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ζπλήζε ιάζε, παξαιήςεηο θαη ππεξβνιέο ζπλήζε ιάζε, παξαιήςεηο θαη ππεξβνιέο 

ζηελ νηζνθαγνζθόπεζεζηελ νηζνθαγνζθόπεζε  

••  θαζνξηζκόο ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο ζπκβνιήοθαζνξηζκόο ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο ζπκβνιήο  

••  δηάγλσζε θαη ηαμηλόκεζε ηεο νηζνθαγίηηδαο θαη ηεο δηάγλσζε θαη ηαμηλόκεζε ηεο νηζνθαγίηηδαο θαη ηεο 

  δηαθξαγκαηνθήιεοδηαθξαγκαηνθήιεο  

••  δηάγλσζε θαη πεξηγξαθή ηνπ δηάγλσζε θαη πεξηγξαθή ηνπ BarrettBarrett  

••  εθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο εθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο 

  ζπκβνιήο πξηλ θαη κεηά ζνινπιαζηηθήζπκβνιήο πξηλ θαη κεηά ζνινπιαζηηθή  

••  ελδνζθνπηθή έθζεζε θαη θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζεελδνζθνπηθή έθζεζε θαη θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε  
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απαηηνύκελα, ηερληθέο, αμηνιόγεζε θαη θιηληθή αμία ησλ επξεκάησλαπαηηνύκελα, ηερληθέο, αμηνιόγεζε θαη θιηληθή αμία ησλ επξεκάησλ    
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πνηα είλαη ελδνζθνπηθά ε «πξαγκαηηθή» πνηα είλαη ελδνζθνπηθά ε «πξαγκαηηθή» 

γαζηξννηζνθαγηθήγαζηξννηζνθαγηθή  ζπκβνιή;ζπκβνιή;  
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9ε Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο 
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θαζνξηζκόο ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο ζπκβνιήοθαζνξηζκόο ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο ζπκβνιήο  

ε πξαγκαηηθή γαζηξννηζνθαγηθή ζπκβνιή ε πξαγκαηηθή γαζηξννηζνθαγηθή ζπκβνιή 

ζπκπίπηεη κε ην άλσ όξην ησλ γαζηξηθώλ πηπρώλζπκπίπηεη κε ην άλσ όξην ησλ γαζηξηθώλ πηπρώλ  

δεδνκέλα 

αλαηοκηθά-ηζηοιογηθά 

παζοθσζηοιογηθά 
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ζηόκαρνο 

νηζνθάγνονηζνθάγνο  

γξακκή «Ε»γξακκή «Ε»  

εληύπσκα εληύπσκα   

δηαθξάγκαηνοδηαθξάγκαηνο  

άλσ πέξαο άλσ πέξαο   

γαζηξηθώλ πηπρώλγαζηξηθώλ πηπρώλ  

ζηόκαρνοζηόκαρνο  

ρσξίο εκθύζεζε αέξαρσξίο εκθύζεζε αέξα  
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Μεηαβιεηόηεηα κεηαμύ ησλ ελδνζθόπσλ θαη ν Μεηαβιεηόηεηα κεηαμύ ησλ ελδνζθόπσλ θαη ν 

ξόινο ηνπ νξγάλνπξόινο ηνπ νξγάλνπ  

ε πξαγκαηηθή γαζηξννηζνθαγηθή ζπκβνιή ε πξαγκαηηθή γαζηξννηζνθαγηθή ζπκβνιή 
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  δηαηηηξαίλνληαδηαηηηξαίλνληα  παζζαινεηδήπαζζαινεηδή  επηθαλεηαθάεπηθαλεηαθά  αγγείααγγεία  ζηνλζηνλ  

θαηώηεξνθαηώηεξν  νηζνθάγν/ζηννηζνθάγν/ζην  ύςνούςνο  ηεοηεο  ΓΟΓΟ  εηζέξρνληαηεηζέξρνληαη  ζηνλζηνλ  

ππνβιελλνγόληνππνβιελλνγόλην  ρηηώλαρηηώλα  θαηθαη  εμαθαλίδνληαηεμαθαλίδνληαη  

  δύζθνινδύζθνιν  λαλα  αλαγλσξηζζνύλαλαγλσξηζζνύλ  αλαλ  ππάξρεηππάξρεη  θιεγκαίλνλθιεγκαίλνλ  

  ήή  δπζπιαζηηθόδπζπιαζηηθό  επηζήιηνεπηζήιην  

  αλαλ  δελδελ  ππάξρεηππάξρεη  ηθαλήηθαλή  εκθύζεζεεκθύζεζε  αέξααέξα  είλαηείλαη  δύζθνινδύζθνιν  

  λαλα  γίλνπλγίλνπλ  νξαηάνξαηά  

  ζηνλζηνλ  θαηώηεξνθαηώηεξν  νηζνθάγννηζνθάγν  κεξηθέοκεξηθέο  θνξέοθνξέο  ελώλνληαηελώλνληαη  κεκε  

  ηαηα  επηκήθεεπηκήθε  αγγείααγγεία  ηνπηνπ  γαζηξηθνύγαζηξηθνύ  βιελλνγόλνπβιελλνγόλνπ  

πνηα είλαη ε πξαγκαηηθή γαζηξννηζνθαγηθή ζπκβνιή;πνηα είλαη ε πξαγκαηηθή γαζηξννηζνθαγηθή ζπκβνιή;  

ην άλσ πέξαο ησλ γαζηξηθώλ πηπρώλ ην άλσ πέξαο ησλ γαζηξηθώλ πηπρώλ   

ή ή   

ην θάησ πέξαο ησλ ην θάησ πέξαο ησλ palisade vesselspalisade vessels;; 
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πνηα «αλαηνκηθά» ζηνηρεία ηεο ΓΟ πνηα «αλαηνκηθά» ζηνηρεία ηεο ΓΟ 

πξέπεη λα αλαγλσξηζζνύλ;πξέπεη λα αλαγλσξηζζνύλ;  

Γ. ΑλαγλσζηόπνπινοΓ. Αλαγλσζηόπνπινο  
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πνηα είλαη ηα αλαηνκηθά ζηνηρεία ηεο ΓΟ πνπ πξέπεη λα πνηα είλαη ηα αλαηνκηθά ζηνηρεία ηεο ΓΟ πνπ πξέπεη λα   

αλαγλσξηζζνύλ ελδνζθνπηθά;αλαγλσξηζζνύλ ελδνζθνπηθά;  

θαηαγξάθνπκε ηελ ζέζε ζε θαηαγξάθνπκε ηελ ζέζε ζε cmcm  από ηνπο θνπηήξεοαπό ηνπο θνπηήξεο  

ηεο βιελλνγνληθήο ζπκβνιήο (γξακκήο Ε)ηεο βιελλνγνληθήο ζπκβνιήο (γξακκήο Ε)  

ηνπ άλσ πέξαηνο ησλ γαζηξηθώλ πηπρώληνπ άλσ πέξαηνο ησλ γαζηξηθώλ πηπρώλ  

ηνπ εληππώκαηνο ηνπ δηαθξάγκαηνοηνπ εληππώκαηνο ηνπ δηαθξάγκαηνο  

πεξηγξάθνπκε θάζε παζνινγία ζ’ απηάπεξηγξάθνπκε θάζε παζνινγία ζ’ απηά  
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κεκε  βάζεβάζε  ηνληνλ  θαζνξηζκόθαζνξηζκό  ηεοηεο  ζέζεοζέζεο  απηώλαπηώλ  

ησλησλ  αλαηνκηθώλαλαηνκηθώλ  ζηνηρείσλζηνηρείσλ  απόαπό  ηνποηνπο  

θνπηήξεο,θνπηήξεο,  γίλεηαηγίλεηαη  ακέζσοακέζσο  εκθαλήοεκθαλήο  εε  

δηάγλσζεδηάγλσζε  ηεοηεο  δηαθξαγκαηνθήιεοδηαθξαγκαηνθήιεο  θαηθαη  ηνπηνπ  

νηζνθάγνπνηζνθάγνπ  BarrettBarrett  
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πνηα είλαη ηα αλαηνκηθά ζηνηρεία ηεο ΓΟ πνπ πξέπεη λα πνηα είλαη ηα αλαηνκηθά ζηνηρεία ηεο ΓΟ πνπ πξέπεη λα   

αλαγλσξηζζνύλ ελδνζθνπηθά;αλαγλσξηζζνύλ ελδνζθνπηθά;  



ε αλαγλώξηζε ηνπ άλσ πέξαηνο ησλ γαζηξηθώλ ε αλαγλώξηζε ηνπ άλσ πέξαηνο ησλ γαζηξηθώλ 

πηπρώλ δελ είλαη πάληα εύθνιεπηπρώλ δελ είλαη πάληα εύθνιε        
••    αλαπλεπζηηθέοαλαπλεπζηηθέο  θηλήζεηοθηλήζεηο  

••    θηλεηηθόηεηαθηλεηηθόηεηα  ηεοηεο  θαξδηάοθαξδηάο  

••    ζύζπαζεζύζπαζε  ηνπηνπ  ΚΟΚΟ  

••    εθηεηακέλεεθηεηακέλε  αηξνθίααηξνθία  ηνπηνπ  γαζηξηθνύγαζηξηθνύ  βιελλνγόλνπβιελλνγόλνπ  
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πνηα είλαη ηα αλαηνκηθά ζηνηρεία ηεο ΓΟ πνπ πξέπεη λα πνηα είλαη ηα αλαηνκηθά ζηνηρεία ηεο ΓΟ πνπ πξέπεη λα   

αλαγλσξηζζνύλ ελδνζθνπηθά;αλαγλσξηζζνύλ ελδνζθνπηθά;  





πνηεο νη αλαγθαίεο ηερληθέο γηα αμηόπηζηε πνηεο νη αλαγθαίεο ηερληθέο γηα αμηόπηζηε 

ελδνζθνπηθή εθηίκεζε ηεο ΓΟ;ελδνζθνπηθή εθηίκεζε ηεο ΓΟ;  

Αληώλεο ΝηθνιόπνπινοΑληώλεο Νηθνιόπνπινο  
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αμηόπηζηε εθηίκεζε ηεο ΓΟαμηόπηζηε εθηίκεζε ηεο ΓΟ  

--  εκθύζεζε ειάρηζηνπ αέξαεκθύζεζε ειάρηζηνπ αέξα  
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ζρεκαηηθή παξάζηαζε ζρεκαηηθή παξάζηαζε 

ΓΟΓΟ  

ε αλαηνκηθή θθ ΓΟ  

(EGJ) 

είλαη ζσλδεδεκέλε κε 

ηε κεηάπηφζε 

ηοσ Οηζνθαγηθνύ επηζειίοσ 

ζε Γαζηξηθό (SCJ)  

 

ε θθ SCJ βρίζθεηαη  

ζηο θάησ άθξν ηνπ ΚΟ 

ζηο ύυος ηφλ  

δηαθξαγκαηηθώλ ζθειώλ 

ζηο εγγύς άθρο  

ηφλ γαζηξηθώλ πηπρώλ 

ε εκθύζεζε αέξα 

κεηαζέηεη πξνο ηα 

πάλσ ηελ ΓΟ 
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ΓΟΣΓΟΣ  
ΖΖ  
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θπζηνινγηθή ΓΟ ζην επίπεδν ηεο ζύγθιεηζεο ησλ θπζηνινγηθή ΓΟ ζην επίπεδν ηεο ζύγθιεηζεο ησλ 

δηαθξαγκαηηθώλ ζθειώλδηαθξαγκαηηθώλ ζθειώλ  
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ε εκθύζεζε αέξα κεηαζέηεη θεθαιηθά ηε ΓΟ θαηά 1 cm ε εκθύζεζε αέξα κεηαζέηεη θεθαιηθά ηε ΓΟ θαηά 1 cm 

