχνική αξιολόγησης της ανταπόκρισης στη νεοεπικουρική θεραπεία (LOE I, 
SOR A). 
 Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν διαθέσιμες κατευθυντήριες οδηγίες 
για τον βέλτιστο χρονισμό του FDG PET στην εκτίμηση της θεραπευτικής 
ανταπόκρισης. 

 
 

8.2 Παρηγορητική χημειοθεραπεία για μεταστατική νόσο  

Οι δοκιμές που μελετούσαν τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα για τον καρκίνο του 

οισοφάγου διεξήχθησαν ως επί το πλείστον σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία το 

ΑΚΚ αποτελούσε την κύρια ιστολογία (δεκαετίες του 1970 και του 1980) και τα 

φάρμακα που χρησιμοποιούνταν ήταν εκείνα που αρχικά αναπτύχθηκαν για ΑΚΚ 

κεφαλής–τραχήλου [Grunberger, 2007]. Οι αλλαγές που ακολούθησαν στην 

ιστολογική και ανατομική κατανομή έχει οδηγήσει στη σύγκλιση των θεραπειών για 

τους καρκίνους στομάχου και οισοφάγου, ενώ στις κλινικές δοκιμές που διεξήχθησαν 

από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και μετά συμμετείχαν ως επί το πλείστον 

ασθενείς με καρκίνο του στομάχου, του οισοφάγου ή της γαστροοισοφαγικής 

συμβολής, ανεξαρτήτως ιστολογίας [Webb, 1997; Ross, 2002]. Μολονότι τα ΑΚΚ 
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πλέον εκπροσωπούνται από μικρό αριθμό ασθενών που συμμετέχουν στις 

περισσότερες κλινικές δοκιμές, ο ιστολογικός υπότυπος δεν φαίνεται να παίζει 

πρωτεύοντα ρόλο για το ποσοστό ανταπόκρισης ή διάρκειας επιβίωσης σε ασθενείς 

που υποβλήθηκαν σε διάφορα θεραπευτικά σχήματα [Chau, 2000; Ilson, 2007; Muro, 

2004; Einzig, 1996; Petrasch, 1998]. Κατά συνέπεια εν γένει, χημειοθεραπευτικά 

σχήματα που συστήνονται για προχωρημένο οισοφαγικό/γαστροοισοφαγικό 

αδενοκαρκίνωμα, ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του οισοφάγου και αδενοκαρκίνωμα 

του στομάχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά (κατευθυντήριες οδηγίες 

του NCCN , 2011).  

Αρκετές ελεγχόμενες δοκιμές και μία μετα-ανάλυση παρέχουν στοιχεία για την 

ευεργετική επίδραση της παρηγορητικής συστημικής χημειοθεραπείας σε σύγκριση με 

την αποκλειστική χρήση υποστηρικτικής αγωγής για ασθενείς με προχωρημένο 

καρκίνο του στομάχου [Murad, 1993; Pyrhonen, 1995; Glimelius, 1997; Wagner, 

2006]. Αυτό δεν είχε αποδειχθεί σε δύο παλαιότερες μελέτες που αφορούσαν 

αποκλειστικά τον καρκίνο του οισοφάγου [Levard, 1998; Nicolaou, 1982].  

Η χημειοθεραπεία ως αποκλειστικό μέσο έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για 

παρηγορητικούς λόγους σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του οισοφάγου, και 

διάφορες δραστικές ουσίες, «παλαιότερες» (μπλεομυκίνη, μιτομυκίνη C, μεθοτρεξάτη, 

5-φθοριοουρακίλη, σισπλατίνη, δοξορουμπικίνη) και «νεότερες» (ταξάνες, 

ιρινοτεκάνη, βινορελμπίνη, από του στόματος φθοριοπυριμιδίνες) έχουν εμφανίσει 

δραστηριότητα σε αυτό το πλαίσιο [Grunberger, 2007]. Το αθροιστικό ποσοστό 

ανταπόκρισης για καθένα από τα φάρμακα είναι χαμηλό, της τάξεως του 15% έως 

35%, η διάρκεια ανταπόκρισης σύντομη, ενώ δεν υπάρχει ένδειξη οφέλους 

επιβίωσης. 

Υψηλότερα ποσοστά ανταπόκρισης αναφέρονται σε δοκιμές φάσης II οι οποίες 

αξιολογούν τη συνδυαστική θεραπεία σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του 

οισοφάγου και του στομάχου. Ωστόσο, τα ποσοστά ανταπόκρισης ήταν χαμηλότερα 

σε τυχαιοποιημένες δοκιμές και αυτό μεταφράστηκε απλώς σε μέτρια μεγαλύτερες 

διάρκειες ελέγχου της νόσου και της επιβίωσης που υπολογίζονται από εβδομάδες 

έως και μερικούς μήνες.  
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Σε ασθενείς με HER-2 θετικούς μεταστατικούς όγκους, η προσθήκη 

τραστουζουμάμπης στη χημειοθεραπεία αποδίδει όφελος επιβίωσης (βλέπε 

Στοχευμένοι παράγοντες). 

