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REZUMAT
Esofagul Barre   (EB) este o constatare relativ frecventă, apărând în până la 1% din totalul esofagoscopiilor şi până 

la 10-20% din endoscopiile realizate la pacienţii cu simptome ale bolii de refl ux gastroesofagian (BRGE). În EB 
epiteliul esofagian scuamos normal care tapetează întreg esofagul până la linia Z, joncţiunea între mucoasa esofagiană 
şi cea gastrică este înlocuită pe anumite porţiuni la nivelul extremităţii distale prin epiteliu metaplazic cilindric mai 
rezistent agresiunii clorhidropeptice, dar cu risc mai mare de apariţie a adenocarcinomului esofagian. Etiopatogeneza 
EB nu este pe deplin cunoscută. Se acceptă relaţia sa cu RGE sever şi de lungă durată, deşi refl uxul prelungit estimat 
prin pH-metrie Holter, incompetenţa sfi ncterului esofagian inferior (SEI) şi alterarea clearance-ului esofagian sunt 
prezente şi la pacienţii cu esofagită severă, dar fără EB, ceea ce sugerează că există şi alţi factori implicaţi în geneza 
metaplaziei. În cadrul barierei antirefl ux, rolul esenţial revine sfi ncterului esofagian inferior, ale cărui caracteristici 
mai importante sunt detaliate în prezentul articol.

Cuvinte cheie: esofag Barre  , boala de refl ux gastroesofagian, adenocarcinom esofagian, factori 
de risc, sfi ncter esofagian inferior

ABSTRACT
Barre  ’s esophagus (BE) is a relatively frequent observation, with an incidence up to 1% of total 

endoscopies and up to 10-20% of the endoscopies performed in individuals with GERD. In BE, the normal 
squamous epithelium lining the esophagus till the gastroesophageal junction is replaced in certain regions 
of its distal end by columnar metaplasic epithelium more resistant to chlorhydro-peptic aggression, but at 
higher risk to develop esophageal adenocarcinoma. BE etiopathogenesis is not completely known. It is 
accepted the relationship between BE and severe and prolonged GER, although prolonged refl ux, esophageal 
inferior sphincter (EIS) incompetence and esophageal clearance alteration are present in patients with severe 
esophagitis but no BE, fact that suggests that other factors may be implicated. Among antirefl ux barrier, the 
essential role is played by the esophageal inferior sphincter, whose major characteristics are detailed in the 
current article.
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INTRODUCERE

Cadru nosologic. Importanţa problemei
Esofagul Barre   reprezintă înlocuirea oricărei 

porţiuni de epiteliu esofagian pluristrati fi cat 
scu amos normal cu epiteliu columnar metaplazic 
vizibil endoscopic și confi rmat histopatologic 
(1). Anumiţi autori – Cameron (2) – insistă pe 
ne  cesitatea prezenţei metaplaziei de ti p in tes-
ti nal cu celule mucipare (globlet) pentru afi r-
marea diagnosti cului poziti v de esofag Barre  . 
Consensul de Gastroenterologie de la Montreal 
din 2006 a clarifi cat acest diferend în sensul că 
modifi cările endoscopice vor fi  denumite sub 
termenul de metaplazie esofagiană suspicionată 
endoscopic fără a se uti liza termenul de esofag 
Barre  . A doua categorie de criterii, cele histo-
patologice, descriu situaţia care se poate regăsi 
în momentul studiului lamelor din mostrele ti -
sulare prelevate endoscopic și asociază aceste 
situaţii cu denumirea recomandabilă. Astf el, 
dacă metaplazia nu este prezentă, nu se stabi-
lește diagnosti c de esofag Barre  . În cazul în 
care aceasta este  prezentă, terminologia uti li za-
tă va fi  cea de esofag Barre   cu metaplazie gas-
trică (EB GM+) și esofag Barre   cu metaplazie 
intesti nală specializată (BE SIM+) în funcţie de 
ti pul metaplaziei evidenţiate, cu menţiunea că, 
deși ambele ti puri de metaplazii sunt esofag 
Barre  , riscul de evoluţie către adenocarcinom 
esofagian este net augmentat de prezenţa meta-

plaziei intesti nale cu celule intesti nale specia li-
zate de ti p globlet (3).

