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Ilu pacjentów w Polsce cierpi na przełyk Barretta? Jak rozpoznać chorobę? Jak można leczyć
stany przedrakowe przełyku? - na te i wiele innych pytań odpowiada dr n. med. Wojciech
Dąbrowski z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
w Warszawie.
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1. Ilu Polaków cierpi na schorzenie zwane przełykiem Barretta?
np pediatra kraków lub dentysta

Nie ma dokładnych danych ile osób cierpi na przełyk Barretta. Bardzo
dużą grupa osób umiera nie zdając sobie sprawy z tego, że chorowała.
Przełyk Barretta to schorzenie praktycznie bezobjawowe – pomijając
oczywiście objawy choroby refluksowej. Jest to schorzenie, z którym
można żyć nie wiedząc o nim.

Z moich obserwacji, których
dokonałem po 25 wykonanych
zabiegach Halo wynika, że nie ma
poważniejszych powikłań i skutków
ubocznych. - mówi dr n. med.
Wojciech Dąbrowski./ fot. Fotolia

W oficjalnych rejestrach figuruje ok. 1 000 osób, które mają
zdiagnozowany przełyk Barretta. Amerykanie szacują, że zagrożonych tą
chorobą jest 1% dorosłej populacji. Przyjmuje się, że na każde 100
wykonanych gastroskopii, u jednej osoby zostanie zdiagnozowane będą
ewidentne zmiany potwierdzające istnienie przełyku Barretta. Mniejsze
zmiany mogą być nierozpoznane przez endoskopistów wykonujących
badanie.

w placówkach

Szukaj wśród 221 742 oddziałów lub poradni

Problemy z wypróżnianiem
Raz zaparcie, raz biegunka – czyli objawy
zespołu jelita drażliwego
Biegunka – objawy i leczenie
Jak objawia się zespół jelita drażliwego?
Domowe sposoby na biegunkę

Zobacz też: Co powinnismy wiedzieć o chorobie refluksowej
przełyku?

2. U ilu pacjentów choroba została diagnozowana dostatecznie wcześnie, przed wkroczeniem
choroby w stadium raka?
Każdy pacjent z przełykiem Barretta ma pół procenta szans rocznie na zachorowanie na raka przełyku.
Zatem nieleczony przez 30 lat sprawia, że mamy 15% szans na rozwój nowotworu. Pacjenci ze
zdiagnozowanym przełykiem Barretta są pod stałym nadzorem. Systematycznie są poddawani gastroskopii.
Mają też pobierane wycinki, które dają całkowitą pewność co do występowania lub nie choroby. Szacuje
się, że przełyk Barretta wywołuje połowę wszystkich nowotworów przełyku. Niestety odsetek ten
zwiększa się z każdym rokiem. Jeszcze 20 lat temu schorzenie to było powodem powstania tylko kilku
procent nowotworów tego narządu.
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Zadaj pytanie ekspertowi na forum medycznym Commed.pl
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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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