Για ασθενείς με όγκους μη υπερεκφράζοντες HER-2: 

• Ο συνδυασμός ECF (επιρουβικίνη, σισπλατίνη, 5-φθοριοουρακίλη σε 

συνεχή έγχυση) παραμένει θεραπευτικό σχήμα αναφοράς, μολονότι το 

όφελος επιβίωσης σε σύγκριση με το FAMTX (μεθοτρεξάτη, 

δοξορουμπικίνη, 5-φθοριοουρακίλη) ήταν μέτριο (8,9 μήνες έναντι 5,7 

μηνών) [Webb, 1997]. Στη μελέτη συμμετείχαν 256 ασθενείς με 

αδενοκαρκίνωμα, εκ των οποίων 51 και 57 είχαν όγκο στον οισοφάγο 

και στη γαστροοισοφαγική συμβολή αντιστοίχως. Τα δεδομένα της 

δοκιμής REAL-2 [Cunningham, 2008] παρουσιάζουν συγκρίσιμα 

αποτελέσματα όταν η καπεσιταβίνη (X) υποκατέστησε την εγχεόμενη 5-

φθοριοουρακίλη και η οξαλιπλατίνη (O) τη σισπλατίνη. Ακόμη 

περισσότερο όταν οι τέσσερις ομάδες (ECF, ECX, EOF, EOX) 

εξετάστηκαν ξεχωριστά, η μέση επιβίωση ασθενών που είχαν λάβει το 

EOX ήταν μετρίως μεγαλύτερη σε σύγκριση με εκείνους που είχαν λάβει 

το ECF (11,2 μήνες έναντι 9,9 μηνών, HR 0,80, 95%CI 0,66 έως 0,97). 

Από τους 964 ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη REAL-2, το 1/3 είχε 

καρκίνο του οισοφάγου και το 1/4 γαστροοισοφαγικό καρκίνο. Το 90% 

των όγκων ήταν αδενοκαρκινώματα, ενώ το 10% ακανθοκυτταρικά 

καρκινώματα. Όλα τα τεστ για τυχόν ετερογένεια όσον αφορά το 

αποτέλεσμα της θεραπείας, τη συνολική επιβίωση και τους 

προγνωστικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων της πρωτοπαθούς 

εστίας και των αποτελεσμάτων της ιστολογικής ανάλυσης, για 

συγκρίσεις δύο προς δύο δεν επεσήμαναν κάποια σημαντική 

ανομοιογένεια (p>0,05 σε όλες τις περιπτώσεις).  

• Ο συνδυασμός δοσεταξέλης-σισπλατίνης-5φθοριοουρακίλης (DCF) έχει 

καθιερωθεί ως άλλο ένα θεραπευτικό σχήμα αναφοράς, μετά τη 
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σύγκριση με τον συνδυασμό 5-φθοριοουρακίλης/σισπλατίνης στη μελέτη 

V-325 [Van Cutsem, 2006]. Τα αποτελέσματα έκλιναν υπέρ του DCF 

όσον αφορά το ποσοστό ανταπόκρισης, τον χρόνο μέχρι την πρόοδο 

της νόσου και τη μέση επιβίωση (10,2 μήνες έναντι 8,5 μηνών, p=0,006) 

με παρενέργεια υψηλότερης επίπτωσης διάρροια 3ου και 4ου βαθμού 

(20% έναντι 8%) και ουδετεροπενία (30% έναντι 14%). Το σχήμα DCF 

παρουσίασε επίσης σημαντική βελτίωση όσον αφορά το κλινικό όφελος. 

Στη μελέτη V-325 συμμετείχαν 445 ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα και 

22% εξ αυτών είχαν όγκο γαστροοισοφαγικής συμβολής. Παρόμοια 

αποτελέσματα αναφέρονται για τη χρήση δοσεταξέλης και εγχεόμενης 5-

φθοριοουρακίλης ή καπεσιταβίνης [Thuss-Patience, 2005; Giordano, 

2006]. Τροποποιημένο πρόγραμμα του DCF σχετίζεται με διατηρημένη 

αποτελεσματικότητα και βελτιωμένη ανοχή (Shah, 2010).  

• Ο συνδυασμός σισπλατίνης και 5-φθοριοουρακίλης σε διαφορετικά 

θεραπευτικά σχήματα [Bleiberg, 1997; Warner, 1999; Mitry, 2004] είναι 

ένας από τους συνηθέστερους εν χρήσει. Η 5-φθοριοουρακίλη δύναται 

να υποκατασταθεί από την καπεσιταβίνη, συνδυαζόμενη με σισπλατίνη 

[Kang, 2009]. Όπως ανέκυψε από μετα-ανάλυση δύο τυχαιοποιημένων 

δοκιμών, σε σύγκριση με συνδυασμούς με 5-φθοριοουρακίλη, οι 

συνδυασμοί με καπεσιταβίνη συσχετίστηκαν με υψηλότερα ποσοστά 

ανταπόκρισης και καλύτερη συνολική επιβίωση [Okines, 2009].  

• Μετα-ανάλυση της δοκιμής REAL-2 και δύο άλλων τυχαιοποιημένων 

δοκιμών (Al-Batran, 2008; Popov, 2008) κατέδειξαν ότι θεραπευτικά 

σχήματα βασιζόμενα στην οξαλιπλατίνη (EOX, FOLFOX, FLO) σε 

σύγκριση με θεραπευτικά σχήματα βασιζόμενα στη σισπλατίνη 

σχετίζονταν με σημαντική βελτίωση στην ελεύθερη προόδου νόσου 

επιβίωση και στη συνολική επιβίωση (HR για θάνατο 0,88, 95%CI 0,78 

έως 0,99) και με λιγότερα περιστατικά ουδετεροπενίας, αναιμίας και 

θρομβοεμβολής, αλλά με περισσότερη νευροτοξικότητα και διάρροια 

(Montagnani, 2011).  
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• Το θεραπευτικό σχήμα FOLFIRI αποδείχθηκε καλύτερο έναντι του 

συνδυασμού 5-φθοριοουρακίλης/λευκοβορίνης με ή χωρίς σισπλατίνη 

σε γαλλική τυχαιοποιημένη δοκιμή φάσης II (Bouche, 2004). Η 

ιρινοτεκάνη έχει επίσης συνδυαστεί με σισπλατίνη, δοσεταξέλη και από 

του στόματος φθοριοπυριμιδίνες (Boku, 2009; Burtness, 2009; Moehler, 

2010; Narahara, 2011). Δεν υπάρχουν δοκιμές φάσης III οι οποίες να 

συγκρίνουν κάποιον συνδυασμό βασιζόμενο στην ιρινοτεκάνη με 

θεραπευτικό σχήμα τριών φαρμάκων με βάση τη σισπλατίνη.  

