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En av de tumörformer inom gastro-
intestinalkanalen som har den
allra sämsta prognosen är cancer

utgående från esofagus och den gastro-
esofageala övergången. Tidigare var
skivepitelcancer den helt dominerande
tumörformen, där riskfaktorer för tu-
möruppkomst framför allt var långvarig
alkoholkonsumtion och rökning hos
män. Även alkalistrikturer i esofagus
och akalasi är kända riskfaktorer för
skivepitelcancer (kronisk inflamma-
tion?). 

Stark ökning i västvärlden
Under senare år har emellertid i väst-

länderna noterats en mycket stark ök-
ning av antalet fall av adenokarcinom
utgående från esofagus. Denna i det
närmaste explosionsartade ökning har
föranlett omfattande epidemiologiska
studier. En sådan undersökning, som
rönt stor och berättigad uppmärksam-
het, är den s k SECC-studien (Svenska
Esofagus och Cardia Cancer-studien).

De två riskfaktorer som i denna un-
dersökning visat sig helt dominerande
när det gäller uppkomst av adenokarci-
nom var kronisk refluxsjukdom, defini-
erad avseende såväl duration som fre-
kvens, och övervikt (BMI >30 kg/m2)
[1]. Dessa två faktorer tycktes operera
oberoende av varandra och verka multi-
plikativt, vilket innebär att överviktiga
personer (framför allt män) som har
kronisk reflux utgör en grupp som löper
enastående hög risk att utveckla adeno-
karcinom i esofagus. 

Dessa observationer genererar ett
antal viktiga frågor avseende bl a möj-
ligheterna till prevention. Effektiv pre-

vention är den mest attraktiva strategin
att följa för att förbättra helhetsbilden
vid en så aggressiv tumörsjukdom som
adenokarcinom i esofagus.

Det är därför viktigt att hålla i min-
net att vårt patogenetiska tänkande do-
mineras av det starka samband som do-
kumenterats mellan kronisk reflux och
uppkomst av körtelmetaplasi i esofagus
(Barretts esofagus), med en därpå föl-
jande progression till intestinal meta-
plasi, dysplasi och neoplasi vid fortsatt
kronisk reflux (kronisk irritation och in-
flammation) [2]. 

Olika övervakningsprogram
Medelåldern hos de patienter som

får diagnosen adenocarcinoma-esofagi
är cirka 20 år högre än hos dem med en-
doskopiskt diagnostiserad Barretts eso-
fagus. Vad beträffar Barretts esofagus-
patienterna har man alltså tid på sig och
goda utsikter att vidta effektiva terapeu-
tiska och/eller preventiva interventioner
innan tumörerna etablerats. Esofagus är
genom sin tillgänglighet för såväl mak-
roskopisk inspektion som biopsi lämp-
lig för kartläggning av förändringar i
det metaplastiska epitelet, vilket har
medfört att man introducerat olika över-
vakningsprogram för patienter med
Barretts esofagus, då dessa löper ökad
risk att få adenokarcinom [3]. 

Denna övervakningsstrategi har sitt
vetenskapliga stöd i flera rapporter som
visat på en mycket gynnsam stadiein-
delning av de tumörer som upptäcks i
sådana program, till skillnad från de
tumörer man finner hos patienter som
söker sjukvård på grund av symtomgi-
vande tumör [4]. 

Det är alltså viktigt att endoskopiskt
undersöka patienter med kronisk re-
fluxsjukdom. Lika viktigt är det att ta
biopsier vid makroskopisk misstanke
om körtelmetaplasi. 

Flera steg i den 
neoplastiska processen
Det finns flera frågor avseende den

eventuella effekten av effektiv reflux-

kontroll på de olika stegen i den neo-
plastiska processen. För det första kan
man överväga huruvida en effektiv re-
fluxterapi kan förhindra uppkomsten av
körtelmetaplasi i esofagus hos patienter
som vid behandlingens inledning ej har
en sådan. Frågan är således kopplad till
refluxsjukdomens naturalhistoria i all-
mänhet och körtelmetaplasins natural-
förlopp i synnerhet, liksom till vissa be-
handlingsstrategiers möjligheter att för-
hindra en sådan process. 

