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Wywiad z gastroenterologiem dr n. med. Anitą Gąsiorowską z Kliniki Chorób Układu
Pokarmowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Łodzi na temat choroby
refluksowej przełyku, jej powikłań i sposobów leczenia.
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Leczenie zależy od wyników biopsji rozpoznania z jakim typem PB mamy do czynienia. 95% chorych cierpi
ma przełyk Barretta bez dysplazji śluzówki. Ryzyko rozwoju w chorobę nowotworową jest tutaj
znikome. Chory otrzymuje leki hamujące wydzielanie kwasu solnego w żołądku (inhibitory pompy
protonowej). Jest to więc leczenie typowo farmakologiczne, któremu towarzysza cykliczne, wykonywane co
6 miesięcy sprawdzające badania gastrologiczne.
W zdecydowanej większości przypadków nie obserwuje się rozwoju choroby w poważniejsze stadia.
Kolejnym z nich jest bowiem przełyk Barretta z dysplazją małego stopnia. Również w tym przypadku
chorzy poddawani są kuracji farmakologicznej ww. lekami. W tym stadium trzeba już jednak rozważyć, czy
nie należy zastosować endoskopowego leczenia ablacyjnego (metoda Halo). W przełyku Barretta z
dysplazją dużego stopnia stosowana jest już ablacja prądem jako podstawowa metoda leczenia.
Zabiegowi może towarzyszyć również resekcja endoskopowa, czyli usunięcie chorych tkanek. Dla
pacjentów szczególnie ważne jest to, że odbywa się to bez ingerencji chirurgicznej.
5. Jakie metody leczenia stosuje się najczęściej? Co pani sądzi o metodzie Halo?
Jedną z najczęściej stosowanych metod jest Halo. Jest to metoda bardzo skuteczna i bezpieczna. Jej
skuteczność polega na tym, że zmieniona chorobowo błona śluzowa zostaje zniszczona, a efekt leczenia
utrzymuje się trwale. U chorych, którzy zostali poddani zabiegowi, w ciągu 5 lat od jego wykonania, nie
stwierdzono nawrotu choroby. Metoda Halo niszczy przełyk Barretta i jest bezpieczna, ponieważ objawy
chorobowe, jak np. ból w klatce piersiowej, ustępują po kilku dniach.
6. Czy są przeciwwskazania do leczenia?
Właściwie nie ma przeciwwskazań do wykonania zabiegu. Jedynym są tzw. uchyłki przełykowe, które
mogą ograniczać możliwość skutecznej ablacji jeśli występują w tych samych miejscach co zmieniona
chorobowo tkanka.
7. Czy pacjent musi być specjalnie przygotowany do zabiegu? Jak długo trwa zabieg?
Przygotowanie do zabiegu jest takie jak do każdego innego zabiegu endoskopowego. Zabieg wykonywany
jest w krótkotrwałym znieczuleniu dożylnym, dlatego anestezjolog zleca przeprowadzenie standardowych
badań krwi. Wymogiem jest natomiast, aby pacjent był na czczo.
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