αλαδεηθλύνληαο ηηο γαζηξηθέο πηπρέοαλαδεηθλύνληαο ηηο γαζηξηθέο πηπρέο  



Z. Λ. Γπλαίθα, εηώλ 46, 7.11.00 

γαζηξννηζνθαγηθή ζπκβνιή ζε γαζηξννηζνθαγηθή ζπκβνιή ζε 

αζζελή κε δπζπεπηηθά ζπκπηώκαηααζζελή κε δπζπεπηηθά ζπκπηώκαηα  

ε εκθύζεζε αέξα ε εκθύζεζε αέξα 

πξνθαιεί εηθόλα πξνθαιεί εηθόλα 

βξαρένο βξαρένο BarrettBarrett    
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αμηόπηζηε εθηίκεζε ηεο ΓΟαμηόπηζηε εθηίκεζε ηεο ΓΟ  

--  εκθύζεζε ειάρηζηνπ αέξαεκθύζεζε ειάρηζηνπ αέξα  

--  θαηαζηνιή θαηαζηνιή   

99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  



99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  



99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  
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--  εκθύζεζε ειάρηζηνπ αέξαεκθύζεζε ειάρηζηνπ αέξα  

--  θαηαζηνιή θαηαζηνιή   
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ππνθεηκεληθέο 

κεηξήζεηο 



αμηόπηζηε εθηίκεζε ηεο ΓΟαμηόπηζηε εθηίκεζε ηεο ΓΟ  

--  εκθύζεζε ειάρηζηνπ αέξαεκθύζεζε ειάρηζηνπ αέξα  

--  θαηαζηνιή θαηαζηνιή   

--πνιιαπιέο κεηξήζεηο πνιιαπιέο κεηξήζεηο   

--  αλαγλώξηζε ηεο ζέζεο εμαθάληζεο αλαγλώξηζε ηεο ζέζεο εμαθάληζεο 

  ησλ επζπηελώλ αγγείσλησλ επζπηελώλ αγγείσλ  
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Γαζηξννηζνθαγηθή πκβνιή  

Palisade 

vessels  

Πηστές ζηοκάτοσ 

ΓΟΣ 
Ζ 

9ε Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 
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πώο πεξηγξάθεηαη θαη ζε ηη αληηζηνηρεί ε εηθόλα πεξί ην πώο πεξηγξάθεηαη θαη ζε ηη αληηζηνηρεί ε εηθόλα πεξί ην 

ελδνζθόπην ζηελ παιίλδξνκε εμέηαζε από ην ζόιν;ελδνζθόπην ζηελ παιίλδξνκε εμέηαζε από ην ζόιν;   



πώο αμηνινγείηαη ελδνζθνπηθά ε επάξθεηα πώο αμηνινγείηαη ελδνζθνπηθά ε επάξθεηα 

ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο ζπκβνιήο; ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο ζπκβνιήο;   

Γεκήηξεο Γεκήηξεο ΚακπέξνγινπΚακπέξνγινπ  
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ελδνζθνπηθόο έιεγρνο ηεο ελδνζθνπηθόο έιεγρνο ηεο «κεραληθήο» επάξθεηαο«κεραληθήο» επάξθεηαο  

ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο ζπκβνιήοηεο γαζηξννηζνθαγηθήο ζπκβνιήο  

εθεθ  ησλησλ  άλσάλσ  εμέηαζεεμέηαζε  θαηά ηελ είζνδνθαηά ηελ είζνδν  

••  εκπεηξηθή εθηίκεζε εκπεηξηθή εθηίκεζε ηεοηεο  επάξθεηαοεπάξθεηαο  ηεηεοο  γαζηξννηζνθαγηθήγαζηξννηζνθαγηθήοο  

  ζπκβνιήζπκβνιήοο  

••  δελ ππάξρνπλ κειέηεο ηαμηλόκεζεο θαη αμηνιόγεζεοδελ ππάξρνπλ κειέηεο ηαμηλόκεζεο θαη αμηνιόγεζεο  

••  ε ζύγθιεηζε ηνπ δηαθξαγκαηηθνύ ηξήκαηνο κε ηελ αλαπλνή ε ζύγθιεηζε ηνπ δηαθξαγκαηηθνύ ηξήκαηνο κε ηελ αλαπλνή 

  εθηηκάηαη κόλν ζε «ηππηθή» δηαθξαγκαηνθήιεεθηηκάηαη κόλν ζε «ηππηθή» δηαθξαγκαηνθήιε   
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εεπαξθήοπαξθήο::  ζπλερώοζπλερώο  θιεηζηήθιεηζηή  ρσξίορσξίο  εκθύζεζεεκθύζεζε  αέξααέξα    

  

ηηειείσοειείσο  αλεπαξθήοαλεπαξθήο::  ζπλερώοζπλερώο  αλνηθηήαλνηθηή  ρσξίορσξίο  

  εκθύζεζεεκθύζεζε  αέξααέξα  (νηζνθάγνο(νηζνθάγνο--ζηόκαρνοζηόκαρνο  σοσο  θνηλήθνηλή  

  θνηιόηεηα)θνηιόηεηα)    

  

ελδηάκεζνηελδηάκεζνη  βαζκνίβαζκνί  αλεπάξθεηαοαλεπάξθεηαο::  εθηηκώληαηεθηηκώληαη  δύζθνιαδύζθνια  ήή  

  θαζόινπ,θαζόινπ,  κόλνκόλν  κεκε  ππνθεηκεληθάππνθεηκεληθά  θξηηήξηαθξηηήξηα  

ελδνζθνπηθόο έιεγρνο ηεο ελδνζθνπηθόο έιεγρνο ηεο «κεραληθήο» επάξθεηαο«κεραληθήο» επάξθεηαο  

ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο ζπκβνιήοηεο γαζηξννηζνθαγηθήο ζπκβνιήο  

εθεθ  ησλησλ  άλσάλσ  εμέηαζεεμέηαζε  θαηά ηελ είζνδνθαηά ηελ είζνδν  
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••  πίεζε εξεκίαο ηνπ ΚΟ πίεζε εξεκίαο ηνπ ΚΟ   

••  κεραληζκόο ζύγθιεηζεο ηνπ αξηζηεξνύ κεραληζκόο ζύγθιεηζεο ηνπ αξηζηεξνύ 

  ζθέινπο ηνπ δηαθξάγκαηνο ζθέινπο ηνπ δηαθξάγκαηνο   

••  γεσκεηξία ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο ζπκβνιήογεσκεηξία ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο ζπκβνιήο  

παιίλδξνκνο ελδνζθνπηθόο έιεγρνο ηεο παιίλδξνκνο ελδνζθνπηθόο έιεγρνο ηεο 

γαζηξννηζνθαγηθήο ζπκβνιήογαζηξννηζνθαγηθήο ζπκβνιήο  

αληηπαιηλδξνκηθόο κεραληζκόοαληηπαιηλδξνκηθόο κεραληζκόο  

γαζηξννηζνθαγηθή βαιβίδαγαζηξννηζνθαγηθή βαιβίδα  

((gastroesophagealgastroesophageal  flapflap  valvevalve))=   βαιβηδηθόο βαιβηδηθόο 

θξεκλόο από ηελ ελδναπιηθή επέθηαζε ηεο θξεκλόο από ηελ ελδναπιηθή επέθηαζε ηεο 

γσλίαο ηνπ γσλίαο ηνπ HisHis  

νμεία γσλία νμεία γσλία 

ηνπ ηνπ HisHis    

Hill LD, Kozarek RA. The gastroesophageal flap valve. Hill LD, Kozarek RA. The gastroesophageal flap valve. 

J Clin Gastroenterol 1999;28: 1947J Clin Gastroenterol 1999;28: 1947    
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εθηίκεζε ηεο εθηίκεζε ηεο γαζηννηζνθαγηθήογαζηννηζνθαγηθήο  βαιβίδαο βαιβίδαο 

((““gastroesophagealgastroesophageal  flap valveflap valve””))  

ζύζηεκα ηαμηλόκεζεοζύζηεκα ηαμηλόκεζεο  ηεο Γηεο Γ--Ο βαιβίδαο, Ο βαιβίδαο, 

θαηά ηελ ελδνζθνπηθή επηζθόπεζε ηεο θαηά ηελ ελδνζθνπηθή επηζθόπεζε ηεο 

πεξηνρήο ΓΟ κε αλάζηξνθε όξαζε πεξηνρήο ΓΟ κε αλάζηξνθε όξαζε 

((““retroflexed visionretroflexed vision””))  

Hill LD, et al. Hill LD, et al. GastrointestGastrointest  EndoscEndosc  1996;44:5411996;44:541--77  
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ινμή δηαηνκή 

βαιβίδα 

πξόζζην 

εληύπσκα 

νπίζζην εληύπσκα 

Α 

Β 

Γ 

θπζηνινγηθήθπζηνινγηθή  γαζηξννηζνθαγηθή γαζηξννηζνθαγηθή 

βαιβίδαβαιβίδα, , κεηάκεηά  δηάηαζεδηάηαζε  ηνπηνπ  

ζηνκάρνπζηνκάρνπ  κεκε  αέξααέξα  

Jobe BA, Kahrilas PJ, Vernon AH, et al. Jobe BA, Kahrilas PJ, Vernon AH, et al. 

Am J Gastroenterol 2004;99:233Am J Gastroenterol 2004;99:233--43 43   

ελδνζθνπηθόο έιεγρνο ηεο 

«κεραληθήο» επάξθεηαο ηoπ 

αληηπαιηλδξνκηθνύ κεραληζκνύ 

9ε Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο 

πξόζζην 

εληύπσκα 

νπίζζην εληύπσκα 



ζύζηεκα βαζκνιόγεζεο ηεο 

γαζηξννηζνθαγηθήο βαιβίδαο 

(gastroesophageal flap valve)  
Hill LD, et al. Gastrointest Endosc 1996;44:541-7 

9ε Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο 



παξνπζία κηαο πξνέρνπζαο πηπρήο πνπ πιεζηάδεη παξνπζία κηαο πξνέρνπζαο πηπρήο πνπ πιεζηάδεη 

πνιύ θνληά ην ελδνζθόπην θαη θζάλεη ζε κήθνο 3πνιύ θνληά ην ελδνζθόπην θαη θζάλεη ζε κήθνο 3--

44cmcm  θαηά κήθνο ηνπ ειάζζνλνο ηόμνπ θαηά ηελ θαηά κήθνο ηνπ ειάζζνλνο ηόμνπ θαηά ηελ 

είζνδν ηνπ ελδνζθνπίνπ ζηνλ ζηόκαρνείζνδν ηνπ ελδνζθνπίνπ ζηνλ ζηόκαρν  

βαζκόο Η 
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βαζκόο ΗΗ 

ε πξνέρνπζα πηπρή είλαη ιηγόηεξν έθδειε θαη ε πξνέρνπζα πηπρή είλαη ιηγόηεξν έθδειε θαη 

αλνίγεη θαηά πεξηόδνπο, αιιά θιείλεη ηαρέσο αλνίγεη θαηά πεξηόδνπο, αιιά θιείλεη ηαρέσο 

γύξσ από ην ελδνζθόπην κε ηελ αλαπλνήγύξσ από ην ελδνζθόπην κε ηελ αλαπλνή  

9ε Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 
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βαζκόο ΗΗΗ 

δελ ππάξρεη ε πξνέρνπζα πηπρή θαηά ηελ δελ ππάξρεη ε πξνέρνπζα πηπρή θαηά ηελ 

είζνδν ηνπ νηζνθάγνπ ζηνλ ζηόκαρν θαη ην είζνδν ηνπ νηζνθάγνπ ζηνλ ζηόκαρν θαη ην 

ελδνζθόπην δελ ζθίγγεηαη από ην ηνίρσκαελδνζθόπην δελ ζθίγγεηαη από ην ηνίρσκα  

9ε Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 
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βαζκόο ΗV 

ύπαξμε δηαθξαγκαηνθήιεο κε βαζηθή ηελ απνπζία πηπρήούπαξμε δηαθξαγκαηνθήιεο κε βαζηθή ηελ απνπζία πηπρήο  

ζηελ γαζηξννηζνθαγηθή ζπκβνιή, κε αλνηθηό ηνλ απιό ζε ζηελ γαζηξννηζνθαγηθή ζπκβνιή, κε αλνηθηό ηνλ απιό ζε 