För det andra uppstår frågan huruvi-
da effektiv refluxbehandling kan indu-
cera regression av redan etablerad kör-
telmetaplasi. Utöver detta finns frågor
av speciell relevans kopplade till huru-
vida den s k intestinala metaplasin, som
anses vara en viktig grundförutsättning
för uppkomst av fortsatt dysplasi och
neoplasiutveckling, är en reversibel för-
ändring, och om behandling kan in-
ducera en sådan. 

Slutligen uppstår frågan huruvida ef-
fektiv refluxbehandling kan förhindra
utveckling av dysplasi och neoplasi
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Sammanfattat

• En kraftig ökning av an-
talet fall av adenokarcinom
i esofagus har noterats 
i västvärlden.

• Kronisk refluxsjukdom 
och övervikt dominerar
som riskfaktorer för denna
tumörform. Prevention 
är även här en strategi 
för att bryta trenden.

• Effektiv refluxkontroll i
form av fundoplikatioope-
ration kan möjligen för-
hindra uppkomst av ade-
nokarcinom i esofagus.



och/eller inducera en tillbakagång av
etablerade dysplastiska förändringar.

Mark örer av speciell 
klinisk betydelse
Cancer utvecklas i Barretts esofagus

genom en flerstegsprocess, där specia-
liserat metaplastiskt epitel (intestinal
metaplasi) progredierar till höggradig
dysplasi och vidare till invasiv cancer.
Denna progression av körtelepitelet är
kopplad till en ökad instabilitet i cellens
genom och klonutveckling. En motsva-
rande ansamling av genetiska defekter
resulterar i en proliferativ övervikt och
utveckling av cellkloner med invasiva
karakteristika. Ett flertal genetiska de-
fekter är involverade i denna neoplastis-

ka process; en av de mest studerade är
P53-genen [5]. 

Övriga riskfaktorer vid sidan av fö-
rekomst av intestinal metaplasi är dels
utbredningen av den metaplastiska
slemhinnan, dels en sk kortsegments
Barretts esofagus med intestinal meta-
plasi. Båda är förenade med en ökad
risk (den senare dock lägre) för utveck-
ling av adenokarcinom. Dysplasi upp-
träder nästan alltid före diagnosen av in-
vasiv cancer, även om tidsintervallen
ibland kan variera [6, 7]. 

Det finns metodologiska svårigheter
förknippade med det faktum att såväl de
dysplastiska som de neoplastiska för-
ändringarna uppträder punktvis i den
metaplastiska slemhinnan. Trots att det

finns ett stort antal tumörbiologiska
markörer med syfte att definiera och
förutspå cancerrisken är det fortfarande
graden av dysplasi som är den bästa his-
tologiska markören för risken att ut-
veckla ett adenokarcinom. Om man vid
upprepade biopsier finner höggradig
dysplasi är risken minst 50 procent att
det i den aktuella Barrett-slemhinnan
redan finns ett fokus av invasiv cancer
[8]. 

Detta förhållande ligger till grund
för strategin att i många liknande fall er-
bjuda profylaktisk esofagektomi. Pro-
gressionen av körtelmetaplasi till låg-
och sedan höggradig dysplasi karakteri-
seras av ett ökat proliferativt index och
en hämning av cellapoptosen. En käns-
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Figur 1. Utbredning av körtel-
metaplasi under omeprazol- (vita
staplar) respektive Ranitidin-
behandling (svarta staplar) hos
patienter med Barretts esofagus 
(modifierad efter [16]). Skillna-
derna är statistiskt säkerställda.
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lig markör för denna progression är ex-
empelvis uttrycket av cox 2-receptorer.

