
- Patologia inflamatòria

- Patologia neoplàstica

Patologia esofàgica





- Inflamació de la mucosa esofàgica.

- Procés freqüent (5% dels adults).

- Gravetat variable.

Esofagitis



- Reflux del contingut gàstric: esofagitis de reflux o esofagitis 

pèptica.

- Intubació gàstrica prolongada.

- Ingestió d’irritants.

Alcohol

Begudes calentes

Tabac

Àcids-àlcalis (suïcidi)

- Infeccions.

Bacteris: diftèria

Virus: herpes simples, citomegalovirus

Fongs: aspergil·losi, candidiasi

- Radiacions.

- Malalties dermatològiques generalitzades descamatives.

Epidermòlisi ampul·lar, pemfigoide

- Urèmia.

Esofagitis -etiologia -



És la causa més important d’esofagitis.

Factors causals
• Relaxació transitòria de l’EEI (+++): activació vagal.

• Presència d’hèrnia hiatal per lliscament.

• Disminució del to de l’EEI: obesitat, embaràs, alcohol, 

tabac…

• Eliminació inadequada o lenta del material refluït.

• Retard del buidament i augment del volum del 

contingut gàstric, que eleven la quantitat del 

material refluït.

• Possible pas d’àcids biliars i isolecitines del suc

duodenal.

Esofagitis pèptica



Esofagitis pèptica



- Presència de cèl·lules inflamatòries, entre les 

quals eosinòfils, neutròfils i un excés de 

limfòcits, en la capa epitelial escatosa.

- Hiperplàsia de la zona basal que supera el 

20% del gruix epitelial.

- Elongació de les papil·les amb congestió 

capil·lar, que s’estén en el terç superior de la 

capa epitelial.

Esofagitis pèptica

- histopatologia -







Esofagitis pèptica



Esofagitis pèptica

-clínica-

• > 40 anys

• Pirosi

• Disfàgia

• Regurgitació de contingut gàstric
• Dolor toràcic

• Asma



- Hemorràgia

- Ulceració

- Desenvolupament d’estenosi

- Esòfag de Barrett

Esofagitis pèptica

- conseqüències -





-És una complicació del reflux gastroesofàgic de llarga 

evolució, que ocorre amb el pas del temps en vora el 

10% dels pacients amb regurgitació gastroesofàgica 

simptomàtica.

- És el factor de risc aïllat més important per al 

desenvolupament de l’adenocarcinoma esofàgic.

- La mucosa distal és substituïda per epiteli columnar 

metaplàstic com una resposta a l’agressió prolongada.

Esòfag de Barrett



1. Demostració endoscòpica de revestiment 

epitelial columnar per damunt de la unió 

gastroesofàgica.

2. Demostració histològica de metaplàsia 

intestinal en les biòpsies de l’epiteli 

columnar.

Esòfag de Barrett

- criteris diagnòstics -



Esòfag normal



Esòfag de Barrett



Esòfag de Barrett



- L’epiteli escatós esofàgic és substituït per epiteli columnar 

metaplàstic intestinal.

-El diagnòstic definitiu s’estableix quan la mucosa columnar 

conté cèl·lules caliciformes intestinals.

- Avaluació histològica de la displàsia. 

Esòfag de Barrett

- histopatologia -



Esòfag de Barrett



Poden aparèixer enteròcits amb vora
apical en raspall (metaplàsia
intestinal completa) i ocasionalment
cèl·lules de Paneth (endocrines).

Les cèl·lules caliciformes es tinyen de blau
amb tinció de blau alcian a un pH de 2,5.



Esòfag de Barrett



Esòfag de Barrett



Esòfag de Barrett



• Els pacients amb esòfag de Barrett s’han de sotmetre a control 

endoscòpic periòdic amb presa de biòpsia.

• L’aparició de displàsia incrementa el risc d’evolució a 

adenocarcinoma. 

– Augment de la proliferació epitelial, amb presència de mitosis.

– Nuclis elongats (en cigarro) amb hipercromàsia, agrupació 

irregular de la cromatina i estratificació.

– Augment de la relació nucli-citoplasma

– Absència de maduració en superfície.

– Glàndules irregulars amb ramificacions.

• La displàsia es classifica en grau baix o grau alt, segons el grau d’atípia 

citològica i arquitectural.