βαζκό πνπ λα θαίλεηαη ην πιαθώδεο νηζνθαγηθό επηζήιηνβαζκό πνπ λα θαίλεηαη ην πιαθώδεο νηζνθαγηθό επηζήιην  
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ελδνζθνπηθόο έιεγρνο ηεο ελδνζθνπηθόο έιεγρνο ηεο «κεραληθήο» επάξθεηαο«κεραληθήο» επάξθεηαο  

ηηooπ π αληηπαιηλδξνκηθνύαληηπαιηλδξνκηθνύ  κεραληζκνύκεραληζκνύ  

εθθξάδεηαηεθθξάδεηαη  απόιπηααπόιπηα  απόαπό  ηνληνλ  παιίλδξνκνπαιίλδξνκν  

έιεγρνέιεγρν  ηεοηεο  γαζηξννηζνθαγηθήο γαζηξννηζνθαγηθήο βαιβίδαοβαιβίδαο  
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έρεη θιηληθή ζεκαζία ε ελδνζθνπηθή έρεη θιηληθή ζεκαζία ε ελδνζθνπηθή 

εθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ηεο εθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ηεο 

γαζηξννηζνθαγηθήο βαιβίδαο;γαζηξννηζνθαγηθήο βαιβίδαο;  

Γεκήηξεο Γεκήηξεο ΚακπέξνγινπΚακπέξνγινπ  
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ελδνζθνπηθή ελδνζθνπηθή αλεπάξθεηααλεπάξθεηα  ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο 

βαιβίδαοβαιβίδαο  

ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ βαζκνύ αλεπάξθεηαο κεζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ βαζκνύ αλεπάξθεηαο κε::  
••  επίπησζε ηεο κεραληθήο αλεπάξθεηαο ηνπ ΚΟεπίπησζε ηεο κεραληθήο αλεπάξθεηαο ηνπ ΚΟ  

••  παζνινγηθή έθζεζε ζην νμύ παζνινγηθή έθζεζε ζην νμύ   

••  νηζνθαγίηηδαο νηζνθαγίηηδαο   

••  νηζνθάγνπ νηζνθάγνπ BarrettBarrett  

Hill LD, et al. Hill LD, et al. GastrointestGastrointest  EndoscEndosc  1996;44:5411996;44:541--77 

παζνινγηθήπαζνινγηθή  έθζεζεέθζεζε  ζηνζην  νμύνμύ  

βαζκόο Ηβαζκόο Η:    :    10,6% 10,6% ησλησλ  αζζελώλαζζελώλ    

βαζκβαζκόοόο  IVIV::    75,6% 75,6% ησλ αζζελώλησλ αζζελώλ  
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θιηληθή ζεκαζία ηεο ελδνζθνπηθήο αμηνιόγεζεο θιηληθή ζεκαζία ηεο ελδνζθνπηθήο αμηνιόγεζεο 

ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο βαιβίδαοηεο γαζηξννηζνθαγηθήο βαιβίδαο  

πξόθεηηαη γηα έλα ρξήζηκν δείθηε ύπαξμεο ΓΟΠπξόθεηηαη γηα έλα ρξήζηκν δείθηε ύπαξμεο ΓΟΠ  

ζεκαληηθόηεξνο δείθηεο ζε ζύγθξηζε κε ηελ πίεζε ηνπ ΚΟ                ζεκαληηθόηεξνο δείθηεο ζε ζύγθξηζε κε ηελ πίεζε ηνπ ΚΟ                  

HillHill  et al.et al. GastrointestGastrointest  EndoscEndosc  1996 1996 ;44:541;44:541--77    

ιηγόηεξν ζεκαληηθόο πξνγλσζηηθόο δείθηεο ζε ζρέζε κε ηελ ιηγόηεξν ζεκαληηθόο πξνγλσζηηθόο δείθηεο ζε ζρέζε κε ηελ 

παξνπζία νηζνθαγίηηδαοπαξνπζία νηζνθαγίηηδαο  

Oberg S, et al. Oberg S, et al. SurgSurg  EndoscEndosc  1999;13:11841999;13:1184--8888  

βαιβίδαβαιβίδα  βαζκνύβαζκνύ  ΗΗVV  

παζνινγηθήπαζνινγηθή  έθζεζεέθζεζε  ζηνζην  νμύνμύ::  75% 75% ησλησλ  αζζελώλαζζελώλ  
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ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο βαιβίδαοηεο γαζηξννηζνθαγηθήο βαιβίδαο  

πξόθεηηαη γηα έλα ρξήζηκν δείθηε ύπαξμεο ΓΟΠπξόθεηηαη γηα έλα ρξήζηκν δείθηε ύπαξμεο ΓΟΠ  

ν ζρεηηθόο θίλδπλνο παξνπζίαο νηζνθαγίηηδαο θαη νηζνθάγνπ ν ζρεηηθόο θίλδπλνο παξνπζίαο νηζνθαγίηηδαο θαη νηζνθάγνπ 

BarrettBarrett  είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξνοείλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξνο  

ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε γαζηξνζρεηίδεηαη κε απμεκέλε γαζηξν--θαξπγγηθνθαξπγγηθν--ιαξπγγηθή ιαξπγγηθή 

παιηλδξόκεζεπαιηλδξόκεζε  

Kim et alKim et al. . J J GastroenterolGastroenterol  20020066  

ζε αζζελείο κε γαζηξννηζνθαγηθή βαιβίδα βαζκνύ ΗΗΗ & ζε αζζελείο κε γαζηξννηζνθαγηθή βαιβίδα βαζκνύ ΗΗΗ & IVIV  

ContractorContractor  QQQQ, , etet  alal. . JJ  ClinClin  GastreonetrolGastreonetrol  1999;28:2331999;28:233--77  

  Fujiwara et alFujiwara et al. J J GastroenterolGastroenterol  20032003  
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θιηληθή ζεκαζία ηεο ελδνζθνπηθήο αμηνιόγεζεο θιηληθή ζεκαζία ηεο ελδνζθνπηθήο αμηνιόγεζεο 

ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο βαιβίδαοηεο γαζηξννηζνθαγηθήο βαιβίδαο  

πξόθεηηαη γηα έλα ρξήζηκν δείθηε ύπαξμεο ΓΟΠπξόθεηηαη γηα έλα ρξήζηκν δείθηε ύπαξμεο ΓΟΠ  

πξσηνεκθάληζε νηζνθαγίηηδαο κεηά πξσηνεκθάληζε νηζνθαγίηηδαο κεηά 

από επηηπρή εθξίδσζε ηνπ από επηηπρή εθξίδσζε ηνπ HH. . pyloripylori  

εκθάληζε ΓΟΠΝ κεηά από άζθεζεεκθάληζε ΓΟΠΝ κεηά από άζθεζε  

Pandolfino et alPandolfino et al. Am J Gastroenterol 2004Am J Gastroenterol 2004  

Takeuchi et al. Helicobacter 2004 

ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ βαζκνύ επάξθεηαο ηεο Γζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ βαζκνύ επάξθεηαο ηεο Γ--Ο βαιβίδαο κε ηελ:Ο βαιβίδαο κε ηελ:  
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ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμύ βαζκνύ επάξθεηαο ηεο        ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμύ βαζκνύ επάξθεηαο ηεο        

ΓΓ--Ο βαιβίδαο θαη αληαπόθξηζεο ζηελ ζεξαπεία;Ο βαιβίδαο θαη αληαπόθξηζεο ζηελ ζεξαπεία;  

όρη όρη κε ηελ θιηληθή ύθεζε κεηά από κε ηελ θιηληθή ύθεζε κεηά από αληηεθθξηηηθήαληηεθθξηηηθή  αγσγή αγσγή 

κηθξήο δηάξθεηαοκηθξήο δηάξθεηαο  

λαη λαη ζηελ θαηζηελ θαη’’  επίθιεζε αγσγή (επίθιεζε αγσγή (““on demand treatmenton demand treatment””) )   

απηνί κε βαζκό απηνί κε βαζκό IVIV  θαηαλάισζαλ ζεκαληηθά κεγαιύηεξν θαηαλάισζαλ ζεκαληηθά κεγαιύηεξν 

αξηζκό δηζθίσλ ΡΡΗ ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο θαηεγνξίεοαξηζκό δηζθίσλ ΡΡΗ ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο θαηεγνξίεο  

Xirouchakis et al.Xirouchakis et al.  Dig Dis Sci 2009Dig Dis Sci 2009  

ContractorContractor  QQQQ  etet  alal. . JJ  ClinClin  GastroenterolGastroenterol  19991999  

λαη λαη κε ηελ θιηληθή ύθεζε κεηά από κε ηελ θιηληθή ύθεζε κεηά από αληηεθθξηηηθήαληηεθθξηηηθή    

αγσγή 4 ή 8 εβδνκάδσλαγσγή 4 ή 8 εβδνκάδσλ  

Cheong JH et al. Scand J Gastroenterol 2011Cheong JH et al. Scand J Gastroenterol 2011  

99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  



θαίλεηαη όηη ν βαζκόο ηεο Γθαίλεηαη όηη ν βαζκόο ηεο Γ--Ο βαιβίδαο Ο βαιβίδαο έρεη θιηληθή ζεκαζία έρεη θιηληθή ζεκαζία 

δηόηη ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ :δηόηη ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ :  

θιηληθή ζεκαζία ηεο ελδνζθνπηθήο αμηνιόγεζεο θιηληθή ζεκαζία ηεο ελδνζθνπηθήο αμηνιόγεζεο 

ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο βαιβίδαοηεο γαζηξννηζνθαγηθήο βαιβίδαο  

••  ζνβαξόηεηα ηεο ΓΟΠΝζνβαξόηεηα ηεο ΓΟΠΝ  

••  θπζηθή ηζηνξία ηεο ΓΟΠΝ (πξόγλωζε/θπζηθή ηζηνξία ηεο ΓΟΠΝ (πξόγλωζε/εμέιημεεμέιημε  ηεο)ηεο)  

••  αληαπόθξηζε ζηελ καθξνρξόληα ζεξαπεπηηθή αγωγήαληαπόθξηζε ζηελ καθξνρξόληα ζεξαπεπηηθή αγωγή  
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πώο εθηηκάηαη ελδνζθνπηθά ε επάξθεηα πώο εθηηκάηαη ελδνζθνπηθά ε επάξθεηα 

κηαο αληηπαιηλδξνκηθήο εγρείξεζεο; κηαο αληηπαιηλδξνκηθήο εγρείξεζεο;   

Υ. Υ. ΚαξαθότδαοΚαξαθότδαο  
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δέθα ελδνζθνπηθά θξηηήξηαδέθα ελδνζθνπηθά θξηηήξηα  

ελδνζθνπηθόο έιεγρνο ηεο επάξθεηαο ηεο ελδνζθνπηθόο έιεγρνο ηεο επάξθεηαο ηεο 

γαζηξννηζνθαγηθήο βαιβίδαο κεηά αληηπαιηλδξνκηθή γαζηξννηζνθαγηθήο βαιβίδαο κεηά αληηπαιηλδξνκηθή 

εγρείξεζεεγρείξεζε  

Jobe BA, Kahrilas PJ, Vernon AH, et al. Jobe BA, Kahrilas PJ, Vernon AH, et al.   
Endoscopic appraisal of the gastroesophageal valve after antireflux surgery. Endoscopic appraisal of the gastroesophageal valve after antireflux surgery.   
Am J Gastroenterol 2004;99:233Am J Gastroenterol 2004;99:233--43 43   

εθηίκεζε έκπεηξσλ ρεηξνπξγώλ θαη γαζηξεληεξνιόγσλεθηίκεζε έκπεηξσλ ρεηξνπξγώλ θαη γαζηξεληεξνιόγσλ  

δπλαηή ε δηεξεύλεζε κεηεγρεηξεηηθώλ ζπκπησκάησλδπλαηή ε δηεξεύλεζε κεηεγρεηξεηηθώλ ζπκπησκάησλ 

ιεηηνπξγηθά απνηειεζκαηηθή αληηπαιηλδξνκηθή ιεηηνπξγηθά απνηειεζκαηηθή αληηπαιηλδξνκηθή 