Bruket av cykloxygenasinhibitorer
tycks vara förenat med en lägre risk för
utveckling av gastrointestinal cancer i
allmänhet. Dessutom har man kunnat
visa dels att cox 2-receptoruttrycken
stimuleras om esofagusslemhinnan 
exponeras för skadligt material i form
av gallsyror, dels att dessa förändring-
ar är reversibla om effektivt reflux-
skydd institueras i form av en fundopli-
katio.

Regression av körtelmetaplasi 
och/eller intestinal metaplasi?
Mot bakgrund av vad som ovan sagts

skulle en dokumenterad regression av
körtelslemhinnans utbredning, som en
konsekvens av en specifik terapi, vara
en indikator på att cancerprevention
skulle kunna uppnås. Det finns ett antal
studier publicerade där patienter med
Barretts esofagus behandlats med pro-
tonpumpshämmare under varierande
tid, men resultaten är svåranalyserbara. 

En viktig faktor att ta med i beräk-
ningen är att symtomkontroll hos pati-
enter med Barretts esofagus inte med
nödvändighet innebär att man, på den
givna behandlingen, har en komplett
kontroll av sur reflux. Detta förhållande
har nyligen observerats. Det är speciellt
intressant mot bakgrund av att man fun-
nit att den proliferativa potentialen, lik-
som differentieringsmekanismerna i
vävnadskulturer från patienter med
Barretts esofagus, påverkas av korta
pulser av syraexponering. Dessa para-
metrar skiljer sig också på ett signifi-
kant sätt åt mellan patienter som får
komplett sur refluxkontroll på medi-
cinsk behandling och dem som får in-
komplett sådan [9, 10]. 

Det finns således skäl att överväga en
individuell dosering av protonpumps-
hämmare [11] till patienter med
Barretts esofagus och samtidig intesti-
nal metaplasi för att uppnå adekvat re-
fluxkontroll. Man kan även argumente-
ra för att intraesofageal 24-timmars pH-

mätning skall genomföras under pågå-
ende behandling för att dokumentera att
behandlingsmålet nåtts. 

I en nyligen genomförd [12] rando-
miserad, dubbelblind studie behandla-
des 68 patienter med kronisk Barretts
esofagus med antingen omeprazol
40mg, två gånger dagligen eller Raniti-
din 150mg × 2 under två år. Behand-
lingsalternativen var således dramatiskt
skilda åt med avseende på graden av sur
refluxkontroll. Man kunde visa på en
signifikant skillnad i effekten på kör-
telslemhinnans utbredning (Figur 1)
med en definitiv, om än liten, reduktion
hos de omeprazolbehandlade patienter-
na.

Man bör dock peka på de metodolo-
giska svårigheter som är förknippade
med att mäta en körtelslemhinnas ut-
bredning, inte minst mot bakgrund av
det faktum att körtelöar kan finnas un-
der en till synes normal yta av skivepi-
tel. Det finns således en del observatio-
ner som antyder att effektiv medicinsk
behandling skulle kunna generera en
viss tillbakabildning av etablerad kör-
telmetaplasi i esofagus. Till detta kom-
mer också möjligheterna att idag med
olika former av fotodynamisk terapi
åstadkomma en ablation av körtelepite-
let och en därpå följande skivepitelme-
taplasi, förutsatt att effektiv refluxkon-
troll samtidigt uppnås.