Esòfag de Barrett



Displàsia de GRAU BAIX Displàsia de GRAU ALT



• Apareix sobretot en pacients immunodeprimits o debilitats.

• També pot sobreinfectar-se una úlcera preexistent.

• Etiologia: l’esofagitis bacteriana és rara (excepte en cas de 

colonització d’úlceres).

– Candidiasi: plaques de color blanc grisenc adherides a 

la paret sobre una mucosa eritematosa i friable.

Esofagitis infecciosa



Esofagitis candidiàsica







Esofagitis per Aspergillus



– Virus: freqüent afectació de l’esòfag en 

immunodeficiències.

• Herpes simple: vesícules que evolucionen a 

úlceres confluents.

– Típiques inclusions nuclears en cèl·lules 

escatoses degenerades en el marge de 

l’úlcera: multinucleació i emmotlament.

– Inclusions eosinòfiles denses, Cowdry de 

tipus A.

Esofagitis infecciosa



Esofagitis herpètica



Esofagitis herpètica



Esofagitis herpètica



Esofagitis herpètica



– Virus: freqüent afectació de l’esòfag en immunodeficiències.

• CMV: sobretot en trasplantats i en SIDA.

– Erosions / ulceracions superficials.

– Inclusions nuclears característiques en les cèl·lules 

endotelials i estromals del llit de l’úlcera.

Esofagitis infecciosa



Esofagitis per leishmànies



Esofagitis per leishmànies i CMV



Esofagitis per leishmànies i CMV



• Afecta xiquets i joves, molts d’ells amb problemes al·lèrgics (atòpia). 

Més freqüent en homes.

• Incidència en augment els últims anys.

• Probable procés al·lèrgic: exposició a al·lèrgens alimentaris, com la llet 

de vaca i els productes de soia.

• Clínica: símptomes de tipus MRGE, influència alimentària, disfàgia.

– Sense resposta amb inhibidors de bomba de protons.

– Absència de reflux àcid.

– Endoscòpia: mucosa granular amb exudats blanquinosos i solcs 

lineals.

• AP: marcada infiltració de l’epiteli per eosinòfils (més de 15-20 per 

HPF) amb formació de microabscessos superficials. Afectació tant 

proximal com distal.

Esofagitis eosinofílica





Esofagitis eosinofílica





- Neoplàsies benignes

- Neoplàsies malignes

Patologia esofàgica 

neoplàstica



- Representen el 20% dels tumors esofàgics i apareixen en el 

0,5% de les autòpsies.

- Com a regla general, són petits i asimptomàtics (poques 

voltes passen de 3 cm).

- Macroscòpicament es classifiquen en tres grups:

Intraluminals: disfàgia.

Intramurals: els més freqüents i asimptomàtics.

Extramurals o paraesofàgics: disfàgia i 

compressió d’òrgans veïns.

- Es localitzen, per ordre de freqüència, des del terç distal fins 

al proximal.

- Són fonamentalment mesenquimals i, per ordre de 

freqüència, leiomiomes, GIST, tumor de cèl·lules granulars, 

fibromes, lipomes, hemangiomes, neurofibromes i 

limfoangiomes.

- Més rares són les epitelials: papiloma.

Neoplàsies benignes



• Leiomioma 

– Són els tumors mesenquimàtics mes freqüents de l’esòfag.

– Petits nòduls intramurals en l’esòfag mitjà i inferior, ben delimitats, 

poden ser polipoides i produir obstrucció.

– Constituïts per múscul llis madur, sense atípia.

• Tumor de cèl·lules granulars (tumor d’Abrikossoff)

– Probable origen en cèl·lules de Schwann. Expressen la 

proteïna S-100.

– Petits nòduls durs de color blanc groguenc, sobretot distals.

– Tumors superficials en submucosa, amb cèl·lules poligonals de citoplasma 

granular abundant i nuclis sense atípia.

– Creixement difús en cordons o petits nius: risc de recidiva.

– Solen induir hiperplàsia pseudoepiteliomatosa de l’epiteli escatós.

Neoplàsies mesenquimals benignes



S-100

Tumor 

de cèl·lules granulars



PAPILOMA ESCATÓS

– És la neoplàsia epitelial benigna més freqüent 

de l’esòfag, però són poc freqüents i solen 

representar troballes casuals.

– En la patogènesi s’hi ha implicat el VPH.

– Són tumors menuts, amb eix fibrovascular 

ramificat i mucosa escatosa papil·liforme 

hiperplàstica, amb maduració i sense atípia.