Συστάσεις  

 Κυτταροτοξική χημειοθεραπεία σε επιλεγμένους ασθενείς με 
προχωρημένο καρκίνο του οισοφάγου μπορεί να παράσχει ανακούφιση από τα 
συμπτώματα, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και να παρατείνει την επιβίωση 
(LOE III, SOR B). Η επιλογή του εκάστοτε θεραπευτικού σχήματος θα πρέπει να 
γίνεται λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη λειτουργική κατάσταση, τις ιατρικές 
συννοσηρότητες, το προφίλ τοξικότητας και την κατάσταση του HER-2 (μόνο για 
αδενοκαρκινώματα). 
 Σε τυχαιοποιημένες δοκιμές, οι συνδυασμοί ECF και DCF έχουν 
αναδειχθεί σε πρότυπα σχήματα για θεραπεία πρώτης γραμμής (LOE I, SOR A). 
Η χρήση σχημάτων τριών φαρμάκων πρέπει να προορίζεται αποκλειστικά για 
ασθενείς που είναι κλινικά κατάλληλοι, σε καλή λειτουργική κατάσταση (ECOG 
0 ή 1) και με δυνατότητα συχνής εξέταση τοξικότητας.  
 Εάν ο κλασικός συνδυασμός τριών φαρμάκων δεν προτιμάται, στα 
εναλλακτικά θεραπευτικά σχήματα συγκαταλέγονται το DCF (LOE II, SOR A), 
συνδυασμό σισπλατίνης και φθοριοπυριμιδίνης (LOE I, SOR B), FOLFOX (LOE 
II, SOR B) και FOLFIRI (LOE II, SOR B). 
 5-φθοριοουρακίλη σε έγχυση και καπεσιταβίνη μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά. 
 Η σισπλατίνη και η οξαλιπλατίνη μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
εναλλακτικά. 
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 Ηλικιωμένοι ασθενείς ή ασθενείς ανεπαρκούς λειτουργικής κατάστασης 
μπορούν να υποβληθούν σε θεραπεία με λευκοβορίνη/5-φθοριοουρακίλη μόνο 
ή με καπεσιταβίνη ή, εναλλακτικά, αποκλειστικά με ιρινοτεκάνη ή με χαμηλής 
δόσης ταξάνες σε εβδομαδιαία βάση. 
 Δεν υφίσταται καθιερωμένη προσέγγιση για θεραπεία δεύτερης 
γραμμής. Για ασθενείς που διατηρούν επαρκή λειτουργική κατάσταση, είναι 
λογική η χρήση άλλων δραστικών ουσιών (δοσεταξέλη, ιρινοτεκάνη) μη 
χρησιμοποιούμενων στο θεραπευτικό σχήμα πρώτης γραμμής. 

8.3 Στοχευμένοι παράγοντες  

Στο πλαίσιο μετάστασης του γαστροοισοφαγικού καρκίνου, η χημειοθεραπεία 

αποτελεί το βασικό δομικό στοιχείο της παρηγορητικής θεραπείας και έχει ως 

αποτέλεσμα ποσοστά αντικειμενικής ανταπόκρισης (ORRs) μόνο 20–40% και μέση 

συνολική επιβίωση (OS) 8–10 μηνών (Enzinger, 2003). Δεδομένης της φτωχής 

συνολικής επιβίωσης στο μεταστατικό πλαίσιο με προτυποποιημένη χημειοθεραπεία, 

οι δυνατότητες επίτευξης σημαντικής προόδου έγκεινται στην κατανόηση και 

εκμετάλλευση της μοριακής βιολογίας των εν λόγω όγκων. Η υπερέκφραση του 

επιδερμιδικού αυξητικού παράγοντα (EGFR), του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού 

παράγοντα (VEGF) και του HER-2/neu συνδέεται με φτωχή πρόγνωση. Θεραπείες 

στοχεύουσες εναντίον αυτών των παραγόντων έχουν αξιολογηθεί σε κλινικές δοκιμές 

ασθενών με προχωρημένο καρκίνο του οισοφάγου και αδενοκαρκινώματα 

γαστροοισοφαγικής συμβολής. 

8.3.1 Επιδερμιδικός αυξητικός παράγοντας (EGFR) 

O EGFR ή erbB1 είναι μέλος της οικογένειας της τυροσινικής κινάσης erbB. 

Πρόσδεση συνδέτη στον υποδοχέα προκαλεί διμερισμό είτε με τον ίδιο είτε με άλλο 

μέλος της οικογένειας του erbB. Υπερέκφραση EGFR έχει παρατηρηθεί διά 

ανοσοϊστοχημείας (IHC) ή φθορίζοντος in situ υβριδισμό (FISH) σε πρώιμους 

καρκίνους του στομάχου σε ποσοστό 30–90% των όγκων, και συσχετίζεται με 

αυξημένη διήθηση, φτωχά διαφοροποιημένη ιστολογία και χειρότερη πρόγνωση. Στις 

θεραπείες εναντίον του EGFR, οι οποίες έχουν αξιολογηθεί σε μεταστατικoύς 
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πρώιμους καρκίνους του στομάχου, συγκαταλέγονται μονοκλωνικά αντισώματα 

(κετουξιμάμπη, πανιτουμουμάμπη και ματουζουμάμπη) και από στόματος, 

μικρομοριακοί αναστολείς τυροσινικής κινάσης (ερλοτινίμπη και γεφιτινίμπη).  

