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TARAMA ve TAKİP

Özofagus kanseri için BÖ taraması yapılıp yapılmaması konu-
sunda kılavuzların farklı önerileri vardır. Genelde birden fazla 
risk faktörü taşıyan kişilerin taranması önerilmektedir. BÖ 
saptandıktan sonra takip konusunda da yaygın bir konsensus 
olmayıp, takibin az bir faydası olduğundan, değişik öneriler 
bildirilmiştir. Displazi saptanmayan hastalarda risk faktörleri 
de dikkate alınarak 3-5 yılda bir endoskopi takibi en yaygın 
öneridir (Tablo 1) (13,14). 

TARAMADA BİYOMARKERLER

Çoğu araştırma safhasında olup, değişik yöntemlerle (kan, 
nefes testi, endoskopik doku incelemesi vb) tarama yöntem-
leri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Geliştirilen nefes testi ile 
yüzde seksen spesifite ve sensitivite ile erken özofagus kan-
seri saptanabilmektedir. Sınırlamalara rağmen BÖ’da displazi 
varlığı kanser riski bakımından altın standart biyomarkerdir. 
P 53 immün boyama İngiliz Gastroenteroloji Derneği tarafın-
dan BÖ’da displazi tespitinde önerilmektedir (15,16).

LOW GRADE DİSPLAZİ YÖNETİMİ

BÖ’undan adenokansere ilerleme; düşük dereceli displazi 
(LGD), yüksek dereceli displazi (HGD) ve invaziv adeno-

GİRİŞ

Özofagus kanseri dünyada en sık ölüme neden olan 6. sıra-
daki kanserdir (1). Sıklığı ülkelere ve bölgelere göre değiş-
mektedir. Bizim yaptığımız çalışmalarda İstanbul bölgesinde 
endoskopik rastlanma sıklığı binde 3.3, Şanlıurfa’da binde 2 
iken, Erzurum’da %2.3 olup bu bölgede en sık yerleşim yeri 
distal ve en sık yassı epitel hücreli kanser görülmektedir (2-
4). Bu bölgede sık görülmesi nedeniyle yaptığımız çalışmada 
gen polimorfizmi saptanmazken, sıcak çay ve beraberinde si-
gara kullanılmasının bir etken olabileceği gösterilmiştir (5,6).

RİSK FAKTÖRLERİ

Erkek cinsiyet, ileri yaş, gastroözofafeal reflü hastalığı 
(GÖRH), obezite ve sigara iyi tanımlanmış risk faktörleridir 
(7,8). GÖRH’ün en önemli komplikasyonu Barrett özofagu-
su (BÖ) olup, sıklığı son 20 yılda yaklaşık yüzde elli artmış-
tır. Türkiye’de az görülmekle beraber batıda popülasyonun 
yüzde üç ile onunu etkilediği düşünülmektedir. BÖ’da neop-
lastik progresyon; yaş, cinsiyet, segment uzunluğu, proton 
pompa inhibitörü (PPI), nonsteroid anti inflamatuvar ilaç 
(NSAİİ), statin kullanımı, sigara ve displazi varlığı etkilemek-
tedir. Nadir bazı hastalıklar da kansere zemin hazırlamaktadır 
(9-12). 
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tarafından teyit edilmesi, 2-displazinin persiste ettiğinin gös-
terilmesi önerilmekte, bu şartlar sağlandığında tedavi öneril-
mektedir (17).

ERKEN DÖNEM ÖZOFAGUS ADENOKANSERİ 
TEDAVİSİ: ENDOSKOPİK MUKOZAL  
REZEKSİYON VE SUBMUKOZAL REZEKSİYON

BÖ’da endoskopide görülebilen lezyon biyopsi ile displazi 
derecesine göre endoskopik rezeksiyon (ER) teknikleri ile 
optimal histopatolojik incelemeye uygun bir şekilde çıka-
rılmalıdır. BÖ ilişkili HGD ve T1a kanserde seçkin tedavide, 
fokal ER’u radyofrekans ablasyon izlemelidir. T1b kanserde 
fokal ER’u takiben RFA uygulaması şu durumlarda cerrahiye 
alternatiftir; sınırlı submukozal infiltrasyon, iyi-orta diferansi-
ye tümör, lenfatik ve damar yayılımı yoksa ve derin rezeksi-
yon sınırında infiltrasyon yoksa. Endoskopik mukozal rezek-
siyon erken Barrett’s neoplazisinde tercih edilir. Endoskopik 
submukozal rezeksiyon belirgin luminal komponenti olan, 
yaygın mukozal ve submukozal invazyon şüphesi olan lezyon-
ların (bulky lesions) rezeksiyonunda tercih edilir (18). 

kanser progresyonu şeklinde olmaktadır. LGD saptandığın-
da 1- bir veya daha fazla gastroenteroloji konusunda uzman 

Kılavuz	 Uzunluk	Kriteri	 İnterval

AGA	 Yok	 3–5	yıl

ASGE	 Yok	 3–5	yıl

BSG <	3	cm	+	IM	 3–5	yıl
 >	3	cm	+	IM	 2–3	yıl

Avustralya	 <	3	cm	 3–5	yıl
 >	3	cm	 2–3	yıl

ACG	 No	 3–5	yıl

ESGE	 ≥	1 cm <	3	cm	 5	yıl
	 ≥	3	cm	<	10	cm	 3	yıl
 < 10	cm	 Deneyimli
  merkez yönetimi

AGA:	 American	 Gastroenterogical	 Association	 (Amerikan	 Gastroenteroloji	
Cemiyeti),	ASGE:	American	Society	for	Gastrointestinal	Endoscopy	(Amerikan	
Gastrointestinal	Endoskopi	Derneği),	BSG:	British	Society	of	Gastroenterology	
(İngiliz	Gastroenteroloji	Derneği),	ACG:	American	College	of	Gastroenterolo-
gy	(Amerikan	Gastroenterologlar	Birliği),	ESGE:	European	Society	for	Gastroin-
testinal	Endoscopy	(Avrupa	Gastrointestinal	Endoskopi	Derneği),	IM:	intestinal	
metaplazi.

Tablo	1.	Nondisplastik	Barrett	özofagusunda	kılavuz-
ların	takip	önerileri.