- Els carcinomes esofàgics són els tumors més 

freqüents de l’esòfag.

- Representen el 6%-10% dels càncers del tub 

digestiu i el 4%-5% de les morts per càncer.

- El 50% es localitzen en el terç mitjà, el 30% en 

l’inferior i el 20% en el superior.

- Histològicament, la majoria són carcinomes 

escatosos (epidermoides); menys freqüents són els 

adenocarcinomes i més rars els indiferenciats.

Neoplàsies malignes



En el moment del diagnòstic, com que provoquen 

pocs símptomes, solen tenir entre 5-7 cm i diverses 

formes:

Fungós o polipoide (60%)

Ulceratiu (25%)

Infiltrant difús (15%)

Quan apareixen en la unió gastroesofàgica: 

carcinomes de la unió gastroesofàgica (són 

fonamentalment adenocarcinomes).

Neoplàsies malignes



• També dit carcinoma epidermoide.

• És la neoplàsia maligna més freqüent en l’esòfag al món, però té una 

incidència amb grans variacions regionals. És més freqüent en zones rurals i 

àrees subdesenvolupades, sobretot a la Xina

• Apareix en adults > 50 anys, homes 4:1

• Factors de risc

– Consum d’alcohol i tabac.

– Dietes riques en nitrats i nitrosamines.

– Consum freqüent de begudes molt calentes.

– Lesions de l’esòfag per càustics.

– Acalàsia.

– Radioteràpia en mediastí.

– Tilosi (queratodèrmia palmoplantar): síndrome d’hiperqueratosi

– Síndrome de Plummer-Vinson (membranes esofàgiques + glossitis 

+anèmia).

Carcinoma escatós



• Patogènia

– En països desenvolupats, la majoria dels casos poden atribuir-se al consum 

sinèrgic d’alcohol i tabac.

– També pareix important la presència de compostos mutagènics en 

aliments, com hidrocarburs policíclics, nitrosamines, etc.

– S’hi ha implicat la infecció per PVH, però sols s’ha pogut demostrar en les 

àrees d’alt risc.

• Alteracions moleculars

– Pèrdua de gens supressors tumorals p53 i p16/INK4a.

• Clínica insidiosa, amb disfàgia progressiva, odinofàgia i pèrdua de pes.

– Risc d’hemorràgia i sèpsia per ulceració del tumor.

– Risc de complicacions respiratòries per fistulització de tràquea.

– Mal pronòstic: supervivència global <10% als 5 anys.

– Freqüents metàstasis ganglionars en el moment del diagnòstic.

Carcinoma escatós



• Localització: terç mitjà (50%) i inferior. Poden ser 

multifocals.

• Evolució

– Comencen amb DISPLÀSIA ESCATOSA 

• Engruiximents de color blanc grisenc en placa.

• Lesió intraepitelial amb atípia citològica, 

proliferació, desorganització arquitectural i pèrdua 

de la maduració.

• La displàsia es classifica en grau baix (meitat 

inferior), grau alt (més de la meitat del gruix i més 

atípia) i carcinoma in situ.

Carcinoma escatós



Displàsia escatosa



• La displàsia escatosa / carcinoma in situ evoluciona a carcinoma 

invasor:

– Formació de masses tumorals polipoides o exofítiques que 

produeixen obstrucció de la llum.

– Ulceració o infiltració difusa i engruiximent de la paret.

– Invasió d’estructures adjacents: tràquea, aorta, mediastí, 

pericardi.

– La rica xarxa limfàtica submucosa afavoreix la disseminació loco-

regional.

– Solen ser carcinomes moderadament o ben diferenciats.

– Nius irregulars de cèl·lules escatoses atípiques amb citoplasmes 

eosinòfils densos i presència de ponts intercel·lulars. 

– Desmoplàsia variable i queratinització.

Carcinoma escatós





Carcinoma escatós



Carcinoma escatós



Carcinoma escatós





Carcinoma escatós



Carcinoma escatós



Carcinoma escatós



• Variants

– Carcinoma verrucós

• Creixement lent

• Massa exofítica

• Marge expansiu

• Maduració en superfície

• Mínima atípia

Carcinoma escatós



• La incidència va augmentant molt als països desenvolupats, on ja 

representa la meitat dels casos de carcinomes d’esòfag.