Σε μεταστατική νόσο, πολλαπλές μελέτες έχουν αξιολογήσει την ασφάλεια και την 

αποτελεσματικότητα της προσθήκης κετουξιμάμπης σε πρώτης γραμμής 

χημειοθεραπευτικά σχήματα, συμπεριλαμβανομένων των FOLFIRI, FUFIRI, 

FOLFOX, 5FU/σισπλατίνης, σισπλατίνης/δοσεταξέλης και άλλων. Οι εν λόγω μελέτες 

υποδεικνύουν ότι η εν λόγω προσέγγιση είναι ασφαλής και, σε κάποιες περιπτώσεις, 

τα ποσοστά αντικειμενικής ανταπόκρισης ξεπερνούν το 50% και η μέση επιβίωση 

τους ≤10 μήνες. Παραμένει αδιευκρίνιστο κατά πόσον αυτά τα αποτελέσματα είναι 

καλύτερα από εκείνα που μπορούν να επιτευχθούν αποκλειστικά με χημειοθεραπεία. 

Σε τυχαιοποιημένη γερμανική δοκιμή φάσης II 66 μη προθεραπευμένων ασθενών με 

μεταστατικό ΑΚΚ του οισοφάγου, αξιολογήθηκε το όφελος από την προσθήκη 

κετουξιμάμπης σε σισπλατίνη συν 5-φθοριοουρακίλη (Lorenzen, 2009). Το ποσοστό 

αντικειμενικής ανταπόκρισης ήταν μόνον ελάχιστα υψηλότερο (19% έναντι 13%), και 

υπήρχε μια τάση προς μεγαλύτερη μέση ελεύθερη προόδου νόσου επιβίωση (5,7 

μήνες έναντι 3,6 μηνών) και συνολική επιβίωση (9,5 μήνες έναντι 5,5 μηνών) όταν η 

κετουξιμάμπη προστέθηκε στη βάση του CF. Παρότι αυτές οι διαφορές δεν ήταν 

στατιστικώς σημαντικές (η δοκιμή δεν είχε σκοπό να ανιχνεύσει τέτοιου είδους 

διαφορές), αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η προσθήκη κετουξιμάμπης σε 

χημειοθεραπεία μπορεί να είναι ευεργετική, τουλάχιστον σε περιπτώσεις ΑΚΚ του 

οισοφάγου. 

Σε τυχαιοποιημένη δοκιμή φάσης II από το CALGB, με στόχο να ορίσει τη βέλτιστη 

χημειοθεραπευτική βάση για περαιτέρω μελέτη, η κετουξιμάμπη συνδυάστηκε είτε με 

ECF (επιρουβικίνη, σισπλατίνη και 5-φθοριοουρακίλη σε έγχυση), 

σισπλατίνη/ιρινοτεκάνη, ή FOLFOX για τη θεραπεία μεταστατικών καρκίνων του 

οισοφάγου ή της γαστροοισοφαγικής συμβολής (Enzinger, 2010). Κετουξιμάμπη συν 

ECF ή FOLFOX είχε ποσοστά ανταπόκρισης μεγαλύτερα του 40% και πληρούσε τα 

κριτήρια για περαιτέρω ανάπτυξη. 

H προσθήκη μονοκλωνικού αντισώματος κατά του EGFR σε χημειοθεραπεία πρώτης 

γραμμής για προχωρημένο EGC πρέπει να περιμένει τα αποτελέσματα 
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τυχαιοποιημένων μελετών φάσης III. Στις συνεχιζόμενες μελέτες φάσης III 

περιλαμβάνονται η δοκιμή EXPAND, μια διεθνής αξιολόγηση φάσης III του 

συνδυασμού σισπλατίνης/καπεσιταβίνης +/- κετουξιμάμπη και η δοκιμή REAL3 στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία τυχαιοποίησε ασθενείς με προχωρημένους πρώιμους 

γαστρικούς καρκίνους στο σχήμα EOX (επιρουβικίνη/οξαλιπλατίνη/καπεσιταβίνη) +/- 

πανιτουμουμάμπη ενώ η MATRIX EG, μια ευρωπαϊκή τυχαιοποιημένη δοκιμή φάσης 

II του σχήματος ECX +/- ματουζουμάμπη, έχει ολοκληρωθεί πλήρως. 

Στο πλαίσιο δεύτερης γραμμής θεραπείας, η μονοθεραπεία με κετουξιμάμπη έχει 

αξιολογηθεί. Σε μελέτη φάσης II, 55 ασθενείς με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του 

οισοφάγου, όπου το προηγούμενο χημειοθεραπευτικό σχήμα είχε αποτύχει, έλαβαν 

κετουξιμάμπη ως θεραπεία δεύτερης γραμμής (Gold, 2010). Το 6μηνο ποσοστό 

συνολικής επιβίωσης (πρωτεύον τελικό σημείο) ήταν 36% (95% διάστημα 

εμπιστοσύνης [CI]: 24-50%) δεν κατάφερε να εκπληρώσει τον πρωτεύοντα στόχο 

επιβίωσης. Η μέση συνολική επιβίωση ήταν 4,0 μήνες (95% CI: 3.2-5.9) και η μέση 

ελεύθερη προόδου νόσου επιβίωση ήταν 1,8 μήνες (95% CI: 1.7-1.9). 

Ένας άλλος τρόπος παρεμβολής στη σηματοδοσία του EGFR είναι η χρήση από του 

στόματος δραστικών αναστολέων τυροσινικής κινάσης (TKIs), γεφιτινίμπη ή 

ερλοτινίμπη. Αμφότεροι οι αναστολείς τυροσινικής κινάσης έχουν αξιολογηθεί σε 

προχωρημένους πρώιμους γαστρικούς καρκίνους, με πολύ μέτρια αποτελέσματα.  

Σε αξιολόγηση φάσης II ερλοτινίμπης πρώτης γραμμής σε προχωρημένο 

αδενοκαρκίνωμα στομάχου και γαστροοισοφαγικής συμβολής από το SWOG, 70 

ασθενείς με μη εξαιρέσιμο ή μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα εμφανιζόμενο στη 

γαστροοισοφαγική συμβολή ή στο στομάχι έλαβαν θεραπεία πρώτης γραμμής με 

ερλοτινίμπη (Dragovich, 2006). Έξι ασθενείς είχαν ποσοστό αντικειμενικής 

ανταπόκρισης (9%, ένα ολοκληρωμένο), και όλοι τους είχαν όγκους 

γαστροοισοφαγικής συμβολής. Δεν υπήρξε ανταπόκριση στους ασθενείς με 

πρωτοπαθείς καρκίνους στομάχου.  

