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:: Rak przełyku  
 

 

Orpha number: ORPHA70482 

 

STRESZCZENIE 

 

Definicja choroby:  

Rak przełyku (ang. esophageal carcinoma, EC) jest guzem wywodzącym się z komórek 

nabłonka pokrywającego ścianę przełyku i można go podzielić na dwa podtypy: rak 

płaskonabłonkowy (ang. esophageal squamous cell carcinoma, ESCC) i rak gruczołowy 

przełyku (ang. esophageal adenocarcinoma EAC) (sprawdź te terminy). 

Epidemiologia:  

Szacowana zachorowalność na  EC w Europie wynosi około 1/13,300 rocznie.  

*Opis kliniczny:  

Choroba ujawnia się zwykle między 50  a 70 rokiem życia. Przebieg choroby jest bezobjawowy 

do momentu osiągnięcia zaawansowanego stadium. Pierwszymi objawami są trudności w 

przełykaniu (dysfagia), szczególnie suchych pokarmów. Częsta jest również niezmierzona utrata 

masy ciała. Objawami początkowymi lub współtowarzyszącymi mogą być także ból pleców lub 

klatki piersiowej, chrypka, kaszel o niejasnej przyczynie, przedłużająca się czkawka i ciężki 

refluks. Rzadziej, jako pierwszy objaw, występuje obrzęk szyi w wyniku powiększenia węzłów 

chłonnych. 

  

*Etiologia:  

Etiologia jest nieznana, ale zidentyfikowano wiele czynników ryzyka rozwoju raka przełyku. 

Nadużywanie alkoholu, palenie, przyjmowanie ługu, radioterapia i achalazja są czynnikami 

związanymi z ESCC. Rak EAC związany jest z przełykiem Barretta (sprawdź ten termin), który 

stanowi metaplazję jelitową (zastąpienie prawidłowego nabłonka przełyku przez nabłonek jelita), 

na skutek przewlekłej choroby refluksowej żołądka i przełyku. EAC często wiąże się z otyłością, 

szczególnie otyłością trzewną i zespołem metabolicznym, które występują częściej u mężczyzn 

niż u kobiet.   
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Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the 

European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”  

 

Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim 

informacje w żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej 

wykwalifikowanych specjalistów i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do 

diagnozowania lub leczenia.  

 

 

 