επέκβαζε: επέκβαζε: NissenNissen, , CollisCollis--NissenNissen, , ToupetToupet, , DorDor  θαη θαη HillHill  
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θξηηήξηαθξηηήξηα  νξηζκόονξηζκόο  αμηνιόγεζεαμηνιόγεζε  

πάρνοπάρνο  ρείινπορείινπο  πιάηνο ηεο πεξηθεξηθόηεξεο όςεο πιάηνο ηεο πεξηθεξηθόηεξεο όςεο 

ηεο βαιβίδαοηεο βαιβίδαο  

ιεπηόιεπηό--πιαηύπιαηύ  

κήθνοκήθνο  ζώκαηνοζώκαηνο  απόζηαζε κεηαμύ νξνθήο ζόινπαπόζηαζε κεηαμύ νξνθήο ζόινπ--

ρείινπο βαιβίδαορείινπο βαιβίδαο  

κήθνο ζε κήθνο ζε cmcm  

πξόζζηνπξόζζην  εληύπσκαεληύπσκα  βάζνο πξόζζηνπ εληππώκαηνο κεηά βάζνο πξόζζηνπ εληππώκαηνο κεηά 

ηελ απνθαηάζηαζεηελ απνθαηάζηαζε  

απώλ, ξερό, απώλ, ξερό, 

βαζύβαζύ  

νπίζζηννπίζζην  εληύπσκαεληύπσκα  βάζνο νπίζζηνπ εληππώκαηνο κεηά βάζνο νπίζζηνπ εληππώκαηνο κεηά 

ηελ απνθαηάζηαζεηελ απνθαηάζηαζε  

απώλ, ξερό, απώλ, ξερό, 

βαζύβαζύ  

πιάηνο ειάζζνλνο πιάηνο ειάζζνλνο 

ηόμνπ ζηνκάρνπηόμνπ ζηνκάρνπ  

πάρνο ηεο πεξηνρήο αθξηβώο πίζσ πάρνο ηεο πεξηνρήο αθξηβώο πίζσ 

από ην ελδνζθόπηναπό ην ελδνζθόπην  

ζηελό, πιαηύζηελό, πιαηύ  

πξνζθόιιεζε ζην πξνζθόιιεζε ζην 

ελδνζθόπηνελδνζθόπην  

ζηελόηεηα ηνπ ρείινπο ηεο βαιβίδαο ζηελόηεηα ηνπ ρείινπο ηεο βαιβίδαο 

γύξσ από ην ελδνζθόπηνγύξσ από ην ελδνζθόπην  

ραιαξό, κέηξην, ραιαξό, κέηξην, 

ζθηθηόζθηθηό  

αλαπλνήαλαπλνή  πξνζθόιιεζε ηεο βαιβίδαο ζην πξνζθόιιεζε ηεο βαιβίδαο ζην 

ελδνζθόπην θαηά ηελ αλαπλνήελδνζθόπην θαηά ηελ αλαπλνή  

πξνζθόιιεζε ζ’ πξνζθόιιεζε ζ’ 

όιεο ηηο θάζεηοόιεο ηηο θάζεηο  

ηύπνοηύπνο  πεξηγξαθηθή θαηεγνξίαπεξηγξαθηθή θαηεγνξία  θξεκλόο, ζειήθξεκλόο, ζειή  

ελδνθνηιηαθή ελδνθνηιηαθή 

εληόπηζεεληόπηζε  

όιε ε βαιβίδα πεξηθεξηθά ηνπ όιε ε βαιβίδα πεξηθεξηθά ηνπ 

δηαθξαγκαηηθνύ εληππώκαηνοδηαθξαγκαηηθνύ εληππώκαηνο  

λαη/όρηλαη/όρη  

ζσζηή ζέζε ζσζηή ζέζε 

απνθαηάζηαζεοαπνθαηάζηαζεο  

ζνινπιαζηηθή/θαξδηνπεμία: ζνινπιαζηηθή/θαξδηνπεμία: 3 3 cmcm  

θεληξηθόηεξα ηεο αλαηνκηθήο ζέζεο θεληξηθόηεξα ηεο αλαηνκηθήο ζέζεο 

ηεο ΓΟηεο ΓΟ    

λαη/όρηλαη/όρη  

κνλαδηθά κνλαδηθά 

ραξαθηεξηζηηθάραξαθηεξηζηηθά  

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επέκβαζεοζπγθεθξηκέλεο επέκβαζεο  

πεξηγξαθηθάπεξηγξαθηθά  
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ινμή δηαηνκή 

ζώκα ηεο βαιβίδαο 

(ζνπξσκέλεο ζπείξεο) 

πξόζζην εληύπσκα (ξπρό) 

νπίζζην 

εληύπσκα 

(βαζύ) 

ελδνζθόπην 

ρείινο 

θαηαθόξπθε δηαηνκή 

ρείινο 

γαζηξννηζνθαγηθή βαιβίδα κεηά γαζηξννηζνθαγηθή βαιβίδα κεηά 

νιηθή ζνινπιαζηηθή νιηθή ζνινπιαζηηθή NissenNissen  

απόιπηε επζπγξάκκηζε κε ηνλ 

επηκήθε άμνλα ηνπ ελδνζθνπίνπ 
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ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο 



πιήξεο ζπκπησκαηηθή 

ύθεζε 7 ρξόληα κεηά από 

ιαπαξνζθνπηθή Nissen 

ζπκπησκαηηθή ππνηξνπή 

δύν κήλεο κεηά από αλνηθηή 

Nissen 
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ρείινο δίθελ 

σκέγα 

επξύ έιαζζνλ ηόμν, επεηδή ξάβνληαη 

ηα άθξα ηεο ζνινπηύρσζεο 

ινμή 

δηαηνκή 

θαηαθόξπθε δηαηνκή 

γαζηξννηζνθαγηθή γαζηξννηζνθαγηθή 

βαιβίδα κεηά νπίζζηα 270βαιβίδα κεηά νπίζζηα 270νν  

ζνινπιαζηηθήζνινπιαζηηθή  ToupetToupet  

πξόζζην εληύπσκα  

(ξπρό ή απνπζηάδεη) 

νπίζζην 

εληύπσκα 

(ξπρό ή 

απνπζηάδεη) 
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ινμή 

δηαηνκή 

πξόζζην 

εληύπσκα 

απνπζία 

νπίζζηνπ 

εληππώκαηνο 

νβειηαία δηαηνκή 

κπνηνκή 

γαζηξννηζνθαγηθή βαιβίδα γαζηξννηζνθαγηθή βαιβίδα 

κεηά κπνηνκή θαη πξόζζηα κεηά κπνηνκή θαη πξόζζηα 

ζνινπιαζηηθή ζνινπιαζηηθή DorDor  γηα γηα 

αραιαζίααραιαζία  

ρείινο δίθελ «S» ζπλεπεία 

ηνπνζέηεζεο ηνπ ζόινπ πάλσ 

ζην πξόζζην νηζνθαγηθό 

ηνίρσκα, πνπ έιθεη πξνο ηα 

πάλσ ην πξόζζην ηκήκα ηνπ 

ρείινπο 
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Jobe BA, et al. Am J Gastroenterol 2004;99:233 

γαζηξννηζνθαγηθή βαιβίδα γαζηξννηζνθαγηθή βαιβίδα 

κεηά ζνινπιαζηηθήκεηά ζνινπιαζηηθή  HillHill  

νκαιή εκθάληζε ιόγσ ηεο ηάζεο 

πνπ πξνθαινύλ ηα ξάκκαηα ζην 

επίπεδν ηεο ΓΟ 

ε κόλε επέκβαζε κε βαζύ 

πξόζζην εληύπσκα 

ή βαζύ νπίζζην 

εληύπσκα 

επξύ έιαζζνλ ηόμν 
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Jobe BA, et al. Am J Gastroenterol 2004;99:233 

γαζηξννηζνθαγηθή βαιβίδα κεηά γαζηξννηζνθαγηθή βαιβίδα κεηά 

ζνινπιαζηηθήζνινπιαζηηθή  CollisCollis--NissenNissen  

βαιβίδα δίθελ ζπηξάι 
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ζε αζζελή κε ηππηθά παιηλδξνκηθά ζπκπηώκαηα κε ζε αζζελή κε ηππηθά παιηλδξνκηθά ζπκπηώκαηα κε 

ή ρσξίο νηζνθαγίηηδα πξέπεη λα ιεθζεί βηνςία ή ρσξίο νηζνθαγίηηδα πξέπεη λα ιεθζεί βηνςία 

από ηελ γαζηξννηζνθαγηθή ζπκβνιή ή από ηνλ από ηελ γαζηξννηζνθαγηθή ζπκβνιή ή από ηνλ 

θαηώηεξν νηζνθάγν;θαηώηεξν νηζνθάγν;  

Κ. Κ. ΣξηαληαθύιινπΣξηαληαθύιινπ  
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ζε αζζελή κε ηππηθά παιηλδξνκηθά ζπκπηώκαηα κε ζε αζζελή κε ηππηθά παιηλδξνκηθά ζπκπηώκαηα κε 

ή ρσξίο νηζνθαγίηηδα πξέπεη λα ιεθζεί βηνςία ή ρσξίο νηζνθαγίηηδα πξέπεη λα ιεθζεί βηνςία 

από ηελ γαζηξννηζνθαγηθή ζπκβνιή ή από ηνλ από ηελ γαζηξννηζνθαγηθή ζπκβνιή ή από ηνλ 

θαηώηεξν νηζνθάγν;θαηώηεξν νηζνθάγν;  
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δελ ρξεηάδεηαη ε ιήςε βηνςηώλδελ ρξεηάδεηαη ε ιήςε βηνςηώλ    

γηαηί δελ πξνζθέξεη ηίπνηε ζηνλ γηαηί δελ πξνζθέξεη ηίπνηε ζηνλ 

ρεηξηζκό ησλ αζζελώλρεηξηζκό ησλ αζζελώλ  

ζε αζζελή κε ηππηθά παιηλδξνκηθά ζπκπηώκαηα ζε αζζελή κε ηππηθά παιηλδξνκηθά ζπκπηώκαηα 

κε ή ρσξίο νηζνθαγίηηδα θαη ρσξίο πξνβάιινπζα κε ή ρσξίο νηζνθαγίηηδα θαη ρσξίο πξνβάιινπζα 

βιάβε βιάβε   
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πνηα είλαη ε ελδνζθνπηθή εηθόλα πνηα είλαη ε ελδνζθνπηθή εηθόλα 

ηνπ νηζνθάγνπ ηνπ νηζνθάγνπ BarrettBarrett; ;   

Υξήζηνο Υξήζηνο ΚαξαθότδαοΚαξαθότδαο  
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γξακκή «Ε»γξακκή «Ε»  

εληύπσκα εληύπσκα   

δηαθξάγκαηνοδηαθξάγκαηνο  

άλσ πέξαο άλσ πέξαο   

γαζηξηθώλ πηπρώλγαζηξηθώλ πηπρώλ  

νηζνθάγνονηζνθάγνο  

δηαθξαγκαηνθήιε 

ζηόκαρνοζηόκαρνο  

BarrettBarrett  

πξαθηηθά ππάξρεη πξαθηηθά ππάξρεη 

BarrettBarrett  ρσξίο ρσξίο 

δηαθξαγκαηνθήιε;δηαθξαγκαηνθήιε;  
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γξακκή «Ε»γξακκή «Ε»  

εληύπσκα εληύπσκα   

δηαθξάγκαηνοδηαθξάγκαηνο  

άλσ πέξαο άλσ πέξαο   

γαζηξηθώλ πηπρώλγαζηξηθώλ πηπρώλ  

νηζνθάγνονηζνθάγνο  

δηαθξαγκαηνθήιε 

ζηόκαρνοζηόκαρνο  

BarrettBarrett  
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ε δηάγλσζε ηίζεηαη ε δηάγλσζε ηίζεηαη κόλν ηζηνινγηθάκόλν ηζηνινγηθά  από βηνςίεο από βηνςίεο 

πνπ ζα ιεθζνύλ από ελδνζθνπηθή εηθόλα πνπ ζα ιεθζνύλ από ελδνζθνπηθή εηθόλα BarrettBarrett  
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ΟΒ κε κε δπζπιαζηηθό θαη ΟΒ κε κε δπζπιαζηηθό θαη 