Σε φάσης II μελέτη που ερευνούσε την προσθήκη ερλοτινίμπης σε τροποποιημένη 

FOLFOX6 χημειοθεραπεία σε 38 ασθενείς με όγκους γαστροοισοφαγικής συμβολής 

μόνο, το ποσοστό απόκρισης ήταν 50%, με συνολική επιβίωση 11 μηνών (Wainberg, 

2010). 
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Σε άλλη μελέτη φάσης II της ερλοτινίμπης σε 30 ασθενείς που είχαν δεχθεί 

προηγουμένως θεραπεία για ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα και αδενοκαρκίνωμα του 

οισοφάγου, οι ανταποκρίσεις περιορίζονταν σε ασθενείς που είχαν ακανθοκυτταρικό 

καρκίνωμα (2 από τους 13 ασθενείς; 15%: διάρκεια ανταπόκρισης: 5,5-7 μήνες) 

[Ilson, 2010]. 

Η αποκλειστική χρήση γεφιτινίμπης ως θεραπείας του πρώιμου γαστρικού καρκίνου 

έχει αποδώσει μόνο μέτρια αποτελέσματα. Η γεφιτινίμπη είχε μελετηθεί σε 

αξιολόγηση φάσης II ως θεραπεία δεύτερης γραμμής για 28 ασθενείς. Ένας ασθενής 

είχε 3μηνη μερική ανταπόκριση, και 10 ασθενείς είχαν σταθερή νόσο [Janmaat, 

2006]. Σε άλλη μελέτη που αξιολογούσε τη γεφιτινίμπη ως πρώτης και ως δεύτερης 

γραμμής θεραπεία για αδενοκαρκίνωμα του οισοφάγου και της γαστροοισοφαγικής 

συμβολής, το ποσοστό συνολικής ανταπόκρισης ήταν 11%, αλλά η συνολική 

επιβίωση ήταν 4,5 μήνες [Ferry, 2007]. 

8.3.2 Θεραπείες κατά του HER-2   

Το HER-2/neu (ERBB2) είναι άλλο ένα μέλος της οικογένειας υποδοχέων τυροσινικής 

κινάσης ERBB. Τα αναφερθέντα ποσοστά υπερέκφρασης HER-2 σε 

γαστροοισοφαγικό καρκίνο ποικίλλουν ευρέως (2–45%) λόγω του μικρού μεγέθους 

των δειγμάτων, διαφορών στους πληθυσμούς των ασθενών και διαφορών ως προς 

τη μεθοδολογία και το σύστημα αξιολόγησης μεταξύ μελετών (Moelans, 2010). Τα 

δεδομένα σχετικά με την υπερέκφραση HER-2 σε καρκίνο του οισοφάγου ποικίλλουν, 

με τις περισσότερες μελέτες να δείχνουν υπερέκφραση του HER-2 σε ποσοστό 9%–

60% των περιπτώσεων, ενώ σε άλλες εκθέσεις δεν μπόρεσε να διαπιστωθεί έκφραση 

HER-2. Η σχέση μεταξύ της έκφρασης του HER-2 και της πρόγνωσης ασθενών με 

καρκίνο του οισοφάγου δεν είναι σαφής. Έχει καταδειχθεί ότι η υπερέκφραση HER-2 

συσχετίζεται με διήθηση όγκου και λεμφαδενική μετάσταση, και συνεπώς υποδεικνύει 

φτωχή πρόγνωση (Moelans, 2010).  

Θεραπείες κατά του HER-2/neu που έχουν αξιολογηθεί σε EGCs είναι το 

μονοκλωνικό αντίσωμα τραστουζουμάμπη και ο αναστολέας τυροσινικής κινάσης 

λαπατινίμπη. 
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8.3.2.1 Μονοκλωνικό αντίσωμα κατά του HER-2  

Η τραστουζουμάμπη είναι ένα ανθρώπειο IgG1 μονοκλωνικό αντίσωμα που δρα 

ενάντια στον HER-2 υποδοχέα και έχει εγκριθεί για τη θεραπεία HER2-θετικού 

καρκίνου του μαστού. Το όφελος της τραστουζουμάμπης σε προχωρημένο HER2-

θετικό αδενοκαρκίνωμα του στομάχου ή της γαστροοισοφαγικής συμβολής 

εξετάστηκε στη φάσης ΙΙΙ δοκιμή ToGA, η οποία συνέκρινε την καθιερωμένη 

χημειοθεραπεία (έξι συνεδρίες 5-φθοριοουρακίλης σε έγχυση ή καπεσιταβίνης συν 

σισπλατίνη) με ή χωρίς τραστουζουμάμπη (8 mg/kg αρχική δόση, κατόπιν 6 mg/kg 

ανά τρεις εβδομάδες μέχρι την πρόοδο της νόσου) [Bang, 2010]. Από τους όγκους 

3807 ασθενών, 22,1% βρέθηκαν HER-2/neu-θετικοί [είτε μέσω φθορίζοντος in situ 

υβριδισμού (FISH) είτε μέσω ανοσοϊστοχημικής εξέτασης (IHC): 47% 3+, 30% 2+ και 

22% 0 ή 1+]. Πεντακόσιοι ενενήντα τέσσερις ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν. Εκατόν έξι 

ασθενείς είχαν όγκο γαστροοισοφαγικής συμβολής. Υπήρξε στατιστικώς σημαντική 

αύξηση στο ποσοστό συνολικής ανταπόκρισης (47,3% έναντι 34,5%), στη μέση 

ελεύθερη προόδου νόσου επιβίωση (6,7 μήνες έναντι 5,5 μηνών) και στη μέση 

συνολική επιβίωση (13,8 μήνες έναντι 11,1 μηνών) υπέρ του σκέλους που 

περιλάμβανε τραστουζουμάμπη. Σε ανάλυση προκαθορισμένης ομάδας, η αναλογία 

κινδύνου για τη συνολική επιβίωση στους ασθενείς με όγκους γαστροοισοφαγικής 

συμβολής ήταν 0,67 (CI 0,42-1,08). Δεν σημειώθηκε απροσδόκητη τοξικότητα στο 

σκέλος της τραστουζουμάμπης, αλλά όπως αναμενόταν υπήρξε αυξημένη επίπτωση 

ασυμπτωματικής μείωσης στο κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας. 

