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STRESZCZENIE:    Rozpoznanie przełyku Barretta (Barrett’s Esophagus; BE) jest oparte na badaniu endoskopowym górnego odcinka przewodu 
pokarmowego i pobraniu wycinków. Ogromne zainteresowanie PB związane jest z ryzykiem rozwoju na podłożu nabłonka 
metaplastycznego raka gruczołowego.

  Cel pracy:  Celem pracy była ocena występowania oraz wybranych aspektów klinicznych przełyku Barretta i raka gruczołowego 
dolnej części przełyku na podstawie materiału gastroskopowego. 

  Materiał i metody: Dokonano retrospektywnego przeglądu 10 000 badań endoskopowych górnego odcinka przewodu po-
karmowego wykonanych w Zakładzie Endoskopii Centrum Onkologii w Bydgoszczy w latach 2004–2014. Przypadki analizo-
wane były pod względem częstości występowania przełyku Barretta i raka gruczołowego dolnej części przełyku.

  Wyniki: Badaniom poddano dokumentacje medyczną 5378 kobiet (53,8%) i 4622 mężczyzn (46,2%). Średnia wieku mężczyzn 
i kobiet wyniosła odpowiednio 62,4 lata i 62,7 lat. Przełyk Barretta stwierdzono u 67 pacjentów w tym u 38 mężczyzn(56,7%). 
Średnia wieku mężczyzn i kobiet wyniosła odpowiednio 56,9 lat i 60,2 lata. Najczęściej zgłaszaną dolegliwością była zgaga – u 
45 osób (67,2%). W trakcie10 lat nadzoru PB wykryto 3 przypadki raków gruczołowych (4,47%). Raka gruczołowego stwierdzo-
no u 46 osób, w tym u 37 u mężczyzn. W przypadku 27 chorych (58,7%) zastosowano leczenie z zamiarem radykalności. Praw-
dopodobieństwo przeżycia 5-letniego u tych chorych wyniosło dla kobiet 10,2%, a dla mężczyzn 9,2%.

  Wnioski: Odsetek przełyków Barretta i raka gruczołowego dolnej części przełyku wzrasta odpowiednio o 0,67% na rok oraz 
0,46% na rok. Ryzyko rozwoju raka gruczołowego na podłożu przełyku Barretta podczas nadzoru endoskopowego wynosi 
4,47%. Prawdopodobieństwo przeżycia 5-letniego chorych na raka gruczołowego dolnej części przełyku – niezależnie od stop-
nia zaawansowania – wynosi 9,7%.

SŁOWA KLUCZOWE:   gastroskopia, przełyk Barretta, rak gruczołowy przełyku

ABSTRACT:   Objective: The aim of the study was to evaluate the prevalence and clinical aspects of Barrett’s esophagus and adenocarcino-
ma of the lower part of esophagus in gastroscopy.

  Material and methods: Retrospective review of 10000 upper gastrointestinal endoscopic examinations were performed at 
the Department of Oncology Endoscopy in Bydgoszcz from 2004 to 2014 in terms of incidence of Barrett’s esophagus and ade-
nocarcinoma in the lower part of esophagus.

  Results: The medical records of 5378 (53,8%) women and 4622 (46,2%) men were analyzed. The average age of men and wo-
men was 62,4 and 62,7, respectively. Barrett’s esophagus was diagnosed in 67 patients, including 38 (56,7%) of men where the 
average age of men and women was 56,9 and 60,2 years, respectively. The most commonly reported symptom was heartburn 
occurred in 45 (67,2%) of patients. During ten years of follow-up PB examination the adenocarcinomas were detected in 3 
(4,47%) cases. Adenocarcinoma was diagnosed in 46 patients, of whom 37 in men. In the case of 27 patients (58,7%), esopha-
geal cancer was treated with the intention of radicalization. The probability of 5-year survival in these patients was 10,2% for 
women and 9,2% for men.