δπζπιαζηηθό (ηόμν) βιελλνγόλν δπζπιαζηηθό (ηόμν) βιελλνγόλν 

(ΖΔ(ΖΔ××100)100)    

ΥΔΓ (απμεκέλνο ιόγνο ΥΔΓ (απμεκέλνο ιόγνο 
ππξήλα/θπηηαξνπιάζκαηνο κε ππξήλα/θπηηαξνπιάζκαηνο κε 

ήπηα δηαηαξαρή ηεο αξρηηεθηνληθήο ήπηα δηαηαξαρή ηεο αξρηηεθηνληθήο 
θαη ηεο πνιηθόηεηαο ησλ θπηηάξσλ θαη ηεο πνιηθόηεηαο ησλ θπηηάξσλ 

(ΖΔ(ΖΔ××400)400) 

ΤΔΓ (απμεκέλνο ιόγνο ΤΔΓ (απμεκέλνο ιόγνο 
ππξήλα/θπηηαξνπιάζκαηνο κε ππξήλα/θπηηαξνπιάζκαηνο κε 
απώιεηα ηεο πνιηθόηεηαο ησλ απώιεηα ηεο πνιηθόηεηαο ησλ 

θπηηάξσλ θαη έληνλε δηαηαξαρή θπηηάξσλ θαη έληνλε δηαηαξαρή 
ηεο αξρηηεθηνληθήο (ΖΔηεο αξρηηεθηνληθήο (ΖΔ××400) 400)  
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BarrettBarrett  

κεγάιε πνηθηινκνξθία ζηελ εκθάληζεκεγάιε πνηθηινκνξθία ζηελ εκθάληζε  

••  θνηλή πεξηγξαθήθνηλή πεξηγξαθή  

••  παξαθνινύζεζεπαξαθνινύζεζε  

••  εθηίκεζε ζεξαπεπηηθνύ απνηειέζκαηνο εθηίκεζε ζεξαπεπηηθνύ απνηειέζκαηνο   

••  θνηλή επηινγή αζζελώλ γηα ηελ έξεπλαθνηλή επηινγή αζζελώλ γηα ηελ έξεπλα  

99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  



•• κήθεκήθε  κηθξόηεξακηθξόηεξα  ηνπηνπ  11cmcm  είλαηείλαη  ακθίβνιεοακθίβνιεο  αμίαοαμίαο  σοσο  
πξνοπξνο  ηεληελ  ηαπηνπνίεζεηαπηνπνίεζε  ηνπηνπ  ΟΒΟΒ    

  

•• νν  ΟΒΟΒ  κπνξείκπνξεί  λαλα  θαηαιακβάλεηθαηαιακβάλεη  ηνην  ζύλνινζύλνιν  ηνπηνπ  απινύαπινύ  ηνπηνπ  
νηζνθάγνπνηζνθάγνπ  ((circumferentialcircumferential  extentextent  --  CC  valuevalue))  ήή  λαλα  
επεθηείλεηαηεπεθηείλεηαη  ππόππό  κνξθήκνξθή  γισζζίδσλγισζζίδσλ  --  κεηξάκεκεηξάκε  ηνην  ύςνούςνο  
ηεοηεο  καθξύηεξεοκαθξύηεξεο  γισζζίδαογισζζίδαο  ((  maximummaximum  extentextent  --  MM  
valuevalue))    

  

•• ηαηα  κήθεκήθε  ησλησλ  δύνδύν  απηώλαπηώλ  νληνηήησλνληνηήησλ  κπνξνύλκπνξνύλ  λαλα  
κεηξεζνύλκεηξεζνύλ  εύθνιαεύθνια  ιακβάλνληαοιακβάλνληαο  σοσο  κεδέλκεδέλ  ηνην  θαηώηαηνθαηώηαην  
άθξνάθξν  ηνπηνπ  ΟΒΟΒ  δειαδήδειαδή  ηεληελ  ΓΟΓΟ  όπσοόπσο  ηεληελ  
πξνζδηνξίζακεπξνζδηνξίζακε  απόαπό  ηηοηηο  γαζηξηθέογαζηξηθέο  πηπρέοπηπρέο  

ελδνζθνπηθή εηθόλα ηνπ νηζνθάγνπ ελδνζθνπηθή εηθόλα ηνπ νηζνθάγνπ BarrettBarrett  

99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  



εληύπσκα εληύπσκα   

δηαθξάγκαηνοδηαθξάγκαηνο  

άλσ πέξαο άλσ πέξαο   

γαζηξηθώλ πηπρώλγαζηξηθώλ πηπρώλ  

νηζνθάγνο 

δηαθξαγκαηνθήιε 

ζηόκαρνο 

γξακκή «Ε»γξακκή «Ε»  

θπθινηεξέο όξηνθπθινηεξέο όξην--CC  

κέγηζην όξηνκέγηζην όξην--ΜΜ  

BarrettBarrett  3cm 

2cm 

Barrett C3 M5Barrett C3 M5  
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ελδνζθνπηθή εηθόλα ηνπ νηζνθάγνπ ελδνζθνπηθή εηθόλα ηνπ νηζνθάγνπ BarrettBarrett  
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Which landmark results in a more consistent diagnosis of 

Barrett’s esophagus, the gastric folds or the palisade vessels? 
GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY Volume 64, No. 2 : 2006 
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Γαζηξννηζνθαγηθή πκβνιή  

Palisade 

vessels  

Πηστές ζηοκάτοσ 

ΓΟΣ 

Lower esophageal palisade vessels and the definition of Barrett’s esophagus 
Ogiya K. etal, Diseases of the Esophagus 2008, 21 

Ζ 
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Lower esophageal palisade vessels and the definition of Barrett’s esophagus 
Ogiya K. etal, Diseases of the Esophagus 2008, 21 

Παζζαινεηδή αγγεία γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο 

γαζηξννηζνθαγηθήο ζπκβνιήο: 

ππεξδηάγλσζε CLE-Barrett  (…ρσξίο IM) 

9ε Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 
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ΓΟΣΓΟΣ  

ΖΖ  
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Ζ 

ΓΟΣ 
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από πνπ ζα από πνπ ζα 

πξέπεη λα ιεθζεί πξέπεη λα ιεθζεί 

βηνςία γηα λα βηνςία γηα λα 

ηεθκεξηώζεηε ηνλ ηεθκεξηώζεηε ηνλ 

νηζνθάγν νηζνθάγν BarrettBarrett;                         ;                           

Γ. ΑλαγλσζηόπνπινοΓ. Αλαγλσζηόπνπινο  
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    είλαηείλαη  απαξαίηεηεαπαξαίηεηε  εε  ηζηνινγηθήηζηνινγηθή  ηεθκεξίσζεηεθκεξίσζε  ηνπηνπ  OBOB;;  

  

  δελδελ  ππάξρεηππάξρεη  πεξίπησζεπεξίπησζε  λαλα  ππάξρεηππάξρεη  θπιηλδξηθόθπιηλδξηθό  επηζήιηνεπηζήιην  

πάλσπάλσ  απόαπό  ηνην  άλσάλσ  πέξαοπέξαο  ησλησλ    γαζηξηθώλγαζηξηθώλ  πηπρώλπηπρώλ  πνππνπ  λαλα  κελκελ  

έρεηέρεη  ΔΜΔΜ    

  

  νηνη  ObergOberg  etet  alal  έδεημαλέδεημαλ  πσοπσο  ηόζνηόζν  ζεζε  βξαρύβξαρύ  όζνόζν  θαηθαη  καθξύκαθξύ  

OBOB  εε  πηζαλόηεηαπηζαλόηεηα  λαλα  αλεπξεζείαλεπξεζεί  EMEM  ζηελζηελ  βηνςίαβηνςία  απμάλεηαπμάλεη  κεκε  ηνληνλ      

αξηζκόαξηζκό  ησλησλ  ελδνζθνπήζεσλελδνζθνπήζεσλ  [Α[Αnnnn  SurgSurg  20012001]]  

  

  ηνην  όηηόηη  πξέπεηπξέπεη  λαλα  βηνςίδνπκεβηνςίδνπκε  πεξηνρέοπεξηνρέο  κεκε  κεγαιύηεξεκεγαιύηεξε  

πηζαλόηεηαπηζαλόηεηα  λαλα  ππάξρεηππάξρεη  ΔΜΔΜ  έρεηέρεη  λόεκαλόεκα  γηαηίγηαηί  ζηηοζηηο  πεξηνρέοπεξηνρέο  

απηέοαπηέο  είλαηείλαη  πηζαλόλπηζαλόλ  λαλα  βξνύκεβξνύκε  ΥΓΥΓ  
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  από πνπ πξέπεη λα ιεθζεί βηνςία από πνπ πξέπεη λα ιεθζεί βηνςία   

γηα λα ηεθκεξηώζεηε ηνλ νηζνθάγν γηα λα ηεθκεξηώζεηε ηνλ νηζνθάγν BarrettBarrett;;    



  από πνπ πξέπεη λα ιεθζεί βηνςία από πνπ πξέπεη λα ιεθζεί βηνςία   

γηα λα ηεθκεξηώζεηε ηνλ νηζνθάγν γηα λα ηεθκεξηώζεηε ηνλ νηζνθάγν BarrettBarrett;;    

ηη νξίδνπκε σο νηζνθάγν Βηη νξίδνπκε σο νηζνθάγν Βarrettarrett;;  

θπιηλδξηθό επηζήιην πάλσ από ην θπιηλδξηθό επηζήιην πάλσ από ην   

άλσ πέξαο ησλ γαζηξηθώλ πηπρώλάλσ πέξαο ησλ γαζηξηθώλ πηπρώλ  

απαηηείηαη ε αλεύξεζε εληεξηθήο απαηηείηαη ε αλεύξεζε εληεξηθήο 

κεηάπιαζεοκεηάπιαζεο/AGA/AGA  

δελ απαηηείηαη ε αλεύξεζε δελ απαηηείηαη ε αλεύξεζε 

εληεξηθήο κεηάπιαζεοεληεξηθήο κεηάπιαζεο  /BSG/BSG  
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πξνθαξθηληθήπξνθαξθηληθή  



  εε  εληεξηθήεληεξηθή  κεηάπιαζεκεηάπιαζε  είλαηείλαη  πηνπην  ζπρλήζπρλή  ζηαζηα  εγγύοεγγύο  22//33  ηνπηνπ  

  θπιηλδξηθνύθπιηλδξηθνύ  επηζειίνπεπηζειίνπ  θαηθαη  ηδίσοηδίσο  θνληάθνληά  ζηελζηελ  γξακκήγξακκή  ΕΕ  

  

  νν  θαξδηαθόοθαξδηαθόο  βιελλνγόλνοβιελλνγόλνο  θαηαλέκεηαηθαηαλέκεηαη  ζεζε  όινόιν  ηνην  κήθνοκήθνο  

  ηνπηνπ  θπιηλδξηθνύθπιηλδξηθνύ  επηζειίνπεπηζειίνπ    

  

  νν  βιελλνγόλνοβιελλνγόλνο  ηύπνπηύπνπ  ζόινπζόινπ  ζηνζην  άπσάπσ  άθξνάθξν  ηνπηνπ  

  θπιηλδξηθνύθπιηλδξηθνύ  επηζειίνπεπηζειίνπ    
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JegoJego  M et al. M et al. GastroenterolGastroenterol  ClinClin  BiolBiol  2007;31:6012007;31:601--66  

ChandrasamaChandrasama  PT et al. Am J PT et al. Am J SurgSurg  PatholPathol  2001;25:11882001;25:1188--9393  

Sharma et al. Sharma et al. ΑΑm J m J GastroenterolGastroenterol  2007;102:11622007;102:1162--6565  



νη βηνςίεο είλαη πην πηζαλό λα δηαγλώζνπλ νη βηνςίεο είλαη πην πηζαλό λα δηαγλώζνπλ 