În cadrul aceluiași congres, în sprijinul mediciei 
bazate pe evidenţe, s-a adoptat o nouă defi niţie și 
clasifi care a BRGE (3). Astf el, BRGE este defi nită ca 
acea condiţie fi ziopatologică în care conţinutul 
gas tric refl uat produce simptome supărătoare și/
sau predispune la complicaţii (4). În acest mod s-a 
produs o schimbare conceptuală în clasifi carea 
BRGE, abordarea incluzând prezenţa anumitor se-
turi de sindroame (Fig. 1).

Incidenţa esofagului Barre   la populaţia că-
reia i se efectuează endoscopie digesti vă supe-
rioară pentru diverse acuze este în jur de 1%, 
însă prevalenţa reală este mai mare, dovadă 
fi ind studiile necropsice ce arată o prevalenţă de 
aproximati v 8-20% (6). În ceea ce priveşte ade-
no carcinomul esofagian, complicaţia principală 
a esofagului Barre  , în Anglia, acesta este res-
ponsabil de moartea a peste 7.000 de persoane 
anual şi incidenţa sa este în creştere, anual în-
registrându-se peste 3.000 de cazuri noi, astf el 
că adenocarcinomul esofagian ocupă locul 3 ca 
frecvenţă între cancerele digesti ve şi locul 8 
între cele mai frecvente tumori maligne (7). Ten-
dinţa generală este de creştere a incidenţei ade-
nocarcinomului esofagian în dauna cancerului 
esofagian scuamos, însă cu o creştere sem ni fi -
cati vă a cancerului esofagian în ansamblu. În 
aceste condiţii, asistăm la o inversare a inci den-
ţelor adenocarcinomului şi ale cancerului eso-

FIGURA 1. Spectrul sindroamelor BRGE (modifi cat după 3,5)
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fagian scuamos faţă de ulti mii 30-40 de ani, când 
cancerul esofagian scuamos era predominant. 
În SUA se esti mează că 33-34% din populaţia ge-
nerală prezintă simptome ale bolii de refl ux gas-
troesofagian, 7-10% dintre aceşti a având simp-
tome zilnice (8). La noi prevalenţa EB este de 
2,2% în rândul pacienţilor care efectuează en-
dos copie digesti vă superioară (9).

Factorii de risc
Eti ologia congenitală a EB a fost mult ti mp 

susti nută de la descrierea acestei condiţii, însă 
acum se acceptă unanim că la cazurile con-
genitale este vorba mai degrabă de situaţii izo-
late de epiteliu columnar fetal care nu a ur mat 
tranziţia normală către epiteliu scuamos adult 
(10). Factorii geneti ci au importanţă în favo ri za-
rea sau impietarea reparaţiei mucoasei esofa-
giene după lezare, dar şi în modularea gradului 
de percepţie a RGE. În acest sens s-a descoperit 
polimorfi smul genei GNB 3 codante a subunităţii 

 1 a proteinei G, care face ca aceeaşi canti tate 
de refl uat gastroesofagian să fi e percepută 
diferit ca senzaţie de piroisis după gradul de 
modulare diferit al semnalului din formaţiunile 
sen ziti ve gastrointesti nale (11). Refl uxul gas-
troeso fagian, cauza princeps a EB, este produs 
de o multi tudine de factori endogeni şi exogeni 
(Tabelul 1).   