  Conclusions: The number of Barrett’s esophagus and adenocarcinoma are increasing at 0,67% and 0,46% annually, respecti-
vely. The risk of adenocarcinoma developed from Barrett’s esophagus during endoscopic follow-up period was 4,47%. Proba-

Przełykiem Barretta (Barrett’s Esophagus; BE) nazywamy zastąpie-
nie w przełyku prawidłowego nabłonka wielowarstwowego płaskie-
go przez nabłonek gruczołowy z obecnością metaplazji jelitowej [1, 
2]. BE jest powikłaniem choroby refluksowej przełyku (gastroeso-
hageeal reflux disease; GERD) i występuje u około 10% chorych z 

GERD. Wykazano również częstsze występowanie BE u osób oty-
łych, palących tytoń oraz mających w rodzinie osoby z BE lub gru-
czolakorakiem przełyku (esophageal adenocarcinoma; EAC) [3, 4, 
5]. Częstość występowania BE w ogólnej populacji wynosi do 5,6% 
i dotyczy głównie mężczyzn rasy białej powyżej 50. roku życia [6]. 
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cinka przewodu pokarmowego i pobraniu wycinków z obsza-
rów błony śluzowej koloru łososiowego powyżej górnej granicy 
fałdów żołądkowych. Zalecana jest biopsja z 4 kwadrantów i z 
różnych poziomów przełyku co 2 cm. W większości opraco-
wań warunkiem rozpoznania mikroskopowego BE jest obec-
ność metaplastycznego nabłonka gruczołowego walcowatego z 
obecnością ognisk metaplazji jelitowej [4]. Dynamiczny rozwój 
zaawansowanych technik endoskopowych pozwala na znacz-
ne poprawienie efektywności diagnostycznej [8]. W zależności 
od wielkości obszaru zajętego zmianami wyróżnia się: >3 cm 

Ogromne zainteresowanie BE związane jest ze zwiększonym ry-
zykiem rozwoju na podłożu nabłonka metaplastycznego raka 
gruczołowego. Przyjmuje się, że ryzyko rozwoju EAC w BE jest 
do 10 razy większe niż w ogólnej populacji, a progresja rozwoju 
gruczolakoraka od metaplazji do dysplazji małego stopnia, a na-
stępnie dysplazji dużego stopnia i raka gruczołowego wynosi oko-
ło 0,38% na rok [7].

Rozpoznanie BE jest rozpoznaniem kliniczno-morfologicz-
nym, które opiera się na badaniu endoskopowym górnego od-

Tab. I. Liczba wykrytych przełyków Barretta w poszczególnych latach.

LATA N/% % WSZYSTKICH
WYKRYTYCH*

KOBIETA MĘŻCZYZNA
%  KOBIET %  MĘŻCZYZN

N/% **

2004 5/ 0,65 7,5 3/ 60 2/ 40 10,3 5,3

2005 7/ 1,01 10,4 5/ 71,4 2/ 28,6 17,2 5,3

2006 7/ 0,7 10,4 3/ 42,9 4/ 57,1 10,3 10,5

2007 5/ 0,52 7,5 2/ 40 3/ 60 6,9 7,9

2008 5/ 0,47 7,5 2/ 40 3/ 60 6,9 7,9

2009 3/ 0,29 4,5 2/ 66,7 1/ 33,3 6,9 2,6

2010 5/ 0,47 5/7,5 1/ 20 4/ 80 3,4 10,5

2011 6/ 0,59 9,0 2/ 33,3 4/ 66,7 6,0 10,5

2012 9/ 0,82 13,4 3/ 33,3 6/ 66,7 10,3 15,8

2013 10/ 1,32 14,9 3/ 30 7/ 70 10,3 18,4

2014 5/ 0,87 7,5 4/ 80 1/ 20 13,8 2,6

Razem 67/ 0,67 100 29/ 43,3 38/ 56,7 100 100

*p= 0,001; **p=0,277

Tab. IV. Liczba raków gruczołowych przełyku w poszczególnych latach.   

LATA N/% % WSZYSTKICH
WYKRYTYCH*

KOBIETA MĘŻCZYZNA
%  KOBIET %  MĘŻCZYZN

N/% **

2004 2/ 0,26 4,3 0/ 0 2/ 100 0,0  5,7

2005 3/ 0,43 6,5 1/ 33,3 2/ 66,7  9,1  5,7

2006 4/ 0,40 8,7 1/ 25 3/ 75  9,1  8,6

2007 3/ 0,31 6,5 1/ 33,3 2/ 66,7 9,1  5,7

2008 2/ 0,19 4,3 2/ 100 0/ 0 18,2 0,0

2009 2/ 0,20 4,3 0/ 0 2/ 100  0,0 5,7

2010 3/ 0,28 6,5 1/ 33,3 2/ 66,7 9,1  5,7

2011 5/ 0,50 10,9 1/ 20 4/ 80 9,1 11,4

2012 8/ 0,73 17,4 1/ 12,5 7/ 87,5  9,1 20,0

2013 7/ 9,92 15,2 1/ 14,3 6/ 85,7 9,1 17,1

2014 7/ 1,21 15,2 2/ 28,6 5/ 71,4 18,2  14,3

Razem 46/0,46 100 11/ 23,9 35/ 76,1 11/100 35/100

*p= 0,001; **p=0,129

Tab.II.  Dominujący objaw  zgłaszany przed  badaniem u chorych z rozpoznanym 
przełykiem Barretta.