Βάσει των προαναφερθέντων δεδομένων, η τραστουζουμάμπη εγκρίθηκε, σε 

συνδυασμό με σισπλατίνη και μια φθοριοπυριμιδίνη, για τη θεραπεία ασθενών με 

μεταστατικά αδενοκαρκινώματα στομάχου ή γαστροοισοφαγικής συμβολής από 

υπερέκφραση HER-2, που δεν έχουν λάβει πρότερη θεραπεία για μεταστατική νόσο.  

8.3.2.2 Λαπατινίμπη  

Η λαπατινίμπη είναι ένας από του στόματος αναστολέας τυροσινικής κινάσης που 

δρα ενάντια στον EGFR και στο HER-2/neu. Σε μελέτες φάσης II, η μονοθεραπεία με 

λαπατινίμπη έχει εμφανίσει μέτρια αποτελέσματα. Σε μελέτη 47 ασθενών με 

προχωρημένο καρκίνο στομάχου, η λαπατινίμπη ως θεραπεία πρώτης γραμμής 
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εμφάνισε καταγεγραμμένο ποσοστό μερικής ανταπόκρισης 7%, μέσο χρόνο μέχρι 

αποτυχία της θεραπείας 2 μηνών, ενώ η μέση συνολική επιβίωση ήταν 5 μήνες (Iqbal, 

2007). Σε δεύτερη μελέτη, 25 ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα του οισοφάγου ή της 

γαστροοισοφαγικής συμβολής που είχαν λάβει προηγουμένως πολλαπλές θεραπείες 

επελέγησαν βάσει της θετικότητας σε EGFR όπως αυτή διαγνώστηκε διά 

ανοσοϊστοχημικής εξέτασης ή/και θετικότητας σε HER-2/neu όπως αυτή διαγνώστηκε 

διά ανοσοϊστοχημικής εξέτασης ή φθορίζοντος in situ υβριδισμού. Αν και το ποσοστό 

συνολικής ανταπόκρισης σε 21 αποτιμήσιμους ασθενείς ήταν 0%, 2 ασθενείς είχαν 

SD για 5 και 9 μήνες αντιστοίχως (Hecht, 2008). Παρά την περιορισμένη 

δραστικότητα της λαπατινίμπης, δύο τρέχουσες μελέτες φάσης III αξιολογούν τον 

ρόλο της λαπατινίμπης σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία για τη θεραπεία 

προχωρημένου EGC. Η δοκιμή LOGIC αξιολογεί τον συνδυασμό 

καπεσιταβίνης/οξαλιπλατίνης ± λαπατινίμπη ως θεραπεία πρώτης γραμμής για EGCs 

υπερεκφράζοντα HER-2. Η δοκιμή ΤΥΤΑΝ είναι μια ασιατική μελέτη που αξιολογεί τη 

λαπατινίμπη σε συνδυασμό με πακλιταξέλη ως θεραπεία δεύτερης γραμμής σε 

καρκίνο του στομάχου. Αμφότερες οι μελέτες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, επομένως 

τα τελικά αποτελέσματα εκκρεμούν. 

 

8.3.3 Αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας (VEGF) 

Στον καρκίνο του οισοφάγου, o VEGF υπερεκφράζεται σε ποσοστό 30–60% των 

ασθενών. Αρκετές μελέτες έχουν καταδείξει τον συσχετισμό μεταξύ υψηλών 

επιπέδων έκφρασης VEGF, προχωρημένου σταδίου και φτωχής επιβίωσης (Reddy, 

2011). Σε ΑΚΚ, η έκφραση του VEGF σε όγκους συσχετίζεται με πιο προχωρημένο 

στάδιο του όγκου, με την παρουσία λεμφαδενικών και απομακρυσμένων 

μεταστάσεων και φτωχότερη έκβαση επιβίωσης. Επιπροσθέτως, σε αδενοκαρκίνωμα 

του οισοφάγου, η αυξημένη έκφραση του VEGF συσχετίζεται με την εξαλλαγή 

οισοφάγου Barrett σε υψηλού βαθμού δυσπλασία και την εξαλλαγή από 

μικροδιηθητικό σε τοπικά προχωρημένο καρκίνο (Ku, 2010). 

Αυτά τα δεδομένα, σε συνδυασμό με το αποδεδειγμένο όφελος της προσθήκης του 

ενάντιου στον VEGF μονοκλωνικού αντισώματος μπεβασιζουμάμπη σε 
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χημειοθεραπεία για μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου, μη μικροκυτταρικό 

καρκίνο του πνεύμονα και καρκίνο του μαστού, παρέχουν το σκεπτικό για μελέτη 

αντιαγγειογενετικών θεραπειών σε προχωρημένο καρκίνο του ανώτερου 

γαστρεντερικού συστήματος. Θεραπείες κατά του EVGF που έχουν αξιολογηθεί 

περιλαμβάνουν το μονοκλωνικό αντίσωμα μπεβασιζουμάμπη καθώς επίσης και τους 

πολυστοχικούς αναστολείς τυροσινικής κινάσης, σουνιτινίμπη και σοραφενίμπη. 

