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Poznań: nowoczesna metoda leczenia tzw.
przełyku Barretta
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Od 20 do 22 maja br. w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu przeprowadzone
zostaną zabiegi (u 24 pacjentów) leczenia tzw. przełyku Barretta, który często jest stanem
przednowotworowym przełyku.
Zabiegi zostaną wykonane najnowocześniejszą metodą leczenia pn. Halo (ablacja falami radiowymi).
Przełyk Barretta rozwija się u 10-20% osób cierpiących na przewlekły refluks żołądkowo-przełykowy i
zapalenie błony śluzowej przełyku. Choroba może być groźna w skutkach - często jest stanem
poprzedzającym powstanie nowotworu przełyku.
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Badania dowiodły, że bardzo skuteczną metodą leczenia jest ablacja falami radiowymi (system Halo). W
rok po zabiegu, u 70 proc. chorych nie stwierdzono nawrotu stanu przednowotworowego. Zabiegi
metodą Halo są refundowane przez NFZ. W Wielkopolskim Centrum Onkologii zabiegi metodą Halo
wykonuje się od czterech lat.
- Przełyk Barretta rozwija się u 1% całej populacji – mówi Cezary Łoziński, chirurg onkolog
z Wielkopolskiego Centrum Onkologii. – Schorzenie najczęściej dotyka mężczyzn po 50. roku życia. W
zdrowej populacji szansa zachorowania na raka przełyku wynosi 3/100 000, u chorych z przełykiem
Barretta już dwieście razy częściej, czyli 600/100 000.
- Wyleczalność raka przełyku wynosi 10-15%. Niestety, wbrew obiegowym opiniom objawy choroby
najczęściej wyglądają bardzo niewinnie, ograniczając się do zgagi, dyskomfortu w nadbrzuszu po
zjedzeniu posiłku. Istnieje kilka metod usuwania metaplazji Barretta. Metody te są albo bardzo
skuteczne, ale jednocześnie niebezpieczne lub bezpieczne, ale o niskiej skuteczności. Metoda Halo
łączy obie pożądane cechy: jest zarówno skuteczna i bezpieczna - wyjaśnia Cezary Łoziński.
Briefing prasowy poświęcony tej metodzie odbędzie się 20 maja 2014 r. (wtorek) o godz.
10.30 w Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (Poznań ul. Garbary
15) - Pracownia edoskopii (II piętro).
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