TABELUL 1 (modifi cat după 12)

Alimente: grăsimi, ciocolată,  
  citrice, tomate, 
  condimente, cafea
Fumat
Alcool
Obezitate
Sarcină
Creșterea presiunii 
  abdominale
Diabet zaharat
Sclerodermia și alte 
  colagenoze

Efort fi zic, suprasolicitări 
  fi zice
Factori geneti ci
Stomacul operat
Retardul mintal și 
  insti tuţionalizarea
Imunosupresia
Hp-discutabil
Răspuns imun brutal la 
  iritanţi
Medicamente
Sex feminin

Fumatul şi alcoolul sunt implicate în apariţia 
esofagului Barre   atât prin BRGE şi iritaţia mu-
coasei esofagiene pe care o produc (13), cât şi 
prin modifi cările la nivel celular de acti vare a 
car cinogenilor, diminuarea exprimării anti onco-
genelor şi efectul de scădere al apărării locale 
esofagiene. 

Rolul Helicobacter pylori (Hp) rămâne a fi  
încă stabilit, majoritatea studiilor arătând o aso-
ciere negati vă (14) atât cu BRGE, cât şi cu EB, unii  
arătând o asociere poziti vă a BRGE şi EB cu tul-
pina cagA, iar alţii (15) faptul că prezenţa tulpinii 
cagA reduce riscul de adenocarcinom esofagian, 
deşi creşte riscul de cancer gastric. Hp a fost 

dovedit ca factor eti ologic în multe boli gastro-
intesti nale: gastrite, ulcere, tumori MALT, ade-
no carcinom gastric etc., fi ind inclus în lista car-
cinogenilor de ordinul I, dar şi ca factor de 
pro  tecţie pentru RGE prin scăderea secreţiei 
acide, boala de refl ux reapărând odată cu era-
dicarea Hp (16). Există mai multe mecanisme 
prin care Hp intervine în patogeneza BRGE şi a 
EB, putând fi  după unii chiar factor eti ologic. 
Gastrita cu Hp este însoţită de eliberarea de 
oxid nitric (NO), prostaglandine (PG), citokine 
care pot scădea sensibilitatea SEI la tonusul 
vagal, reducând presiunea SEI (17). Gastrita an-
trală cu Hp este însoţită de creşterea eliberării 
de gastrină cu creşterea debitului secretor bazal 
şi maxim şi respecti v a volumului materialului 
refl uat, iar infl amaţia antrală conduce şi la o 
golire gastrică întârziată (18). Pe de altă parte, 
mecanismele acreditate cu rol în prevenţia BRGE 
în infecţia cu Hp mai cuprind: eliberarea de către 
bacterie a anumitor substanţe ce inhibă secreţia 
gastrică acidă, generarea unor canti tăţi crescute 
de amoniu ce neutralizează pH-ul acid gastric, 
scăzând potenţialul eroziv al materialului refl uat 
şi sti mulând mecanismele protectoare ale mu-
coasei gastrice, cel puţin pe modele animale 
(19). Gastrita severă corporeală este asociată cu 
scăderea debitului acid bazal şi maximal, efect 
mediat de IL 1, NO şi exprimarea scăzută a re-
cep torului nicoti nic M3 şi poate progresa către 
gastrita atrofi că multi focală cu distrucţie glan-
dulară şi hipoclorhidrie, gastrina serică fi ind însă 
crescută şi putând avea ca efect creşterea pre-
siunii SEI, prevenind RGE. Este evident că topo-
grafi a gastritei Hp este esenţială întrucât locali-
zarea predominant antrală agravează BRGE, în 
ti mp ce pangastrita sau gastrita corporeală 
protejează esofagul de agresiunea clorhidro-
pepti că (16). Există în literatură diverse studii 
pH-metrice şi de moti litate esofagiană efectuate 
cu scopul explorării relaţiei Hp-BRGE; acestea 
însă nu au demonstrat nici o diferenţă între ex-
punerea esofagului la material refl uat acid la cei 
cu Hp şi la cei fără Hp, dar pacienţii cu infecţie 
Hp prezintă o amplitudine scăzută a peristalti s-
mului în esofagul distal şi o scădere a presiunii 
ba zale a SEI, părerea generală fi ind totuşi că in-
fecţia cu Hp şi BRGE au o asociere negati vă (20). 

