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Przełyk Barretta to stan przednowotworowy przełyku. Stanowi stadium pośrednie między
chorobą refleksową i zapaleniem śluzówki przełyku, a rakiem przełyku. Zaczyna się niepozornie
i długo nie daje żadnych objawów. Co powinniśmy wiedzieć o przełyku Barretta?

Dolegliwości żołądkowe

Jak sobie z nimi radzić? Dowiedz się więcej…
www.duo-lactil.pl

Przełyk Barretta, czyli stan przednowotworowy przełyku, zaczyna się
niepozornie i praktycznie bezboleśnie. Objawy, które mu towarzyszą to
przewlekła zgaga i refluks żołądkowy. Może wystąpić też uczucie
nudności i pieczenia w klatce piersiowej. Przełyku Barretta nie wolno
lekceważyć. To mało jeszcze znane schorzenie w krótkim czasie może
rozwinąć się w raka przełyku.
Kto cierpi na przełyk Barreta?
Przełyk Barretta rozwija się u 10–20% osób cierpiących na przewlekły
refluks żołądkowo-przełykowy i zapalenie błony śluzowej przełyku.
Gdy zgaga pojawia się często i
regularnie może doprowadzić do
Schorzenie najczęściej dotyka mężczyzn po 50 roku życia. Choroba może
cofającej się treści pokarmowej z
być groźna w skutkach – często jest stanem poprzedzającym powstanie
żołądka, czyli refluksu. Powstaje
wtedy stan zapalny przełyku, który
nowotworu przełyku. Pierwszy symptom choroby – zgaga, czyli
może prowadzić do raka przełyku./fot.
nieprzyjemne pieczenie w przełyku, jest często lekceważona i uważana
Fotolia
za codzienną, niezbyt groźną przypadłość. Podjęcie leczenia na
odpowiednim etapie rozwoju choroby jest bardzo istotne, gdyż nieleczony przełyk Barretta może
powodować raka przełyku.
Zobacz też: Jaka zmiana stylu życia łagodzi objawy refluksu?
Dlaczego dochodzi do powstania przełyku Barreta?
Gdy zgaga pojawia się często i regularnie może doprowadzić do cofającej się treści pokarmowej z żołądka,
czyli refluksu. Powstaje wtedy stan zapalny przełyku. Długotrwały stan zapalny może z kolei
doprowadzić do powstania blizn i zmienić zdrowy, wyściełający przełyk nabłonek płaski w zwyrodniały
nabłonek cylindryczny. Mamy wtedy do czynienia z tzw. przełykiem Barretta.

Refluks żołądkowy jest chorobą bardzo powszechną. Szacuje się, że 20% populacji ma objawy tego
schorzenia. Z kolei u osób z refluksem również 20% ma przełyk Barretta – mówi dr n. med. Anita
Gąsiorowska, gastroenterolog z Kliniki Chorób Układu Pokarmowego Uniwersyteckiego Szpitala
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Żyj bez zgagi! By jedzenie było przyjemnością...
Contix ZRD to nowoczesny i bezpieczny lek na zgagę,
refluks i dyspepsję. Contix ZRD ma dużo szersze
zastosowanie, niż produkty starszej generacji. Silnie hamuje
wydzielanie kwasu solnego pobudzane nawet poprzez różne
bodźce, np. pokarm czy stres. Wystarczy jedna tabletka
dziennie, by szybko i na długo pozbyć się dolegliwości i
zwalczyć jej przyczyny. Dzięki Contix ZRD jedzenie może
być przyjemnością bez zgagi.
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