 

8.3.3.1 Μπεβασιζουμάμπη 

Ενθαρρυντικά αποτελέσματα προέκυψαν από φάσης II μελέτες της 

μπεβασιζουμάμπης σε συνδυασμό με σισπλατίνη συν ιρινοτεκάνη ή δοσεταξέλης ως 

αποκλειστικής δραστικής ουσίας. Η μελέτη φάσης III AVAGAST δρομολογήθηκε για 

να αξιολογηθεί η πρώτης γραμμής φθοριοπυριμιδίνη (5- φθοριοουρακίλη ή 

καπεσιταβίνη) και σισπλατίνη συν μπεβασιζουμάμπη ή ψευδοφάρμακο (placebo) σε 

ασθενείς με προχωρημένο αδενοκαρκίνωμα του στομάχου ή της γαστροοισοφαγικής 

συμβολής (Ohtsu, 2011). Στην εν λόγω δοκιμή συμμετείχαν 774 ασθενείς, οι οποίοι 

είχαν μεταστατική νόσο σε ποσοστό 95%. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς είχαν 

καρκίνο του στομάχου, αν και 103 ασθενείς είχαν προχωρημένο καρκίνο της 

γαστροοισοφαγικής συμβολής. Δεν υπήρξε στατιστικώς σημαντική διαφορά ως προς 

τη μέση συνολική επιβίωση (10,1 μήνες με χημειοθεραπεία έναντι 12,1 μηνών με 

χημειοθεραπεία συν μπεβασιζουμάμπη, HR=0,87, P=0,1002), η οποία ήταν το 

πρωτεύον τελικό σημείο της δοκιμής. Τόσο η μέση ελεύθερη προόδου νόσου επιβίωση 

(6,7 μήνες έναντι 5,3 μηνών· αναλογία κινδύνου, 0,80· 95% CI, 0,68 έως 0,93; P=0,0037) 

όσο και το ποσοστό συνολικής ανταπόκρισης (46,0% έναντι 37,4%; P=0.0315) 

βελτιώθηκαν σημαντικά με την μπεβασιζουμάμπη έναντι του ψευδοφαρμάκου. Επιπλέον, 

σε ανάλυση υποσυνόλου γεωγραφικών περιοχών, σημειώθηκε αυξημένο όφελος στις 

περιοχές της Ευρώπης και της αμερικανικής ηπείρου. 
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Συστάσεις  

 Για ασθενείς με μη εξαιρέσιμο, τοπικά προχωρημένο, υποτροπιάζον ή 
μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του οισοφάγου ή της γαστροοισοφαγικής 
συμβολής, πρέπει να εξεταστεί υπερέκφραση HER-2/neu σε όγκο με χρήση 
ανοσοϊστοχημείας (IHC) ή/και φθορίζοντος in situ υβριδισμού (FISH), 
ακολουθώντας το σύστημα βαθμολόγησης που χρησιμοποιείται στη δοκιμή 
ToGA (LOE II, SOR A). 
 Τραστουζουμάμπη με χημειοθεραπεία για ασθενείς θετικούς σε HER-

2/neu, όπως ορίζεται από προτυποποιημένη μέθοδο. 
- Συνδυασμός με σισπλατίνη και φθοριοπυριμιδίνη (LOE I, SOR A) 
- Συνδυασμός με άλλους χημειοθεραπευτικούς παράγοντες (LOE II, SOR B) 

8.4 Παρηγορητική αγωγή  

Σε ασθενείς με μη χειρουργικά εξαιρέσιμο ή τοπικά προχωρημένο καρκίνο, οι 

παρηγορητικές παρεμβάσεις προσφέρουν ανακούφιση από συμπτώματα και 

ενδέχεται να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής, να βελτιώσουν τη διατροφική κατάσταση 

και τη συνολική ποιότητα ζωής. Η δυσφαγία αποτελεί ένα από τα συνηθέστερα 

συμπτώματα σε ασθενείς με καρκίνο του οισοφάγου. Στις παρηγορητικές μεθόδους 

για την αντιμετώπιση της δυσφαγίας συγκαταλέγονται ενδοσκοπικές θεραπείες, 

ακτινοθεραπεία, βραχυθεραπεία, χημειοθεραπεία ή χειρουργείο. Η ενδοσκοπική 

ανακούφιση περιλαμβάνει διαστολή, θεραπεία καυτηρίασης με laser, θεραπείες 

ενδοσκοπικής έγχυσης ουσιών, ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή, φωτοδυναμική 

θεραπεία και τοποθέτηση ενδοπροθέσεων στον όγκο. Η βέλτιστη μέθοδος 

αντιμετώπισης παραμένει ακαθόριστη και υπό συζήτηση. Η επιλογή της 

εξατομικευμένης παρηγορητικής μεθόδου θα πρέπει να βασίζεται σε ανατομικά 

χαρακτηριστικά της αλλοίωσης, στην κατάσταση και τις προτιμήσεις του ασθενούς, 

και στη διαθέσιμη ειδικότητα. 

Σε μία μελέτη, η βραχυθεραπεία άπαξ δόσης συσχετίστηκε με μικρότερο αριθμό 

επιπλοκών και καλύτερη μακροπρόθεσμη ανακούφιση της δυσφαγίας συγκριτικά με 
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την τοποθέτηση μεταλλικών ενδοπροθέσεων στον όγκο (Homs, 2004). Η τοποθέτηση 

αυτοδιατεινόμενων μεταλλικών ενδοπροθέσεων είναι η προτιμώμενη θεραπεία για 

ασθενείς με τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο και για όσους δεν είναι υποψήφιοι για 

χημειοακτινοβόληση ή για εκείνους που δεν κατάφεραν να επιτύχουν επαρκή 

ανακούφιση με τέτοιου είδους θεραπεία (Ross και συνεργ., 2007). Οι θεραπευτικές 

επιλογές για τη διαχείριση της δυσφαγίας πρέπει να εξατομικεύονται κατά περίπτωση, 

ενώ ενθαρρύνεται η διεπιστημονική προσέγγιση πολλαπλών τεχνικών. 