• Afecta adults de 60-70 anys, homes 7:1.

• Factors de risc

– El 95% dels casos ocorren sobre un esòfag de Barrett o una MRGE 

de llarga evolució.

• Tanmateix, la majoria dels pacients amb esòfag de Barrett NO 

desenvolupen un adenocarcinoma.

– El risc és més alt en els casos d’esòfag de Barrett amb displàsia.

– El risc augmenta amb l’obesitat, el tabaquisme i la radioteràpia 

prèvia.

• La submucosa de l’esòfag conté glàndules mucosecretores, però és molt 

rar el desenvolupament d’adenocarcinomes sobre aquestes glàndules.

Adenocarcinoma



• Patogènia

– La progressió d’un esòfag de Barrett a un adenocarcinoma ocorre 

durant un període prolongat de temps, mitjançant la aparició 

progressiva de canvis genètics (mutacions) i epigenètics.

• Els clons epitelials de l’epiteli metaplàstic acumulen mutacions 

durant la progressió a displàsia i carcinoma invasiu.

– La mutació de p53 és un fet inicial en aquesta progressió.

– Altres alteracions

• Amplificació d’HER2 (c-ERB-B2), ciclina D1, ciclina E.

• Mutació en el gen supressor tumoral RB.

• Pèrdua al·lèlica de p16/INK4a (inhibidor de CDK).

– També silenciament epigenètic per hipermetilació.

• Sobreexpressió de TNF i gens dependents de (NF)-KB.

Adenocarcinoma



• Clínica

– Troballa en biòpsia de control d’esòfag de Barrett.

• Supervivència: 80% als 5 anys en casos inicials.

– Disfàgia, odinofàgia, pèrdua de pes, hemorràgia, vòmits...

• Els tumors simptomàtics solen presentar invasió de limfàtics 

submucosos, amb disseminació.

• Supervivència <25% als 5 anys.

• Localització al terç inferior; freqüent extensió a càrdies gàstric.

• La majoria són plans i ulcerats; però poden formar masses excrescents.

• Microscòpicament solen identificar-se àrees de Barrett en zones pròximes.

– Patró majoritari d’adenocarcinoma ben o moderadament diferenciat de 

tipus intestinal (glàndules irregulars).

– Variants

• Adenocarcinoma difús de cèl·lules en anell de segell.

• Carcinoma indiferenciat de cèl·lules petites (microcític).

Adenocarcinoma



Displàsia esofàgica





Adenocarcinoma sobre

esòfag de Barrett





Adenocarcinoma sobre

esòfag de Barrett



Adenocarcinoma sobre

esòfag de Barrett



• Carcinoma adenoescatós

– Neoplàsia agressiva amb pronòstic similar al del carcinoma epidermoide.

– Coexistència de components malignes escatosos i glandulars en proporció 

similar.

• Carcinoma indiferenciat de cèl·lula petita (microcític)

– La localització més freqüent és l’esòfag després del pulmó.

– Molt agressiu. Supervivència mitjana < 6 mesos després del diagnòstic.

– Factors de risc: tabac i acalàsia.

– Localització al terç inferior.

– AP: similar a la forma pulmonar. Infiltració difusa per nius i llençols de 

cèl·lules petites amb nuclis hipercromàtics que sovint presenten 

emmotlament.

• Expressió de marcadors neuroendocrins (cromogranina i sinaptofisina).

Altres carcinomes d’esòfag



• Sarcomes: són molt rars (leiomiosarcomes, angiosarcomes).

• Limfomes

– L’esòfag és la localització menys freqüent del tracte GI.

– Quasi tots són limfomes de cèl·lules B.

• Melanomes

– Molt rars. Mal pronòstic.

– Lesions polipoides pigmentades en l’esòfag inferior.

• Metàstasis

– Poc freqüents. Poden aparèixer en el curs d’una malaltia 

metastàtica generalitzada.

– D’origen primari en pulmó, mama o melanoma cutani.

– Solen localitzar-se en la submucosa del terç mitjà.

Altres neoplàsies malignes



Notes per recordar

• Esofagitis pèptica: fisiopatologia, morfologia i

característiques clíniques. 

• Característiques clíniques de les esofagitis 

infeccioses

• Neoplàsies benignes més freqüents.

• Carcinoma escatós: etiopatogènia i morfologia.

• Adenocarcinoma: etiopatogènia i morfologia
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