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Gdy refluks prowadzi do raka – przełyk Barretta
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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?
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Kiedy zareagować?
Dolegliwości związanych z refluksem nie wolno lekceważyć. Uporczywe, powtarzające się ataki zgagi
powinny skłonić do wizyty u specjalisty. – Sygnałem alarmowym świadczącym, że z przełykiem dzieje się
cos złego powinny być zaburzenia w przełykaniu pokarmów stałych i płynnych oraz wymioty z krwią –
dodaje dr Anita Gąsiorowska. – Objawy tego typu świadczą, że prawdopodobnie cierpimy na przełyk
Barretta. Jeśli natomiast do tych objawów dochodzi jeszcze chudnięcie to znak, że w naszym ciele rozwija
się już choroba nowotworowa.
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Zobacz też: Jak rozpoznać chorobę refluksową przełyku?
Jak można rozpoznać przełyk Barretta?
Zdiagnozowanie przełyku Barretta wymaga przeprowadzenia zabiegu endoskopii górnego odcinka układu
pokarmowego. Tkanka zmieniona chorobowo przyjmuje inny kolor podczas badania, co ułatwia wykonanie
biopsji, czyli pobranie wycinka tkanki do oceny histopatologicznej. Rozwijający się w przełyku stan
zapalny doprowadza do powstawania blizn i zastąpienia normalnego nabłonka płaskiego, nabłonkiem
cylindrycznym. Obecność komórek jelitowych w przełyku (metaplazja jelitowa) potwierdza istnienie
przełyku Barretta. U pacjentów z tym schorzeniem zagrożenie rakiem przełyku jest kilkadziesiąt razy
wyższe niż u osób zdrowych. – Każdy pacjent z przełykiem Barretta ma 1% szans rocznie na
zachorowanie na raka przełyku. Zatem "Barrett" nieleczony przez 30 lat sprawia, że mamy 30% szans na
rozwój nowotworu – przestrzega dr n. med. Wojciech Dąbrowski, chirurg z Kliniki Chirurgii Ogólnej i
Hematologicznej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.
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Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku
problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!
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