Vârsta la care apare de obicei RGE este de 
regulă de peste 40 de ani, odată cu slăbirea mij-
loacelor de fi xare esofagiene cu rol anti refl ux, 
iar EB apare în medie la 50 ani (12). 

Sexul. Exceptând anumite cazuri parti culare 
(sar cina, consumul de anti concepţionale orale) 
nu există nici o diferenţă semnifi cati vă a inci-
denţei RGE pe sexe, însă bărbaţii albi au un risc 
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mai mare de a dezvolta EB, aceşti a fi ind mai 
suscepti bili şi în a dezvolta esofagită (2/1-3/1) şi 
EB (10/1) faţă de femei (21). 8,7% dintre pacienţii 
cu achalazie trataţi prin miotomie prezintă EB 
lung, în ti mp ce 2% dintre cei trataţi prin dilataţia 
cu balon a SEI acuză simptome de BRGE (22). EB 
apare predominant la bărbaţii albi şi la persoane 
obeze, obezitatea intervenind atât prin BRGE, 
cât şi prin efectul proliferati v celular al hiper in-
su li nismului (13). La sexul feminin se pare totuşi 
că incidenţa EB este mult mai mare la femeile 
obeze, pacientele supraponderale în schimb 
având un risc relati v de dezvoltare a EB similar 
cu cele normoponderale (23), fi ind posibil ca în 
viitorul apropiat să se găsească şi alţi markeri 
antropometrici ca indicatori ai riscului de apa-
riţie şi progresiune a EB. Riscul persoanelor 
obeze de a dezvolta EB pare să fi e un risc relati v 
cuanti fi cabil, separat de riscul implicit al unei 
persoane cu IMC crescut de a dezvolta RGE şi în 
consecinţă metaplazie (24). Asocierea obezităţii 
cu obiceiul de a fuma triplează riscul de apariţie 
al EB şi multi plică de 5 ori riscul evoluţiei mai 
accelerate către displazie de grad înalt şi adeno-
carcinom (25). 

Concentraţiile serice crescute de lepti nă sunt 
puternic asociate cu riscul de apariţie a EB la 
bărbaţi, dar nu şi la femei, concentraţiile cele 
mai înalte fi ind depistate la persoanele cu IMC 
peste 35 kg/mp (26,27). Lepti na este o adipokină 
secretată de către adipocite şi celulele parietale 
gastrice având rol în seria animală de menţinere 
a balanţei energeti ce, la om fi ind asociată cu 
obezitatea abdominală şi având proprietăţi mi-
to gene, angiogeneti ce şi proliferati ve pe o serie 
întreagă de celule incluzând liniile celulare ma-
ligne esofagiene (28), iar studiile epidemiologice 
au demonstrat o asociere poziti vă între con cen-
traţiile lepti nei serice şi riscul de boli maligne in-
cluzând cancerul de colon, sân şi prostată. O altă 
adipokină sinteti zată în principal de către adi-
pocit este şi adiponecti na care funcţionează ca 
un senzor insulinemic având acţiuni imuno mo-
dulatoare, cardioprotectoare şi anti infl amatorii, 
fi ind în contrast faţă de alte adipokine în canti tăţi 
scăzute în plasma subiecţilor obezi, concentraţia 
serică redusă fi ind asociată poziti v cu car cio-
geneza într-o vastă varietate de ţesuturi in clu-
zând adenocarcinomul gastric polar superior 
(29). Studiile pe linii celulare din adenocarcino-
mul esofagian demonstrează că lepti na sti mu-
lează proliferarea celulară într-o manieră depen-
dentă de doză şi inhibă apoptoza, aceste efecte 
fi ind sinergice cu refl uxul acid prin acti varea 
pro teinkinazei B, receptorul lepti nei fi ind expri-
mat în canti tăţi crescute la nivelul EB. Se naşte 