OBJAWY N/%

zgaga 45/ 67,2

nudności 3/ 4,5

odbijania 11/ 16,4

ból w nadbrzuszu 8/ 11,9

Razem 67/ 100

Tab.III.  Rozpoznania histopatologiczne u osób z przełykiem  Barretta.

ROZPOZNANIE N/% 

metaplazja jelitowa bez cech dysplazji 35/52,2

metaplazja jelitowa z dysplazją małego stopnia 20/29,9

metaplazja jelitowa z dysplazją średniego stopnia 5/7,5

metaplazja jelitowa z dysplazją średniego stopnia 3/4,5

Metaplazja jelitowa z dysplazją dużego stopnia 4/6

Razem 67/100,0
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W analizie opisowej wyników zastosowano tabele, w których 
przedstawiono liczebność i procent. Obliczono również średnie 
wraz z odchyleniami standardowymi. Różnice pomiędzy zmien-
nymi ustalono na podstawie testu chi-kwadrat dla tabel krzyżo-
wych. Zastosowano także test t-studenta dla jednej zmiennej w 
podziale na grupy. W analizie danych wykorzystano nieparame-
tryczny Test U Manna-Whitneya, do oceny różnic jednej cechy 
pomiędzy dwoma populacjami (grupami). Wartość p poniżej 0,05 
uznano za znamienną statystycznie. Do obliczenia prawdopodo-
bieństwa przeżycia zastosowano metodę Kaplana-Meiera, a po-
równania krzywych przeżycia testlog-rank. Wszystkie obliczenia 
i ryciny wykonano przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Microsoft 
Excel i Statistica 10.0.  

WYNIKI

1. Przełyk Barretta

Od 2004 do 2014 roku u 83 pacjentów (0,83%) stwierdzono obraz 
endoskopowy odpowiadający BE. W badaniu histopatologicznym 
metaplazji jelitowej nie potwierdzono u 16 chorych, u pozosta-
łych 63 pacjentów rozpoznano BE. Najwięcej przypadków BE – 
10 (14,9%) – wykryto w 2013 roku, najmniej – 3 (4,5%) – w 2009 
roku. W poszczególnych latach wzrastała liczba wykrywanych 
przypadków BE (R2 = 0,035) (p = 0,001) (tab. I). Średnia wieku 
chorych z BE wyniosła 58,3 lat, przy średniej wieku kobiet 60,2 
lat i mężczyzn 56,9 lat (p>0,05). Najczęściej zgłaszaną dolegliwo-
ścią u chorych była zgaga – objaw ten dotyczył 45 osób (67,2%). 
Najmniej pacjentów skarżyło się na nudności i ból w nadbrzuszu. 
Nudności zgłaszało 3 chorych (4,5%), ból w nadbrzuszu 8 (11,9%) 
(tab. II). U 20 pacjentów (29,9%) stwierdzono metaplazję jelitową 
z dysplazją małego stopnia i tylko u 4 (5,9%) metaplazję jelitową z 
dysplazją dużego stopnia (tab. III).

U 51 chorych (75%) w czasie od 1 roku do 5 lat od rozpoznania 
wykonywano kontrolną gastroskopię. Aż 32 pacjentów (25%) nie 
zgłosiło się na badania kontrolne. W trakcie 10 lat trwania nad-
zoru BE wykryto 3 raki gruczołowe (4,5%) i 2 przypadki dysplazji 
dużego stopnia (2,4%).

(długi BE), (klasyczny),1–3 cm (krótki BE) i <1 cm (ultrakrótki 
BE). Klasyfikacja Praska wprowadza dodatkowo endoskopowe 
określenia C (circumferential) i M (maximum), według których 
diagnosta określa okrężny (C) i maksymalny (M) zasięg BE w 
badaniu endoskopowym [4, 9, 10].

