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Od zgagi do raka przelyku - jak leczy6 przelyk Barretta?

P.zelykBarretta,kt6regoobjawamlse m.in.przewlekla
zgagaitrudnosciprzyprzelykaniu,
moze
peeksztalciisiQw rakaprzelyku.uwazasie,ze najskuteczniejszA
metodaleczeniarefluksu
jest tzw.Eyetgn Halo.Przeczytaj
2olqdkowo-przelykowego
na czympolegasystemHalo!

takle se oblawy przetyku Barretta?
lJtrzymujeca
sle przewleklezgaga.uczuciepaeceniaalbocofaniesle pokarmudo przelyku,czestewymioty,b6l za
mostkiemitrudno3clpodczasprzelykaniapokarm6wto obiawy pnelyku Barctta.
pi2etku.
To groine schoeeniejeststanemprzednowotworowym,
kt6ry mo2erozwinEd
sie w raka gruczolowego
Niestety objawy gbgtgll najcze6cleJwygledaje bardzo niewinnie,ogranjczaj4csie do zgagi czy dyskomfortu w
nadbrzuszupo zjedzeniuposil*u,Dolegliwosci tych nic wolno jednak lekce$r.iyd. Szczeg6lnie,j€tGli
wyst€puj4 cz€{aiej nit tr.y lazy w Vgodniu, ustepujt po zastorowaniu lck5w zhnicjszaj4cych
wyd2ielani€ kwacu ioledkot rego i ponowni€ nawrscdq po 2epr2estaniu ich stoiowania. Niepokojece
jest r6wnier,jeali objawywystepujEod dfuzszego
czasu,od kilku.a nawet- kilkunastulat.
S4to symptomyalarmowe,kt6re powjnnysklionla
do wi2ytyu lekarzaorazdo poddaniasie gastro6kopii
i przeprowadzenia
oceny histopatologicznej pobranychpodeas badaniawyclnk6w.

Czy przelyk Barrefta plowadzi do nowotwotu?
PEelyk 8a.r€tta to stan chorobordydolnego odclnka peetku, charakteryzujEcysie zamianq prawidlowego
nablonkapeetkowego w nablonektypu jelitowego.W miareuptwu czasuuszkodzenie
przetku na skutek
refluksukwasu2ohdkowegodo ptzetku powodujezmianygenetycznekom6rek,kt6re njezauwazalnle
moga
przelstoczyasle w nowotw6r zlosliwy.
Ryzykowysqpienia raka przetku u chorych z refluksem jest nawet 4o-krotnie wieksze, a u os6b z rozpoznanym
pftelyklemBaretta prawdopodobiedstwo
rozwlniQcia
si€ raka wynosi4-7%awzrastaz wiekiem.Schorzenie
rozwUasle ai u 2096wszystkichchorychcierpiecych
na chronlenezarzucaniekwasuzohdkowego,
- Pr2elyk Ban€tta rozwiia si€ u l
calej populacji - m6wi CezaryLoziiski, chirurg onkolog z
Wlelkopolsklego
CentrumOnkologijwPoznanlu,
- l{alc2ei.ici dotka m€tczy:n po 50. rcku iycia. W zdrowej
populacjiszansa
zachorowanla
na raka przetku wynosl3 do 100 000, u chorychz przetkiem Barretta
prawdopodobieristwo
to wynosllu2500 do 100 000. wyleczalnoiiraka pzelyku jest na pozlomle10-15%.Osobt
kt6re powlnnywykona{ gastroskopiQ,to szczeg6lnlemetczyini z nadwage, z Ew. wewnqtabrzusznym typem
gromadzenlatfuszczu(brzuch w formie duiej pllkl), kt6r:y od lat miewaje zgagi, poposilkoweb6le w nadbrzuszu
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Od zgagi do raka przelyku - jak leczy6 przelyk Baretta?