totuşi întrebarea de ce asocierea lepti nei cu 
riscul de dezvoltare a EB nu există la femei, unul 
dintre răspunsurile posibile fi ind constatarea că 
la femeile obeze adipocitele din periferie secretă 
semnifi cati v mai multă lepti nă decât cele omen-
tale, în ti mp ce la bărbaţi secreţia se desfăşoară 
la niveluri similare în ambele locaţii adipocitare 
(30). În zonele esofagiene adiacente EB sau ade-
nocarcinomului esofagian s-a demonstrat redu-
cerea sau chiar dispariţia celulelor dendriti ce 
evi denţiabile prin coloraţie cu iodură de zinc şi 
osmiu. Acestea sunt localizate în epiteliul căilor 
respiratorii şi al tractului digesti v, având rol în 
răs punsul imunologic la anti genele inhalate sau 
înghiţite, procesând epitopii anti genici, pre zen-
tându-i celulelor imunocompetente în speţă 
lim focitele T şi declanşând răspunsul imun. În 
pre zent, celulele dendriti ce sunt uti lizate experi-
mental în vaccinurile anti cancer, la o sensibilizare 
adecvată putând induce liza tumorală prin dis-
trucţii imunologice şi protecţie împotriva reci-
divei locale, astf el că o scădere a densităţii lor 
locale esofagiene se asociază cu risc crescut de 
apariţie a EB şi a adenocarcinomului esofagian 
(31). Uti lizarea gumei de mestecat fără zahăr la 
30 de minute după masă s-a dovedit a fi  efi cientă 
în scăderea simptomelor BRGE prin creşterea 
pH-ului esofagian şi creşterea clearance-ului 
eso fagului distal (32). RGE este o condiţie în-
tâlnită frecvent la cei cu cardiopati e ischemică 
demonstrată angiografi c, iar coexistenţa RGE 
poate accentua ischemia miocardică, atât prin 
înclinarea balanţei vegetati ve către componenta 
simpati că, cât şi prin refl ex esofago-cardiac. De 
asemenea, medicaţia anti ischemică (nitraţi, cal-
ciu - blocante) scad presiunea SEI, conducând la 
RGE. Pentru demonstrarea refl exului eso fa go- 
car diac s-au folosit o serie de studii ex pe ri men-
tale. Astf el, perfuzarea esofagului cu so luţie 
acidă scade semnifi cati v fl uxul sanguin din ar-
tera descendentă anterioară stângă, atât la cei 
cu sindrom X, cât şi la cei cu ATS coronariană 
însă nu şi la cei cu transplant cardiac, fenomen 
de numit „angină conexă“ („linked angina“). În 
aceeaşi manieră, creşterea presiunii intra eso fa-
giene prin umfl area unui balon pneumati c are o 
infl uenţă majoră asupra variabilităţii inter valelor 
R-R (33). 