Retrospektywna analiza 10 000 badań gastroskopowych pod wzglę-
dem występowania przełyku Barretta i raka gruczołowego może 
przyczynić się do lepszej oceny tych chorób jako narastającego 
problemu społecznego w krajach rozwiniętych.

CEL PRACY

Celem pracy była ocena występowania oraz wybranych aspektów 
klinicznych przełyku Barretta i raka gruczołowego dolnej części 
przełyku na podstawie materiału Zakładu Endoskopii Centrum 
Onkologii w Bydgoszczy. 

MATERIAŁ I METODY

Dokonano retrospektywnego przeglądu badań endoskopo-
wych górnego odcinka przewodu pokarmowego wykonanych 
w Zakładzie Endoskopii Centrum Onkologii w Bydgoszczy w 
latach 2004–2014. Przypadki analizowano pod względem wy-
stępowania przełyku Barretta i raka gruczołowego dolnej czę-
ści przełyku. Badania endoskopowe wykonywano aparatami 
firmy Olympus (GIF-Q180, GIF-QTH180 i GIF-Q190). Ko-
rzystano z obrazowania w świetle białym i z użyciem wąskiej 
wiązki światła (Narrow band imaging; NBI). Fotodokumenta-
cję badania zapisywano w systemie endobase firmy Olympus. 
Wstępne rozpoznanie przełyku Barretta ustalano na podstawie 
obrazu endoskopowego wówczas, gdy linia Z uniesiona była 
>1 cm od końca fałdów żołądkowych. Z analizy wykluczono 
przypadki ultrakrótkiego BE. Materiał przeznaczony do bada-
nia histopatologicznego pobierano z przełyku poniżej linii Z, z 
czterech kwadrantów obwodu przełyku co 2 cm oraz – dodat-
kowo – ze zmian podejrzanych o dysplazję błony śluzowej lub 
rozrost nowotworowy. Do dalszej analizy włączono chorych, u 
których w badaniu histopatologicznym stwierdzono obecność 
metaplazji jelitowej w przełyku i/lub raka gruczołowego dol-
nej części przełyku. Analizowano badania wykonane u 10 000 
osób, w tym 5378 kobiet i 4622 mężczyzn w wieku od 31 do 79 
lat (mediana 63 lata). Dodatkowo na podstawie historii chorób 
analizowano najczęstsze objawy, z jakimi chorzy zgłaszali się 
na badanie, a także podjęte metody leczenia. 

Ryc. 1.  Prawdopodobieństwo przeżycia chorych na raka gruczołowego przełyku.

Tab.V.  Objawy zgłaszane przed badaniem u chorych na raka gruczołowego przełyku.

OBJAWY N/%

trudności w połykaniu 39/ 84,8

ból przy połykaniu 1/ 2,2

trudności w połykaniu + ból przy połykaniu 2/ 4,3

trudności w połykaniu + ból w nadbrzuszu 1/ 2,2

trudności w połykaniu +ból w nadbrzuszu + nudności + zgaga 1/ 2,2

trudności w połykaniu + zgaga 1/ 2,2

trudności w połykaniu + brak apetytu 1/ 2,2

Razem 46/ 100,0



17

artykuł oryginalny / original article

POL PRZEGL CHIR, 2018: 90 (3), 14-18

W przypadkach stwierdzenia dysplazji błony śluzowej postępowa-
nie zależy od stopnia jej nasilenia. U chorych z dysplazją małego 
stopnia, lub dysplazją nieokreśloną, zalecana jest powtórna ocena 
w ośrodku referencyjnym oraz powtórzenie badania po 6 miesią-
cach. Chorzy ze stwierdzoną dysplazją dużego stopnia wymagają jej 
potwierdzenia przez drugiego patologa w ośrodku referencyjnym. 
Wszystkie widoczne nieprawidłowości powinny być usuwane me-
todami endoskopowymi [14]. W naszym materiale w 4 przypadkach 
stwierdzono dysplazję dużego stopnia. Trzech chorych leczonych 
było endoskopową metodą mukozektomii, jeden chory nie kwali-
fikował się do leczenia z powodu wielu chorób współistniejących. 
W przypadku EAC T1a resekcja endoskopowa jest metodą z wybo-
ru. W naszym materiale wszystkie rozpoznane raki przełyku były w 
stopniu uniemożliwiającym leczenie zaawansowanymi technikami 
endoskopowymi. Uważamy jednak, że w najbliższych latach dokładna 
technika badania i zastosowanie endoskopów nowej generacji po-
winny przyczynić się do zwiększenia częstości wykrywania u cho-
rych z BE dysplazji oraz wczesnego raka gruczołowego. Zalecana 
jest dokładna ocena przy użyciu nasadki nałożonej na gastroskop, 
systemu NBI i kwasu octowego oraz odpowiedni czas badania wy-
noszący około 1 minuty na cm segmentu BE [8, 15].

