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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?

Groźna przypadłość z licznymi konsekwencjami
Refluks oznacza cofanie się treści żołądka do przełyku. Znajduje się w niej nie tylko pokarm, ale również
kwas solny i enzymy trawienne. W przeciwieństwie do odpornych na agresywne działanie silnych kwasów
ścian żołądka, śluzówka wyściełająca przełyk poddaje się jego żrącemu działaniu. To między innymi
dlatego zarzucaniu treści żołądkowej oprócz uczucia pieczenia towarzyszą też inne przykre dolegliwości:
ból w klatce piersiowej promieniujący do pleców, barków lub szyi, problemy z przełykaniem, krwawienie z
przełyku, czyli tzw. fusowate wymioty. Przyczyny refluksu żołądkowo-przełykowego nie zostały do końca
poznane.
Zobacz też: Co powinnismy wiedzieć o chorobie refluksowej przełyku?
Lekarze podejrzewają, że przyczyniają się do niego nieprawidłowości w budowie układu pokarmowego
(np. przepuklina rozworu przełykowego), a także szybkie tempo życia, zła dieta, zażywanie niektórych
leków, otyłość, ciąża, palenie papierosów. W leczeniu refluksu stosuje się metody farmakologiczne:
objawy mogą być zmniejszone przez stosowanie leków zobojętniających kwas żołądkowy lub grupę leków
stosowanych w terapii schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego (inhibitory pompy
protonowej).
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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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Problemy z wypróżnianiem
Raz zaparcie, raz biegunka – czyli objawy
zespołu jelita drażliwego
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