Längre observationstid 
för kirur giska patientserier
Medan de medicinska studierna har

relativt kort uppföljningsperiod har
motsvarande kirurgiska patientserier
längre observationstid. En antireflux-
operation i form av fundoplikatio har
den teoretiska fördelen att den ger en
mer komplett kontroll av refluxen, inte
bara av den sura komponenten utan
även av den duodenala tillblandningen
till refluxatet [13]. Återigen är det kan-
ske särskilt svårt att studera utbredning-
en av körtelslemhinnan efter antireflux-
operation, då operationen i sig föränd-
rar de landmärken som används vid be-
stämning av körtelutbredningen (exem-
pelvis avståndet till tandraden). Det
finns emellertid observationer som vi-
sar att man efter en välfungerande fun-
doplikatio, utan tecken till minskande
funktion, i många fall får en viss åter-
bildning av skivepitelet i esofagus. Det-
ta sker dock först efter åtminstone två år
[14, 15].

På samma sätt har man kunnat se en
fortsatt progression av utbredningen av
körtelepitelet endast i sådana fall där det
kirurgiska resultatet varit suboptimalt
(recidiv av reflux).

Förhindrar antir efluxoperation
dysplasi- och cancerutveckling?
En optimal studiedesign, som skulle

kunna besvara frågan huruvida antire-
fluxoperation förhindrar utveckling av
dysplasi och cancer, skulle kunna vara
följande: 

Studien skall vara prospektiv och
randomiserad, med mycket omfattande
preoperativ karakterisering av grund-
sjukdomen liksom av körtelepitelets ut-
bredning och innehåll. Därefter krävs
en noggrann uppföljning av patienterna
med upprepade endoskopier och omfat-
tande biopsiprotokoll. Uppföljningen
bör omfatta minst fem år, förmodligen
tio år, för att rimliga slutsatser skall
kunna dras. 

Både i det korta och i det långa per-
spektivet måste dessa patienter också
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Tabell I. Litteraturgenomgång över effekten
av antirefluxoperation på risken att utveckla
dysplasi och cancer i Barretts esofagus orsa-
kad av kronisk reflux.

Antal publikationer 15
Antal inkluderade 515
och evaluerade patienter variation (1–152)
Uppföljningstid, medel
(variation) 5,0 (1–18) år
Antal patienter följda 253
längre än fem år (variation 0–152)
Objektiv värdering av
refluxkontrollen
(endoskopi ±24-timmars
pH-mätning) 438



genomgå en undersökning som på ett
objektivt sätt verifierar graden av re-
fluxkontroll, dvs med 24-timmars 
pH-mätning, helst också mätning av 
de duodenala komponenterna i refluxa-
tet.

Frågan om relevanta kontroller är
alltid viktig, vilket i dessa situationer
kan ge upphov till vissa etiska problem.
En medicinsk behandlingsarm är emel-
lertid av både teoretiskt och vetenskap-
ligt intresse. Det finns emellertid ännu
inga studier som helt uppfyller dessa
kriterier. Några undersökningar pågår
dock som jämför protonpumpshämma-
re med antirefluxkirurgi. Dessa studier
omfattar en icke obetydlig mängd Bar-
rett-patienter och har därmed möjlighet
att ge information relevant för ovan an-
givna frågeställningar [16]. 

Inter nationell 
dokumentation
Gör man emellertid en noggrann ge-

nomgång av den engelskspråkiga kirur-
giska litteraturen finner man till dags
dato 15 publikationer i referentbedöm-
da tidskrifter. Dessa publikationer inne-

håller inalles 515 patienter (Tabell I).
Endast undantagsvis förelåg objektiva
data på en bibehållen refluxkontroll
mer än fem år postoperativt. 

Detta skapar naturligtvis problem
när det gäller att rätt evaluera den even-
tuella terapeutiska effekten. Det är svårt
att värdera refluxkontrollen enbart på
basis av symtom hos patienter med
Barretts esofagus.

Man kan extrahera 32 fall med biop-
siverifierad uppkomst av dysplasi i kör-
telepitelet efter en antirefluxoperation.
Endast fem fall av höggradig dysplasi
har kunnat verifieras; kanske ännu vik-
tigare är att endast två fall av dysplasi (i
båda fallen låggradig) har observerats
efter mer än fem års uppföljning efteren
välfungerande antirefluxoperation.