Najnowsze badania wskazują, że ryzyko gruczolakoraka na podłożu 
BE z nadzorem endoskopowym w badaniach przesiewowych jest ni-
skie. Endoskopowy nadzór pacjentów z BE nie wiąże się ze znacznie 
zmniejszonym ryzykiem zgonu z powodu raka. Dotyczy to zwłasz-
cza chorych z BE bez dysplazji [16]. Również metaanaliza 19 badań z 
udziałem 7930 chorych z BE wykazała, że EAC był przyczyną śmierci 
tylko 7% pacjentów (choroby układu krążenia u 35%) [5]. W polskich 
badaniach na podstawie Krajowego Rejestru Przełyku Barretta ryzy-
ko EAC oceniono na <0,1% na rok, zaś ryzyko rozwoju nowotworu w 
przypadku dysplazji małego stopnia na 3,7/1000 na rok [17].

W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się zmiany w epidemiologii 
raka gruczołowego przełyku. Wykazaliśmy obecność gruczolakoraka 
u 0,46% pacjentów z BE na 10 000 wykonanych rocznie gastroskopii, 
głównie u mężczyzn ze średnią wieku 62 lat. Dostępne dane potwier-
dzają, że rak gruczołowy przełyku jest częstszy u mężczyzn i wystę-
puje najczęściej po 65. roku życia, na podłożu BE z dysplazją [18]. 

U naszych chorych główną przyczyną zgłoszenia się do lekarza były 
trudności w połykaniu. Późne zgłaszanie się do lekarza chorych 
z dysfagią prawdopodobnie związane jest z niską świadomością i 
niskim statusem socjoekonomicznym tych chorych. Przeważają-
cą większość stanowili pacjenci bez nadzoru endoskopowego BE, 
którzy nigdy nie przeprowadzali badań endoskopowych. U ponad 
połowy chorych z rozpoznanym rakiem gruczołowym zastosowa-
no – z zamiarem radykalności – operację oraz radiochemioterapię. 
Podstawową metodą leczenia radykalnego jest zabieg operacyjny 
przez klatkę piersiową lub rozwór przełykowy.

Prawie połowę chorych z rozpoznanym rakiem gruczołowym leczono 
paliatywnie. Najczęściej stosowanym postępowaniem była radio- i che-
mioterapia. U pojedynczych pacjentów zastosowano implantację pro-
tezy przełykowej lub brachyterapię. Podczas zabiegowej endoskopii – w 
celu zapewnienia odżywiania – można zniszczyć wewnątrzprzełykową 
część guza za pomocą lasera lub koagulacji argonowej, rozszerzyć miej-
sce zwężenia i/lub założyć do światła przełyku protezę samorozprężalną. 

Pomimo stosowanych różnych metod leczenia rak gruczołowy prze-
łyku obciążony jest dużą śmiertelnością. Nasze badanie wykazało, 

2. Rak gruczołowy dolnej części przełyku

Rozpoznano 46 raków gruczołowych przełyku, w tym 3 w trakcie 
nadzoru endoskopowego BE. Raki występowały głównie u męż-
czyzn – 35 przypadków (76,1%) (tab. IV). Średnia wieku chorych 
na raka gruczołowego przełyku wyniosła 62,4 lata i była podobna 
zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn (p >0,05).Głównym objawem 
u 39 chorych (84,8%) były trudności w połykaniu (tab. V).

W przypadku 27 chorych (58,7%) zastosowano leczenie z za-
miarem radykalności, natomiast u 19 pacjentów (41,3%) lecze-
nie paliatywne. U 12 chorych (44,4%) zastosowanym leczeniem 
z zamiarem radykalności było częściowe lub całkowite wycięcie 
przełyku, natomiast u pozostałych zastosowano radykalną radio-
chemioterapię. Najczęściej stosowanym leczeniem paliatywnym 
była radioterapia, którą przeprowadzono u 9 chorych (47,4%), a 
u 7 pacjentów (36,8%) zastosowano chemioterapię. U 3 chorych 
(15,8%) założono samorozprężalną protezę przełykową. Regular-
nie na badania kontrolne zgłaszało się 32 chorych (69,6%), kon-
trolną gastroskopię przeszło 25 z nich (54,3%).