εληεξηθή κεηάπιαζε αλ ιακβάλνληαη εληεξηθή κεηάπιαζε αλ ιακβάλνληαη   

ακέζσο θάησ από ηελ γξακκή Εακέζσο θάησ από ηελ γξακκή Ε    

θαη αθόκε θαιύηεξα αλ θαη αθόκε θαιύηεξα αλ   

ιεθζνύλ αθξηβώο από ηελ γξακκή Ε θαη ιεθζνύλ αθξηβώο από ηελ γξακκή Ε θαη 

πεξηέρνπλ ηόζν πιαθώδεο όζν θαη θπιηλδξηθό πεξηέρνπλ ηόζν πιαθώδεο όζν θαη θπιηλδξηθό 

επηζήιηνεπηζήιην  

Sharma et al, Gastroenterology 2006Sharma et al, Gastroenterology 2006  

  από πνπ πξέπεη λα ιεθζεί βηνςία από πνπ πξέπεη λα ιεθζεί βηνςία   

γηα λα ηεθκεξηώζεηε ηνλ νηζνθάγν γηα λα ηεθκεξηώζεηε ηνλ νηζνθάγν BarrettBarrett;;    
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JegoJego  M et al. M et al. GastroenterolGastroenterol  ClinClin  BiolBiol  2007;31:6012007;31:601--66  

ChandrasamaChandrasama  PT et al. Am J PT et al. Am J SurgSurg  PatholPathol  2001;25:11882001;25:1188--9393  

Sharma et al. Sharma et al. ΑΑm J m J GastroenterolGastroenterol  2007;102:11622007;102:1162--6565  



γξακκή «Ε»γξακκή «Ε»  

εληύπσκα εληύπσκα   

δηαθξάγκαηνοδηαθξάγκαηνο  

άλσ πέξαο άλσ πέξαο   

γαζηξηθώλ πηπρώλγαζηξηθώλ πηπρώλ  

νηζνθάγνονηζνθάγνο  

δηαθξαγκαηνθήιε 

ζηόκαρνοζηόκαρνο  

BarrettBarrett  

ζέζεηο ιήςεηο βηνςηώλζέζεηο ιήςεηο βηνςηώλ  
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  κνληέξλεοκνληέξλεο  ελδνζθνπηθέοελδνζθνπηθέο  ηερληθέοηερληθέο  ζαζα  θαηαζηήζνπλθαηαζηήζνπλ  

  δπλαηήδπλαηή  ηεληελ  κεκε  ηπραίαηπραία  ιήςειήςε  βηνςηώλβηνςηώλ  ((ζηνρεπκέλεοζηνρεπκέλεο  

  βηνςίεο)βηνςίεο)  ζεζε  >>9090%%  ησλησλ  πεξηπηώζεσλπεξηπηώζεσλ  αθόκεαθόκε  θαηθαη  ζεζε  

  πνιύπνιύ  βξαρύβξαρύ  ΟΒΟΒ  

  

  πςειήοπςειήο  επθξίλεηαοεπθξίλεηαο  ελδνζθόπεζε,ελδνζθόπεζε,  κεγεζπληηθήκεγεζπληηθή  

  ελδνζθόπεζε,ελδνζθόπεζε,    ρξσκνελδνζθόπεζερξσκνελδνζθόπεζε,,  NarrowNarrow  bandband  

  imagingimaging,,  confocalconfocal  microendoscopymicroendoscopy……    

  

  αλαγλώξηζεαλαγλώξηζε  ηεοηεο  εηδηθήοεηδηθήο  κηθξνδνκηθήοκηθξνδνκηθήο  θαηθαη  

  κηθξναγγεηαθήοκηθξναγγεηαθήο  αξρηηεθηνληθήοαξρηηεθηνληθήο  πνππνπ  αληηζηνηρείαληηζηνηρεί  

  ζηελζηελ  εληεξηθήεληεξηθή  κεηάπιαζεκεηάπιαζε  
AnagnostopoulosAnagnostopoulos  et al, Endoscopy 2007et al, Endoscopy 2007  

Sharma et al, Sharma et al, GastrointestGastrointest  Endoscopy 2006Endoscopy 2006  

  από πνπ πξέπεη λα ιεθζεί βηνςία από πνπ πξέπεη λα ιεθζεί βηνςία   
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  από πνπ πξέπεη λα ιεθζεί βηνςία από πνπ πξέπεη λα ιεθζεί βηνςία   

γηα λα ηεθκεξηώζεηε ηνλ νηζνθάγν γηα λα ηεθκεξηώζεηε ηνλ νηζνθάγν BarrettBarrett;;    
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99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

  από πνπ πξέπεη λα ιεθζεί βηνςία από πνπ πξέπεη λα ιεθζεί βηνςία   
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εληεξηθή κεηάπιαζε ζε βηνςία από ηε  εληεξηθή κεηάπιαζε ζε βηνςία από ηε  

γαζηξννηζνθαγηθή ζπκβνιή ζε παιηλδξνκηθό αζζελή γαζηξννηζνθαγηθή ζπκβνιή ζε παιηλδξνκηθό αζζελή 

ρσξίο ελδνζθνπηθή εηθόλα ρσξίο ελδνζθνπηθή εηθόλα BarrettBarrett. Ση ζεκαίλεη;. Ση ζεκαίλεη; 

Κ. Κ. ΣξηαληαθύιινπΣξηαληαθύιινπ  
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εληεξηθή κεηάπιαζε ζε βηνςία από ηε  εληεξηθή κεηάπιαζε ζε βηνςία από ηε  

γαζηξννηζνθαγηθή ζπκβνιή ζε παιηλδξνκηθό αζζελή γαζηξννηζνθαγηθή ζπκβνιή ζε παιηλδξνκηθό αζζελή 

ρσξίο ελδνζθνπηθή εηθόλα ρσξίο ελδνζθνπηθή εηθόλα BarrettBarrett. Ση ζεκαίλεη;. Ση ζεκαίλεη; 
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πππεξβξαρύπεξβξαρύο νηζνθάγνο ο νηζνθάγνο BarrettBarrett      

ή ή   

κεκνλσκέλε κεκνλσκέλε εληεξηθή κεηάπιαζε εληεξηθή κεηάπιαζε 

ζηελ γαζηξννηζνθαγηθή ζπκβνιήζηελ γαζηξννηζνθαγηθή ζπκβνιή  

εληεξηθή κεηάπιαζε ζηελ γαζηξννηζνθαγηθή εληεξηθή κεηάπιαζε ζηελ γαζηξννηζνθαγηθή 

ζπκβνιήζπκβνιή  
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ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  



•• ΓΟΠΝΓΟΠΝ  θαηθαη  εμεηδηθεπκέλνεμεηδηθεπκέλν  θπιηλδξηθόθπιηλδξηθό  επηζήιηνεπηζήιην  (ΟΒ)(ΟΒ)::  
  ζαθείοζαθείο  παξάγνληεοπαξάγνληεο  θηλδύλνπθηλδύλνπ  γηαγηα  εκθάληζεεκθάληζε  
  λενπιαζίαολενπιαζίαο    

  

•• νν  αληίζηνηρνοαληίζηνηρνο  νν  ξόινοξόινο  ηεοηεο  ΓΟΠΝΓΟΠΝ  ή/θαηή/θαη  ηνπηνπ  HH..pp..    είλαηείλαη  
  ιηγόηεξνιηγόηεξν  ζαθείοζαθείο  όηαλόηαλ  πξόθεηηαηπξόθεηηαη  γηαγηα  ηεληελ  θαξδίαθαξδία  

  

•• εε  παξνπζίαπαξνπζία  ΔΜΔΜ  πνππνπ  ζρεηίδεηαηζρεηίδεηαη  κεκε  ηνην  HH..pp..  ζηελζηελ    πεξηνρήπεξηνρή  
  ηεοηεο  θαξδίαοθαξδίαο  πνηθίιεηπνηθίιεη  απόαπό  55--4040%%  

  

•• νν  ξόινοξόινο  ηεοηεο  ΔΜΔΜ  σοσο  πξνοπξνο  ηεληελ  θαξθηλνγέλεζεθαξθηλνγέλεζε  ηεοηεο  
  πεξηνρήοπεξηνρήο  ηεοηεο  θαξδίαοθαξδίαο  είλαηείλαη  πνιύπνιύ  ιηγόηεξνιηγόηεξν  ζαθήοζαθήο  ζεζε  
  ζρέζεζρέζε  κεκε  ηνην  ξόινξόιν  ηεοηεο  ΔΜΔΜ  ζηνλζηνλ  ππόινηπνππόινηπν  ζηόκαρνζηόκαρν  

    

  

εληεξηθή κεηάπιαζε ζηελ γαζηξννηζνθαγηθή εληεξηθή κεηάπιαζε ζηελ γαζηξννηζνθαγηθή 

ζπκβνιήζπκβνιή  

99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  



  

•• νηνη  πξνζπάζεηεοπξνζπάζεηεο  δηάθξηζεοδηάθξηζεο  ηνπηνπ  ηύπνπηύπνπ  ηεοηεο    ΔΜΔΜ  (ζρέζε(ζρέζε  κεκε  

ΓΟΠΝΓΟΠΝ  ήή  HpHp))  κεκε  παζνινγναλαηνκηθάπαζνινγναλαηνκηθά  θξηηήξηαθξηηήξηα    

–– ρξώζεηορξώζεηο    θπηηαξνθεξαηηλώλθπηηαξνθεξαηηλώλ  

•• έδσζαλέδσζαλ  κεκε  ζπγθιίλνληαζπγθιίλνληα  απνηειέζκαηααπνηειέζκαηα    

•• εε  πξαθηηθήπξαθηηθή  ζεκαζίαζεκαζία  απηήοαπηήο  ηεοηεο  δηάθξηζεοδηάθξηζεο  δελδελ  είλαηείλαη  

πξνθαλήοπξνθαλήο    

εληεξηθή κεηάπιαζε ζηελ γαζηξννηζνθαγηθή εληεξηθή κεηάπιαζε ζηελ γαζηξννηζνθαγηθή 

ζπκβνιήζπκβνιή  

99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  



    

•• εε  αλεύξεζεαλεύξεζε  ΔΜΔΜ  ζηελζηελ  γαζηξννηζνθαγηθήγαζηξννηζνθαγηθή  ζπκβνιήζπκβνιή  ζεζε  
αζζελήαζζελή  ρσξίορσξίο  ελδνζθνπηθήελδνζθνπηθή  εηθόλαεηθόλα  ΟΒΟΒ  είλαηείλαη  επίεπί  ηνπηνπ  
παξόληνοπαξόληνο  ζρεδόλζρεδόλ  ρσξίορσξίο  θιηληθήθιηληθή  ζεκαζίαζεκαζία    

  

•• ζηελζηελ  πξάμεπξάμε  κπνξείκπνξεί  λαλα  εξκελεπζείεξκελεπζεί  σοσο  ππεξβξαρύοππεξβξαρύο  ΟΒΟΒ  
θαηθαη  δελδελ  ζπληζηάηαηζπληζηάηαη  ζπζηεκαηηθήζπζηεκαηηθή  παξαθνινύζεζεπαξαθνινύζεζε  ησλησλ  
αζζελώλαζζελώλ  απηώλαπηώλ  

εληεξηθή κεηάπιαζε ζηελ γαζηξννηζνθαγηθή εληεξηθή κεηάπιαζε ζηελ γαζηξννηζνθαγηθή 

ζπκβνιήζπκβνιή  

99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  



ε  ύπαξμε βξαρέσλ γισζζίδσλ θπιηλδξηθνύ ε  ύπαξμε βξαρέσλ γισζζίδσλ θπιηλδξηθνύ 

επηζειίνπ ζηελ γαζηξννηζνθαγηθή ζπκβνιή ζε επηζειίνπ ζηελ γαζηξννηζνθαγηθή ζπκβνιή ζε 

αζζελείο κε ή ρσξίο δηαθξαγκαηνθήιε είλαη αζζελείο κε ή ρσξίο δηαθξαγκαηνθήιε είλαη 

βξαρύο βξαρύο BarrettBarrett; ;   