Για ασθενείς με πλήρη απόφραξη του οισοφάγου, συστήνεται ενδοαυλική 

αποκατάσταση, ακτινοθεραπεία εξωτερικής δέσμης, χημειοθεραπεία ή χειρουργείο. 

Χειρουργικά ή ακτινολογικά κατασκευασμένη νηστιδοστομία ή γαστροστομία 

ενδεχομένως να καταστεί αναγκαία, για την εξασφάλιση επαρκούς ενυδάτωσης και 

θρέψης. 

Αιμορραγία μπορεί να προκύψει σε ασθενείς με καρκίνο του οισοφάγου και ενίοτε 

μπορεί να είναι επακόλουθο σχετιζόμενου με όγκο αορτοοισοφαγικού συριγγίου. 

Χειρουργική εξαίρεση ή ακτινοθεραπεία εξωτερικής δέσμης ή/και ενδοσκοπική 

θεραπεία μπορεί να ενδείκνυται σε ασθενείς με έντονη αιμορραγία εξαιτίας του 

καρκίνου. Αιμορραγία που προκύπτει πρωτογενώς στην επιφάνεια του όγκου μπορεί 

να ελεγχθεί μέσω τεχνικών ενδοσκοπικής ηλεκτροπηξίας όπως η διπολική 

ηλεκτροπηξία ή πήξη με αργόν. 

Η ναυτία και ο έμετος μπορούν να αντιμετωπιστούν με φαρμακολογικές μεθόδους, και 

εάν σχετίζονται με απόφραξη, ενδείκνυται ενδοσκοπική εκτίμηση και εφαρμογή 

κατάλληλων θεραπειών. 

Χειρουργείο  
Τα τρέχοντα στοιχεία δεν επαρκούν ώστε να τεκμηριώσουν εξαίρεση ηπατικής ή 

πνευμονικής μετάστασης από αδενοκαρκίνωμα του οισοφάγου ή από 

ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα [Gee και συνεργ., 2007]. Η μοναδική ενδεικνυόμενη 

χειρουργική–ενδοσκοπική προσπέλαση είναι η ενδοσκοπική θεραπεία διά της 

τοποθέτησης ενδοπροθέσεων σε διηθούσα τοπικο-περιοχική μετάσταση και 

στενώσεις, για ανακούφιση [Lampert, 2003].  

Σε ασθενείς με μεταστατική νόσο σε απομακρυσμένα όργανα, η τοποθέτηση 

ενδοπροθέσεων ή η διαστολή με μπαλόνι της πρωτοπαθούς αλλοίωσης του 
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οισοφάγου, η χημειοθεραπεία, η ακτινοθεραπεία εξωτερικής δέσμης ή η 

βραχυθεραπεία, ή ένας συνδυασμός των παραπάνω είναι όλες επιλογές 

συμπτωματικής ανακούφισης. 

Συστάσεις  
 Η χημειοακτινοβόληση αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για καρκίνο του 
οισοφάγου που δεν επιδέχεται χειρουργική εξαίρεση (LOE II, SOR B). 
 Παρηγορητική παρέμβαση συστήνεται για την ανακούφιση των 
συμπτωμάτων της νόσου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς 
(LOE III, SOR C). 
 Δεν ενδείκνυται εκτομή της μεταστατικής νόσου (LOE III, SOR D). 
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ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΣΗΣ  
Σύμφωνα με τα τρέχοντα στοιχεία και την κλινική πρακτική, ασθενείς με καρκίνο του 

οισοφάγου και καρκίνο του στομάχου πρέπει να παραπέμπονται για περίθαλψη σε 

νοσηλευτικά κέντρα υψηλής εξειδίκευσης με επαρκή αριθμό περιστατικών, καθώς 

αυτό διασφαλίζει καλύτερη έκβαση από απόψεως νοσηρότητας, θνησιμότητας, 

τοπικής υποτροπής και επιβίωσης. Στα εν λόγω κέντρα, την εξ ολοκλήρου εποπτεία 

οφείλει να αναλάβει μια διεπιστημονική ομάδα χειρουργών, ογκολόγων, παθολόγων, 

ακτινοθεραπευτών και ακτινολόγων, η οποία θα φροντίζει για τους ασθενείς σε όλα τα 

στάδια της θεραπείας, από την αρχική εκτίμηση έως την παρακολούθηση, σύμφωνα 

με τις συστάσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

Ο λογιστικός και ποιοτικός έλεγχος των θεραπευτικών υπηρεσιών προϋποθέτουν 

υποχρεωτικά την πλήρη συλλογή και καταχώριση των δεδομένων του ασθενούς 

σύμφωνα με περιφερειακά ή κρατικά προγράμματα. Τα καταχωρισμένα δεδομένα θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα προεγχειρητικά χαρακτηριστικά, διεγχειρητικά 

αποτελέσματα και την ποιότητα των χειρουργικών παραμέτρων, τη μετεγχειρητική 

νοσηρότητα και θνησιμότητα, λεπτομέρειες κλινικής παρακολούθησης και 

ογκολογικών εκβάσεων, όπως επίσης ορίζεται ανωτέρω. Ανατροφοδότηση 

προσαρμοσμένη σε ποικιλία περιστατικών είναι καθοριστικής σημασίας για την όλη 

διαδικασία διασφάλισης ποιότητας. Σε περίπτωση διαπίστωσης ανεπαρκούς 

απόδοσης, η υπεύθυνη θεραπευτική ομάδα πρέπει να λάβει οδηγίες προκειμένου να 

βελτιώσει τα αποτελέσματα μέσω περαιτέρω και πιο εντατικής κατάρτισης ή να 

προβεί σε παύση ανάληψης περίθαλψης τέτοιων περιστατικών. 
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