PrzelykBarretta,kt6regoobjawamisE m.in. przewleklaz9a9aitrudno6ci przy przelykaniu,mo2e
przeksztatciisie w raka przelyku.lJwa2asiQ,:e najskutecznieiszE
leczeniarefluksu
Eggb
jest tzw. system Halo. Przeczytajna czym polegasystem Halo!
zoladkowo-przelykowego
lak leczy sie refluks 2olqdkowo-przelykowy?
wydzielanie
soku
w leczeniuobiaw6wrefluksu :ole.lkowo-przelykowego
stosujesielekizmniejszajace
iolidek (prokinetyki).
2ohdkow€go
orazlekihamujace
cofanjesietrescipokarmowej
i opr62niaj4ce
przypadkach
laparoskopowe
leczenie
farmakologiczne
idi€tetyczne,
a w niekt6rych
chkurgiczne
Leczenie
jednakna cofniecie
jedyniena zmniejszenie
pozwala
objaw6w.
Niepozwala
siezmian
antyrefluksowe
przevku.
metaplastycznych
uszkodzonego
Na czym polega system Halo?
skuteczniejszE
metodaleczeniajest ablacja prEdem o .zestotliwosci fal radiowych, tzw. system Halo
polegajEca
na precyzyjnymznaszceniui usunieciu
Cezarytoziiski. - Jestto terapiaendoskopowa,
jest endoskopzakoiczonyspecjalnq,
zabiegudo przelykupacjentawprowadzany
rej blony6luzowej.Podczas
zowEelektroda,pfly pomocykt6rej dokonujesie ablacjipr4dem,fachowookre6lanejkoagulacjq,czyli
zabiegtrwa zwykleokolo30 m'nut. %cjentju2 tego samegodnia mo2ewr6ciado domu,
sesiednich
zdrowychkom6rek,
Halo jest unikalny,poniewazusuwakomdrkiprzedrakowe,nie niszczEc
jej wykonywaniaistniejemo2liwo6a
automatycznego
lest to jednocze6nie
bardzobezpieczna
metoda,a w czasae
gleboko6ci
kontrolowania
ablacji.
pzeciwwskazad.
SystemHalojest r6wni€: najmniejinwazyjn4m€todaleczenia.do ld6rej nie ma szczeg6lnych
1 mm, za5glebiejpolo2ona
Podczas
zabieguzniszczenlu
ulegazmienionachorobowoblonaSluzowana glebokoSa
tkankaulegaregeneracji.Dziekitemu odsetek powiklaf jest znikomy, a skuteczno6f metody wysoka.
lvletodemoina wykorzystfwaaNzy badzo zaawansowanych
stadiachpzetku Barretta,a nawetwe wczesnym
w USAi Europiedowiodly,2e u ponad 9O%rchorych pie6 lat po
stadium raka. Badaniakliniczneprowadzone
zabiegu lub zabiegach nie stwierdzono nawrotu prrelyku Barr€tta. Dla pacjent6wszczeg6lnie
wa2nejest
tak:e to. ie metodajest niechirurgiczna.

Gdzie moina wykonat system Halo?
SystemHalocorazcze6ciejstosowanyjest r6wniei w Polsce.
Metodajest w pelnirefundowanapeez NFZ.

Lista 05rodk6w, w kt6rych wykonywane se zabi€gi Halo:
. centrum l\,ledyczne
"l\4ED-Az",
swidni€a;
. Centruml.4edyczne
ENAMED,
Piotrk6wTrybunalski;
. Endomed,Gorz6wWielkopolski;
. HT Enderoterapia,
Tychy;
. Instytut Hematologiii Transfuziologii,
Warszawa;
. ReSionalny
SzpitalSpecjaiistyczny
Swidnica;
"Latawiec",
. Samodzielny
Publiczny
E4iEl Klinicznynr 1, Lublin;
. SzpitalSpecjalistyczny
im. St6rkiewicza,
D4browaG6rnicza;
. Uniwersytecki
SzpitalKlinicznynr 1 im. NorbertaBarlickiego,
t6di;
. Wielkopolskie
CentrumOnkologii,Poznai.
Wiecejinformacjina www.p|zelykbarretta.pl
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