99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  



κεγάινπ κήθνπο & κηθξνύ κήθνπο ΟΒκεγάινπ κήθνπο & κηθξνύ κήθνπο ΟΒ  

99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  



•• νηνη  πεξηζζόηεξεοπεξηζζόηεξεο  κειέηεοκειέηεο  ζπζρέηηζεοζπζρέηηζεο  ηνπηνπ  θίλδπλνπθίλδπλνπ  
αλάπηπμεοαλάπηπμεο  αδελναδελν--CaCa  νηζνθάγνπνηζνθάγνπ  κεκε  ΟΒΟΒ  αθνξνύλαθνξνύλ  
θπξίσοθπξίσο  επηκήθεηοεπηκήθεηο  ΟΒΟΒ  (>(>  33  cmcm))  

  

•• νν  θίλδπλνοθίλδπλνο  αλάπηπμεοαλάπηπμεο  αδελναδελν--CaCa  νηζνθάγνπνηζνθάγνπ  ζεζε  
επηκήθεηοεπηκήθεηο  ΟΒΟΒ  είλαηείλαη  κεγαιύηεξνοκεγαιύηεξνο  ζεζε  ζρέζεζρέζε  κεκε  ηνληνλ  
βξαρύβξαρύ  ΟΒΟΒ    
–– όιεοόιεο  νηνη  κειέηεοκειέηεο  δελδελ  ζπκθσλνύλζπκθσλνύλ  

    

•• ζηηοζηηο  νδεγίεονδεγίεο  ηνπηνπ  AGAAGA  δελδελ  απνθαζίζζεθεαπνθαζίζζεθε  όηηόηη  νν  

ζεσξεηηθάζεσξεηηθά  κεησκέλνοκεησκέλνο  θίλδπλνοθίλδπλνο  ρξήδεηρξήδεη  δηαθνξεηηθήοδηαθνξεηηθήο  

αληηκεηώπηζεοαληηκεηώπηζεο  σοσο  πξνοπξνο  ηεηε  ζπρλόηεηαζπρλόηεηα  

παξαθνινύζεζεοπαξαθνινύζεζεο    

κεγάινπ κήθνπο & κηθξνύ κήθνπο ΟΒκεγάινπ κήθνπο & κηθξνύ κήθνπο ΟΒ  

99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  





ζε αζζελή κε ζπκπηώκαηα ΓΟΠΝ κε ή ρσξίο ζε αζζελή κε ζπκπηώκαηα ΓΟΠΝ κε ή ρσξίο 

παιηλδξνκηθή νηζνθαγίηηδα ή κε νηζνθάγν παιηλδξνκηθή νηζνθαγίηηδα ή κε νηζνθάγν 

BarrettBarrett  ζα πξέπεη λα πάξεηε βηνςία θαη από ηνλ ζα πξέπεη λα πάξεηε βηνςία θαη από ηνλ 

ζηόκαρν;ζηόκαρν;  

Υ. Υ. ΚαξαθόηδαοΚαξαθόηδαο  

99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  



ηύπνο ΗΗ 

ηύπνο Η 
θαξδίηηδα 

H.p. (-) 
H.p. (+) 

νηζνθαγίηηδα 

θαξδίηηδα 

99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  



ιήςε βηνςηώλ  

από γξακκή “Ε” 

ιίγνηεξν ζπρλά 1-2 cm  

θάησ από γξακκή “Ε” 

γξακκή «Ε» 

νηζνθάγνο 

ζηόκαρνο 

99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  





νη βηνςίεο έδεημαλ νη βηνςίεο έδεημαλ 

γαζηξηθό βιελλνγόλν γαζηξηθό βιελλνγόλν 

ρσξίο εληεξηθή ρσξίο εληεξηθή 

κεηάπιαζε. κεηάπιαζε.   

Ση ζεκαίλεη απηό;               Ση ζεκαίλεη απηό;                 

ελδνζθόπεζε ζε ζπκπησκαηηθό ελδνζθόπεζε ζε ζπκπησκαηηθό 

παιηλδξνκηθό αζζελή ρσξίο ΡΡΗ   παιηλδξνκηθό αζζελή ρσξίο ΡΡΗ     

Υξ. Υξ. ΚαξαθόηδαοΚαξαθόηδαο  

99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  



πνην ην επόκελν βήκα;  πνην ην επόκελν βήκα;    

44  

λέα άκεζε ελδνζθόπεζε+λέεο βηνςίεο λέα άκεζε ελδνζθόπεζε+λέεο βηνςίεο 

ζε άιιν παζαινγαλαηόκνζε άιιν παζαινγαλαηόκν  

λέεο βηνςίεο ζε ελδνζθόπεζε επηηήξεζεο λέεο βηνςίεο ζε ελδνζθόπεζε επηηήξεζεο 

ζε άιιν ζε άιιν παζνιαγαλαηόκνπαζνιαγαλαηόκν  

επαλεμέηαζε ησλ αξρηθώλ βηνςηώλ από άιιν παζνιαγαλαηόκνεπαλεμέηαζε ησλ αξρηθώλ βηνςηώλ από άιιν παζνιαγαλαηόκν  

ελδνζθόπεζε + βηνςίεο από έκπεηξν ελδνζθόπεζε + βηνςίεο από έκπεηξν ελδνζθόπνελδνζθόπν  

22  

33  

11  

ελδνζθόπεζε ζε ζπκπησκαηηθό ελδνζθόπεζε ζε ζπκπησκαηηθό 

παιηλδξνκηθό αζζελή ρσξίο ΡΡΗ   παιηλδξνκηθό αζζελή ρσξίο ΡΡΗ     

ν αζζελήο δελ έρεη ν αζζελήο δελ έρεη BarrettBarrett  (παξαιιαγή θπζηνινγηθήο ΓΟ)(παξαιιαγή θπζηνινγηθήο ΓΟ)  55  

99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  





ελδνζθόπεζε ζε αζζελή κε ήπην ελδνζθόπεζε ζε αζζελή κε ήπην 

επηγαζηξηθόεπηγαζηξηθό  θαύζν ρσξίο ΡΡΗ   θαύζν ρσξίο ΡΡΗ     

ΠσοΠσο  ραξαθηεξίδεηαηραξαθηεξίδεηαη  θαηθαη  ηηηη  

ζεκαίλεηζεκαίλεη  ηνην  εμέξπζξνεμέξπζξν  άλσάλσ  

άθξνάθξν  ησλησλ  γαζηξηθώλγαζηξηθώλ  

πηπρώλπηπρώλ  ζηελζηελ  

γαζηξννηζνθαγηθήγαζηξννηζνθαγηθή  

ζπκβνιήζπκβνιή  ελδερόκελαελδερόκελα  θαηθαη  

κεκε  ζειώδεζειώδε  εκθάληζεεκθάληζε;;  

ΥξεηάδεηαηΥξεηάδεηαη  βηνςίαβηνςία;;  

Κ. Κ. ΣξηαληαθύιινπΣξηαληαθύιινπ  

99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  



ελδνζθόπεζε ζε αζζελή κε ήπην ελδνζθόπεζε ζε αζζελή κε ήπην 

επηγαζηξηθόεπηγαζηξηθό  θαύζν ρσξίο ΡΡΗ   θαύζν ρσξίο ΡΡΗ     

«θιεγκνλώδεο«θιεγκνλώδεο  ΓΟ»ΓΟ»  

99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  



πνιππνεηδνύο κνξθνινγίαο ή πνιππνεηδνύο κνξθνινγίαο ή 

απόηνκα δηαθνπηόκελν άλσ απόηνκα δηαθνπηόκελν άλσ 

πέξαο γαζηξηθώλ πηπρώλ κε ή πέξαο γαζηξηθώλ πηπρώλ κε ή 

ρσξίο κηθξνζειώδε εκθάληζερσξίο κηθξνζειώδε εκθάληζε                                  

νη βηνςίεο δείρλνπλ απιά θιεγκνλήνη βηνςίεο δείρλνπλ απιά θιεγκνλή  

αλ ππάξρεη δίιιεκα είλαη θξόληκν λα ιακβάλνληαη βηνςίεοαλ ππάξρεη δίιιεκα είλαη θξόληκν λα ιακβάλνληαη βηνςίεο  

ελδνζθόπεζε ζε αζζελή ελδνζθόπεζε ζε αζζελή 

κε ήπην κε ήπην επηγαζηξηθόεπηγαζηξηθό  

θαύζν ρσξίο ΡΡΗ   θαύζν ρσξίο ΡΡΗ     

99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  





είλαη ζσζηή ε πεξηγξαθή ύπαξμεο είλαη ζσζηή ε πεξηγξαθή ύπαξμεο 

ππεξαηκίαο ζηνλ θαηώηεξν ππεξαηκίαο ζηνλ θαηώηεξν 

νηζνθάγν; νηζνθάγν;   

Α. ΝηθνιόπνπινοΑ. Νηθνιόπνπινο  

99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  
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ην πξόβιεκα ηεο ηαμηλόκεζεο ηεο ην πξόβιεκα ηεο ηαμηλόκεζεο ηεο 

πεπηηθήο νηζνθαγίηηδαοπεπηηθήο νηζνθαγίηηδαο  

  

πνιιέο πξνηάζεηο κέρξη 1994πνιιέο πξνηάζεηο κέρξη 1994  

  

κεξηθέο πνιύπινθεοκεξηθέο πνιύπινθεο  

  

  έιιεηςε πξαθηηθόηεηαο, έιιεηςε πξαθηηθόηεηαο, 

αληηθεηκεληθόηεηαο θαη ζπκθσλίαοαληηθεηκεληθόηεηαο θαη ζπκθσλίαο  
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ηαμηλόκεζεηαμηλόκεζε  νηζνθαγίηηδαο νηζνθαγίηηδαο 

θαηά θαηά Los AngelesLos Angeles  

 Lundell et al. GUT 1999 

θαζηεξώζεθε ην 1994 

νηζνθαγίηηδα: νηζνθαγίηηδα: κόλν επί παξνπζίαοκόλν επί παξνπζίαο    

““ιύζεοιύζεο””  ή ή ““ζράζεοζράζεο””  (“mucosal break”) (“mucosal break”)   

ηνπ βιελλνγόλνπ, δειαδή δηάβξσζεο ή εμέιθσζεοηνπ βιελλνγόλνπ, δειαδή δηάβξσζεο ή εμέιθσζεο  
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ελδνζθνπηθή δηάγλσζε ηεο νηζνθαγίηηδαοελδνζθνπηθή δηάγλσζε ηεο νηζνθαγίηηδαο  

ηάζε ηνπ ελδνζθόπνπ λα ζπζρεηίζεη ηα παιηλδξνκηθά ηάζε ηνπ ελδνζθόπνπ λα ζπζρεηίζεη ηα παιηλδξνκηθά 

ζπκπηώκαηα κε ηελ ελδνζθνπηθή δηάγλσζεζπκπηώκαηα κε ηελ ελδνζθνπηθή δηάγλσζε  

δελ καο ρξεηάδεηαη γηα ηελ δηάγλσζε δελ καο ρξεηάδεηαη γηα ηελ δηάγλσζε 

(60% ησλ αζζελώλ κε ζπρλά (60% ησλ αζζελώλ κε ζπρλά 

ζπκπηώκαηα έρνπλ ελδνζθνπηθά ζπκπηώκαηα έρνπλ ελδνζθνπηθά 

αξλεηηθή ΓΟΠΝ)αξλεηηθή ΓΟΠΝ)  
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99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  



ππεξαηκία θαηώηεξνπ νηζνθάγνπππεξαηκία θαηώηεξνπ νηζνθάγνπ  

 ππνθεηκεληθό εύξεκα 

 

 δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηά L.A. 