3. Prawdopodobieństwo przeżycia chorych na raka 
gruczołowego dolnej części przełyku
Na raka gruczołowego przełyku w okresie 2004 do 2014 roku zmar-
ło 38 chorych (82,6%). Prawdopodobieństwo przeżycia 5-letnie-
go wyniosło 9,7% (ryc. 1) i było podobne zarówno dla kobiet, jak i 
mężczyzn, wynosząc odpowiednio 10,2% i 9,2% (p = 0,797), i nie 
będąc zależne od wieku (p = 0,405).

DYSKUSJA 

W ostatnich 10 latach w Centrum Onkologii w Bydgoszczy prze-
łyk Barretta rozpoznawano częściej u mężczyzn niż u kobiet. Ba-
dania przeprowadzone w innych ośrodkach również wskazują na 
częstsze występowanie BE u mężczyzn [11, 12]. 

Wszyscy chorzy, u których rozpoznano BE, zgłaszali objawy dys-
peptyczne, głównie w postaci zgagi. Inne badania wskazują, że 
osoby, u których wykryto BE również skarżą się na dolegliwości 
związane z chorobą refluksową przełyku [13]. Na 10 000 gastro-
skopii ostatecznie przełyk Barretta rozpoznano u kilkudziesię-
ciu chorych. Metaplazję jelitową bez cech dysplazji stwierdzono 
u prawie połowy z nich, u nielicznych dysplazję dużego stopnia. 
Regularne badania kontrolne z badaniem endoskopowym wyko-
nane było więcej niż u połowy chorych. EAC rozpoznano w trak-
cie nadzoru endoskopowego u 3 z nich. 

Odstępy czasowe powtarzanych badań endoskopowych zależą od 
długości segmentu BE. Europejskie Towarzystwo Endoskopii Ga-
stroentrologicznej (European Society of Gastrointestinal Endosco-
py; ESGE) zaleca, by w przypadku BE ≥1 cm i <3 cm badanie prze-
prowadzać co 5 lat, w przypadku BE ≥3 cm oraz <10 co 3 lata, zaś 
chorych z BE ≥10 cm diagnozować w ośrodkach eksperckich [14, 
15]. Ryzyko rozwoju raka gruczołowego w ultrakrótkim przełyku 
jest bardzo niskie i nadzór endoskopowy i histopatologiczny nie 
jest zalecany. Należy jednak go rozważyć u osób z długotrwałymi 
objawami GERD (>5 lat) oraz u chorych z wieloma czynnikami 
ryzyka (wiek >50 lat, rasa biała, płeć męska, otyłość, BE lub ECA 
u krewnych pierwszego stopnia) [14, 15].
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WNIOSKI

1.  Odsetek przełyków Barretta i raka gruczołowego dolnej części 
przełyku wzrasta i wynosi odpowiednio 0,67% na rok i 0,46% 
na rok.

2.  Ryzyko raka gruczołowego na podłożu przełyku Barretta pod-
czas nadzoru endoskopowego wynosi 4,47%. 

3.  Prawdopodobieństwo przeżycia 5-letniego chorych na raka 
gruczołowego dolnej części przełyku niezależnie od stopnia za-
awansowania wynosi 9,7%.

że zdecydowana większość chorych, u których rozpoznano raka 
gruczołowego przełyku, zmarła, a prawdopodobieństwo 5-letniego 
przeżycia malało wraz z upływem czasu, co skutkowało uratowa-
niem tylko co 10 chorego. Podobne wyniki uzyskali inni autorzy. 
Według nich 5-letnie przeżycie chorych na EAC wynosi około 
10%, co oznacza, że dla większości choroba jest nieuleczalna [18].

Nie ulega wątpliwości, że niepomyślne wyniki leczenia raka prze-
łyku są wskazaniem do poszukiwania nowych metod diagnostycz-
nych i leczniczych. Wczesne rozpoznanie, leczenie i nadzór en-
doskopowo-histopatologiczny w BE może poprawić skuteczność 
leczenia gruczolakoraka dolnej części przełyku.
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