Rolul SEI
Anatomia şi fi ziologia SEI a fost îndelung 

dezbătută, întrucât s-a considerat că această 
structură este principalul factor ce se opune 
RGE. Studiile de manometrie ocupă un loc im-
portant şi arată clar un pa  ern de contracti litate 
sfi ncterian, structura SEI nefi ind însă identi că cu 
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cea a altor sfi nctere (34) ci cuprinzând o structură 
musculară circulară îngroşată, separată de muş-
chii adiacenţi prin septe conjuncti ve. Winans 
(35) demonstrează manometric în 1977 o asi-
metrie în contracti litatea SEI. Studiile anatomice 
ale lui Liebermann (36) au demonstrat o dis-
poziţie parti culară a fi brelor musculare şi creş-
terea numărului de fi bre în învelişul muscular 
intern al SEI, acest înveliş nerealizând practi c un 
inel muscular circular, ci alcătuind mai degrabă 
fi bre semicirculare „în agrafă“ orientate trans-
versal, care se inseră ferm pe ţesutul conjuncti v 
din vecinătate în contact cu fi brele oblice (36,37). 
La capătul opus, fi brele oblice sunt progresiv 
înlocuite de fi bre scurte transversale care alcă-
tuiesc o structură musculară ce se conti nuă pe 
marea curbură şi pe peretele anterior şi posterior 
gastric, aşa numitele fi bre gastrice „în eşarfă“, 
acestea fi ind fascicule de fi bre musculare oblice 
late de 3 centi metri ce acoperă o arie care începe 
la 1,5 cm sub unghiul lui His, urcă şi formează 
capătul distal al esofagului, înconjurând apoi 
joncţiunea eso-gastrică, marea curbură, des păr-
ţindu-se apoi în două fascicule ce merg paralel 
cu mica curbură către antru. Capătul fi brelor „în 
agrafă“ se situează la unghi de aproape 90 grade 
faţă de marginea laterală a fi brelor „în eşarfă“, 
ambele ti puri de fi bre crescându-şi densitatea în 
jurul joncţiunii eso-gastrice pe care o înconjoară, 
determinând îngroşarea pereţilor eso-gastrici la 
acest nivel, aceasta fi ind însă asimetrică, res-
pecti v mai proeminentă la nivelul marii curburi, 
cu 1 cm sub unghiul lui His, studiile manometrice 
3D ale esofagului inferior demonstrând presiuni 
crescute intraluminale corelate cu zona de asi-
metrie musculară a joncţiunii eso-gastrice (38). 
În concluzie, SEI nu este o structură sfi ncteriană 
clasică de ti p inelar, ci mai degrabă un sfi ncter 
format din două ti puri de fi bre musculare cu ac-
ţiune complementară, respecti v fi brele „în 
agrafă“ şi fi brele „oblice“ (39). Manometric, pe 
secţiuni transversale sau longitudinale, SEI pre-
zintă o asimetrie presională corelată cu cea 
struc turală descrisă anterior (37); în plus zonele 
presionale maxime sunt situate în plan sagital, 
deşi ambele zone sunt din punct de vedere ana-
tomic la niveluri diferite, datorită oblicităţii car-
diei, astf el că pentru ca ambele zone să fi e în 
con tact este nevoie ca marea curbură să coboare 
şi să se deplaseze medial, lucru realizat de către 
fi brele oblice „în eşarfă“ şi să întâlnească mica 
curbură care poate fi  mobilizată doar transversal, 
către centrul structurii sfi ncteriene, mişcarea 
fi ind limitată de lungimea mică a fi brelor semi-
circulare „în agrafă“ (40). Asimetria radială ca-
rac teristi că profi lului presional al SEI se refl ectă 

şi în distribuţia colinergică în repaus. Com po-
nenţa de receptori atropinici asigură 80% din 
presiunea de repaus către stânga (fi brele oblice 
„în eşarfă“) şi 53% către dreapta. Aceste fi bre 
oblice „în eşarfă“ au un rol esenţial în bariera 
anti refl ux, fi ind posibil ca reducerea excitaţiei 
colinergice să aibă rol important în BRGE (41). În 
BRGE şi EB apare dilatarea anatomică progresivă 
a joncţiunii gastroesofagiene (JGE) sau a cardiei, 
acestea fi ind expresia modifi cării ireversibile în 
arhi tectura şi aranjamentul benzilor musculare 
care formează SEI, funcţia acestuia fi ind com-
promisă. Dilatarea cardiei duce la elongaţii ale 
fi brelor musculare, modifi cări în angulaţia car-
diei, cu ac centuarea oblicităţii unghiului lui His, 
separarea, elongarea şi angularea fi brelor oblice, 
înde păr tarea curburii mari care nu se mai apro-
pie co respunzător către curbura mică şi nu mai 
închide astf el esofagul distal. În acest mod, val-
vula Gubarov este deplasată şi scurtată şi nu 
mai închide etanş zona gastrică superioară (42). 
O serie de neurotransmiţători şi alte substanţe 
pot modifi ca presiunea SEI (Tabelul 2).