Csendes och medarbetare [17] redo-
visade nyligen en långtidsuppföljning
(100 månader) av 152 patienter med
Barretts esofagus, där två typer av anti-
refluxoperation jämfördes i form av en
randomiserad, prospektiv studie. Dys-
plasi uppträdde hos 15 patienter efter i
medeltal 8,7 år, dock enbart hos dem
som fick recidiv av sin reflux. Två pati-

enter med låggradig dysplasi som doku-
menterats trots framgångsrik antire-
fluxoperation och dokumenterad re-
fluxkontroll hade denna dysplasi eta-
blerad fem år postoperativt och mycket
nära inpå ett fynd av fokus med invasiv
cancer. 

Utveckling av dysplasi hos patienter
med Barretts esofagus är alltså utomor-
dentligt sällsynt efter en lyckad antire-
fluxoperation [18]. Man har hittills,
efter många års uppföljning, inte kunnat
påvisa någon patient som utvecklat
höggradig dysplasi efter en lyckad fun-
doplikatio.

Cancerprevention
Det finns metodologiska problem

när det gäller att värdera problematiken
förknippad med cancerprevention. En
rimlig hypotes är att processen i en väv-
nad där höggradig dysplasi uppstått har
nått ett irreversibelt tillstånd, som med
automatik leder till neoplasi om ingen
abladerande eller motsvarande terapi
inleds. Denna process är dock tämligen
långsam [6, 18]. Man måste alltså be-
döma tidpunkten för uppkomst av even-
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Antirefluxoperation

Uppföljningstid (år)

Cancer diagnostiserad

Diagnostiserad cancer
hos samma patientkohort
med dokumenterad
refluxkontroll efter
antirefluxoperation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Figur 2. Cancerutveckling hos
patienter med Barretts esofagus
efter antirefluxoperation. 
Pilarna indikerar tidpunkten 
för cancerdiagnos i relation 
till uppföljningstiden.



tuella adenokarcinom i förhållande till
tidpunkten för fundoplikatio. Det är så-
ledes ytterst tveksamt, om inte omöj-
ligt, att ett effektivt refluxskydd skulle
kunna förhindra processen från höggra-
dig dysplasi till invasiv neoplasi. 

Den aktuella litteraturgenomgången
fann 23 fall av adenokarcinom som dia-
gnostiserats efter det att en refluxopera-
tion utförts på patienter med Barretts
esofagus och kronisk reflux. Som fram-
går av Figur 2 diagnostiserades majori-
teten av dessa karcinom inom de första
fem åren efter den aktuella operationen.
Än viktigare är emellertid att av de pa-
tienter hos vilka en objektiv värdering
av refluxkontrollen gjorts befanns en-
dast sju ha utvecklat en invasiv cancer.
Alla utom en av dessa patienter fick sin
cancerdiagnos ställd inom fem år efter
operationen. Således finns endast ett
fall dokumenterat [19] där ett adenokar-
cinom utvecklats mer är fem år efter en
välfungerande fundoplikatio hos en pa-
tient med Barretts esofagus.

Konklusion
Man kan därför konkludera att indi-

rekta belägg finns för att refluxkontroll
i form av fundoplikatio kraftfullt tycks
minska risken för cancerutveckling hos
patienter med Barretts esofagus. Fort-
satt klinisk forskning måste dokumen-
tera kliniska strategier för att säkert
kunna följa dessa patienter.
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Medicinsk kommentar är Läkartid-
ningens forum för signerade medi-
cinska ledare. Merparten av dessa är
beställda av redaktionen, och vi väl-
komnar förslag om aktuella frågor
som bör tas upp i denna form. Vi vill
där även fånga in och belysa aktuella
medicinska rön presenterade annor-
städes.
Finns något i din specialitet att kom-
mentera? Ta kontakt med redaktio-
nen innan du börjar skriva för att und-
vika dubbelarbete!