TABELUL 2 (5)

Creșterea P SEI Scăderea P SEI

Gastrina
Moti lina
PP
Bombesina
AT II
Pitresina
Ach
pH gastric alcalin
Proteinele
Cisaprid
Metoclopramid

Secreti na
CCK
Glucagon
VIP
Progesteron
Teofi lina
Cafeina
Grăsimi
Fumat, alcool
Beta-blocante
Anti  Ach
Blocante Ca

O parte din pacienţii cu presiune scăzută a SEI 
nu au RGE, în ti mp ce alţii, cu presiune normală a 
SEI, nu prezintă refl ux (43), explicaţia fi ind oferită 
de Hill (44) care, efectuând o serie de experimente 
pe cadavre, pune în evidenţă rolul valvulei lui 
Gubarov (extrem de dezvoltată la mamiferele 
patrupede), ca şi structura ce se opune refl uxului. 
Ulterior a apărut şi o gradare endoscopică (45) a 
aspectului acesteia, gradul I corespunzând sta-
tusului normal, valva fi ind proeminentă şi „înfă şu-
rând“ puternic endoscopul în ti mpul examinării. 
În gradul II valva este, de asemenea, proeminentă, 
însă cu tendinţă la deschidere şi închidere cu fa-
zele respiraţiei, fi ind totuşi încă o condiţie ana-
tomică cvasinormală. Pacienţii incluşi în gradul III 
au esofagită severă şi valva aplati zată şi larg des-
chisă, iar în cazul gradului IV valvula nu se poate 
evidenţia, joncţiunea eso-gastrică fi ind larg des-
chisă, în retroversiune putându-se observa mu-
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coasa esofagiană. La pacienţii cu EB se ma nifestă 
un răspuns anormal al SEI la diverşi agonişti  şi 
antagonişti , însă nu s-a putut emite o ipoteză 
perti nentă în sensul că acest răspuns anormal este 
o situaţie ce însoţeşte metaplazia sau apare din 
cauza infl amaţiei de la nivel esofagian (46). Astf el, 
la cei cu EB şi BRGE apare o reducere se lecti vă a 
răspunsului contracti l colinergic a fi brelor mus-
culare a SEI şi o rezistenţă a neuronilor plexu rilor 
nervoase esofagiene la blocanţii canalelor de so-
diu (37,46,47). Receptorii NK2 sunt receptorii 
tahikininici predominanţi în SEI, la om ne pu-
tându-se evidenţia până în momentul de faţă exis-
tenţa receptorilor capsaicinici sau NK1 şi NK3, 
astf el că scăderea contracţiei colinergice ar putea 
conduce la presiunea bazală scăzută a SEI de-
monstrată clinic în EB (48).

CONCLUZII
În producerea leziunilor de esofagită intervin 

practi c două categorii de factori care deze chili-
brează balanţa dintre factorii de agresiune şi cei 

de apărare locali esofagieni, în mod analog balan-
ţei lui Shay descrisă în patogeneza ulcerului gastro-
duodenal. Acţiunea de lezare a mucoasei esofa-
giene se validează prin acidul clorhidric şi pepsină 
în esofagita pepti că de refl ux şi de acizii biliari şi 
lizoleciti ne în esofagita de refl ux alcalin sau de toţi 
aceşti  compuşi în esofagita de refl ux mixtă, care 
depăşesc factorii de apărare ai mucoasei eso-
fagiene. Secundar iritaţiei cronice, epiteliul eso-
fagian scuamos normal este înlocuit cu epiteliu 
cilindric, mai rezistent, dar predispus la transfor-
mare în adenocarcinom esofagian. Alături de apă-
rarea anti agresiune de la nivel ti sular şi celular 
(mu cus, bicarbonat, desmosomi, hemidesmo-
somi, vascularizaţie), în prevenirea RGE şi a EB 
intervin o serie întreagă de structuri anatomice 
anti refl ux (pilierii diafragmati ci, ligamentul freno-
esofagian, unghiul lui His, valvula Gubarov etc.) 
care se opun refl uării conţinutului gastric în esofag. 
Dintre acestea rolul principal e jucat de către SEI, 
a cărei disfuncţie induce o BRGE severă şi rezistentă 
la tratament.
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