ηαμηλόκεζε 

99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  



ππεξαηκία ππεξαηκία vsvs  ““ζράζεηοζράζεηο””  / / ““ιύζεηοιύζεηο””  ηνπ βιελλνγόλνπηνπ βιελλνγόλνπ  

Υπεξαηκία ? 
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ελδνζθόπεζε ελδνζθόπεζε 

ππό ζεξαπείαππό ζεξαπεία  

ελδνζθόπεζε γηα παιηλδξνκηθά ζπκπηώκαηαελδνζθόπεζε γηα παιηλδξνκηθά ζπκπηώκαηα  

δηαγλσζηηθή δηαγλσζηηθή 

ελδνζθόπεζεελδνζθόπεζε  
πξηλ ρνξεγεζεί ζεξαπείαπξηλ ρνξεγεζεί ζεξαπεία  

εθηίκεζε ζεξαπεπηηθνύ εθηίκεζε ζεξαπεπηηθνύ 

απνηειέζκαηνο θαη επάξθεηαο ηνπ απνηειέζκαηνο θαη επάξθεηαο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζεξαπεπηηθνύ ζπγθεθξηκέλνπ ζεξαπεπηηθνύ 

ζρήκαηνοζρήκαηνο   
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ηη αιιάδεη ζηελ εθηίκεζε ηεο ηη αιιάδεη ζηελ εθηίκεζε ηεο 

γαζηξννηζνθαγηθήο ζπκβνιήο κε γαζηξννηζνθαγηθήο ζπκβνιήο κε 

ηελ ρξήζε ελδνζθνπίσλ πςειήο ηελ ρξήζε ελδνζθνπίσλ πςειήο 

αλάιπζεο; αλάιπζεο;   

Γ. ΑλαγλσζηόπνπινοΓ. Αλαγλσζηόπνπινο  
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••  ελδνζθόπηα πςειήο αλάιπζεο, πςειήο επθξίλεηαο ελδνζθόπηα πςειήο αλάιπζεο, πςειήο επθξίλεηαο 

  νζόλεο, επεμεξγαζηέονζόλεο, επεμεξγαζηέο  

  

••  κνληέξλεο απεηθνληζηηθέο ηερληθέο (Μεγεζπληηθή κνληέξλεο απεηθνληζηηθέο ηερληθέο (Μεγεζπληηθή 

  ελδνζθόπεζε, ΝΒΗ, Ηελδνζθόπεζε, ΝΒΗ, Η--scan, FICE, AFI, CEscan, FICE, AFI, CE))  

εθηίκεζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο ζπκβνιήο εθηίκεζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο ζπκβνιήο 

κε ελδνζθόπηα πςειήο αλάιπζεοκε ελδνζθόπηα πςειήο αλάιπζεο  
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ηη λέα έρνπκε;ηη λέα έρνπκε;  



    αλεύξεζεαλεύξεζε  κηθξνζθνπηθώλκηθξνζθνπηθώλ  ελδνζθνπηθώλελδνζθνπηθώλ  ζεκείσλζεκείσλ  

  νηζνθαγίηηδαονηζνθαγίηηδαο  

  

    κειέηεκειέηε  ηνπηνπ  επηζειίνπεπηζειίνπ  ηνπηνπ  νηζνθάγνπνηζνθάγνπ  BarrettBarrett  θαηθαη  

  αλεύξεζεαλεύξεζε  πεξηνρώλπεξηνρώλ  κεκε  εληεξηθήεληεξηθή  κεηάπιαζεκεηάπιαζε  θαηθαη  

  δπζπιαζίαδπζπιαζία  

  

    ιήςειήςε  θαηεπζπλόκελσλθαηεπζπλόκελσλ  βηνςηώλβηνςηώλ  

εθηίκεζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο ζπκβνιήο εθηίκεζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο ζπκβνιήο 

κε ελδνζθόπηα πςειήο αλάιπζεοκε ελδνζθόπηα πςειήο αλάιπζεο  
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ηη θεξδίδνπκε;ηη θεξδίδνπκε;  



κηθξνζθνπηθά ζεκεία νηζνθαγίηηδαοκηθξνζθνπηθά ζεκεία νηζνθαγίηηδαο  

    Sharma et alSharma et al  κειέηεζαλ ηελ ΓΟ κε ελδνζθόπηα πςειήο κειέηεζαλ ηελ ΓΟ κε ελδνζθόπηα πςειήο 

  αλάιπζεο κε ΝΒΗ ζε αζζελείο κε θαη ρσξίο ΓΟΠΝ αλάιπζεο κε ΝΒΗ ζε αζζελείο κε θαη ρσξίο ΓΟΠΝ   

  

  δηαηεηακέλα, ειηθνεηδή, πεξηζζόηεξα δηαηεηακέλα, ειηθνεηδή, πεξηζζόηεξα IPCL’sIPCL’s    ((pp<0.0001)<0.0001)  

  

  απμεκέλε αγγείσζε θαη θαη απμεκέλε αγγείσζε θαη θαη κηθξνδηαβξώζεηοκηθξνδηαβξώζεηο  ((pp<0.0001)<0.0001)  

  

  ζηελ ζηελ multivariate analysis multivariate analysis oo  απμεκέλνο αξηζκόο θαη ε απμεκέλνο αξηζκόο θαη ε 

  δηάηαζε ησλ δηάηαζε ησλ IPCLIPCL’’ss  ήηαλ ηα πην ζεκαληηθά ήηαλ ηα πην ζεκαληηθά 

  κηθξνελδνζθνπηθάκηθξνελδνζθνπηθά  ζεκεία γηα ηελ δηάγλσζε ηεο ζεκεία γηα ηελ δηάγλσζε ηεο 

  παιηλδξνκηθήο λόζνππαιηλδξνκηθήο λόζνπ  

  

  ηα ίδηα απνηειέζκαηα είρε θαη ε κειέηε ησλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα είρε θαη ε κειέηε ησλ FockFock  et alet al    

Sharma et al, Gastroenterology 2007Sharma et al, Gastroenterology 2007  

FockFock  et al, et al, ClinClin  GastroenterolGastroenterol  HepatolHepatol, 2009, 2009  
99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  



9ε Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο 



κηθξνζθνπηθά ζεκεία νηζνθαγίηηδαοκηθξνζθνπηθά ζεκεία νηζνθαγίηηδαο  

νη νη Hoffman et al Hoffman et al έδεημαλ πσο ν ζπλδπαζκόο ΤΔΔέδεημαλ πσο ν ζπλδπαζκόο ΤΔΔ/I/I--scan/scan/  

Lugol’sLugol’s  1.5% 1.5% απμάλεη ηελ αλεύξεζε αζζελώλ κε νηζνθαγίηηδααπμάλεη ηελ αλεύξεζε αζζελώλ κε νηζνθαγίηηδα  

Hoffman et al, Endoscopy 2009 
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Chaiterraakij et al, DDW 2008 
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κειέηε ηνπ επηζειίνπ ηνπ ΟΒ θαη ιήςε κειέηε ηνπ επηζειίνπ ηνπ ΟΒ θαη ιήςε 

θαηεπζπλόκελσλ βηνςηώλθαηεπζπλόκελσλ βηνςηώλ  

  κεγεζπληηθή ελδνζθόπεζεκεγεζπληηθή ελδνζθόπεζε  +/+/--  NBINBI. ΜΔ + . ΜΔ + XEXE  (νμηθό νμύ, (νμηθό νμύ, 

indigo carmine, indigo carmine, MethyleneMethylene  blue, blue, Lugol’sLugol’s, crystal violet, crystal violet))  

  

  AutofluorescenceAutofluorescence  EndoscopyEndoscopy  

  

  TrimodalTrimodal  imaging imaging δειαδή ζπλδπαζκόο Αδειαδή ζπλδπαζκόο ΑFI FI κε ΤΔΔ+ΝΒΗ  κε ΤΔΔ+ΝΒΗ    

          (αλεύξεζε θαη ραξαθηεξηζκόο)(αλεύξεζε θαη ραξαθηεξηζκόο)  

  

  δελ κπνξνύλ λα θαηαξγεζνύλ νη δελ κπνξνύλ λα θαηαξγεζνύλ νη random biopsies random biopsies ΑΛΛΑ ΑΛΛΑ 

πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλπξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ  νη κνληέξλεο ηερληθέο θαη ηδίσο ην νη κνληέξλεο ηερληθέο θαη ηδίσο ην 

ΣΜΗ κε ηελ θιαζζηθή ηερληθήΣΜΗ κε ηελ θιαζζηθή ηερληθή  

Singh R, Anagnostopoulos GK, Yao K et al. Endoscopy. 2008 

Anagnostopoulos GK, Yao K,  Aliment Pharmacol Ther 2007 

Curvers  w, Herrero LA, Wallace MB et al, Gastroenterology 2010 

Curvers et al, Van Flisteren FG et al, Gastrointerst Endosc 2011 
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κειέηε ηνπ επηζειίνπ ηνπ ΟΒ θαη ιήςε κειέηε ηνπ επηζειίνπ ηνπ ΟΒ θαη ιήςε 

θαηεπζπλόκελσλ βηνςηώλθαηεπζπλόκελσλ βηνςηώλ  
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ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  



ηη αιιάδεη ζηελ εθηίκεζε ηεο ΓΟ από ηελ ηη αιιάδεη ζηελ εθηίκεζε ηεο ΓΟ από ηελ 

ρξήζε ελδνζθνπίσλ πςειήο αλάιπζεο; ρξήζε ελδνζθνπίσλ πςειήο αλάιπζεο;   
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Πώο νξίδεηαη ε δηαθξαγκαηνθήιε Πώο νξίδεηαη ε δηαθξαγκαηνθήιε 

ελδνζθνπηθά; ελδνζθνπηθά;   

Πώο πεξηγξάθεηαη ην κέγεζόο ηεο; Πώο πεξηγξάθεηαη ην κέγεζόο ηεο;   

Α. ΝηθνιόπνπινοΑ. Νηθνιόπνπινο  
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δηαθξαγκαηνθήιεδηαθξαγκαηνθήιε  
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γηα λα νξηζζεί ε δηαθξαγκαηνθήιε πξέπεηγηα λα νξηζζεί ε δηαθξαγκαηνθήιε πξέπεη  

 

εε  δηαθνξάδηαθνξά  κεηαμύκεηαμύ  ησλησλ  δύνδύν  ζεκείσλζεκείσλ  

(δηαθξαγκαηηθνύ(δηαθξαγκαηηθνύ  εληππώκαηνοεληππώκαηνο  θαηθαη  αλώηεξνπαλώηεξνπ  

άθξνπάθξνπ  ησλησλ  γαζηξηθώλγαζηξηθώλ  πηπρώλ)πηπρώλ)    

  

λα είλαη κεγαιύηεξε ησλ 2 cmλα είλαη κεγαιύηεξε ησλ 2 cm 



Καηώηεξν άθξν Καηώηεξν άθξν : : δηαθραγκαηηθό δηαθραγκαηηθό εληύπφκαεληύπφκα, δειαδή κηα νκαιή , δειαδή κηα νκαιή 

ζύγθιεηζε ησλ πηπρώλ ηνπ ζηνκάρνπ ιόγσ ηεο εθ ησλ έμσ ζύγθιεηζε ησλ πηπρώλ ηνπ ζηνκάρνπ ιόγσ ηεο εθ ησλ έμσ 

πίεζεο ηνπ δηαθξάγκαηνο.πίεζεο ηνπ δηαθξάγκαηνο.  

Αλώηεξν άθξνΑλώηεξν άθξν: : ΓΟΣΓΟΣ  πνπ ηαπηίδεηαη κε ην άλσ όξην ησλ γαζηξηθώλ πνπ ηαπηίδεηαη κε ην άλσ όξην ησλ γαζηξηθώλ 

πηπρώλ ή κε ηελ γξακκή Ε ζε πεξηπηώζεηο πηπρώλ ή κε ηελ γξακκή Ε ζε πεξηπηώζεηο ρσξίορσξίο  BarrettBarrett    
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δηαθξαγκαηνθήιεδηαθξαγκαηνθήιε  

•• νν  ελδνζθνπηθόοελδνζθνπηθόο  νξηζκόονξηζκόο  ηεοηεο  δελδελ  είλαηείλαη  
πάληνηεπάληνηε  εύθνινοεύθνινο  

•• εε  κέηξεζεκέηξεζε  ηνπηνπ  κεγέζνποκεγέζνπο  ηεοηεο  απαηηείαπαηηεί  ηνληνλ  
αθξηβήαθξηβή  πξνζδηνξηζκόπξνζδηνξηζκό  ζεζε  cmcm  ηνπηνπ  θαηώηεξνπθαηώηεξνπ  
θαηθαη  ηνπηνπ  αλώηεξνπαλώηεξνπ  άθξνπάθξνπ  ηεοηεο  απόαπό  ηνληνλ  
νδνληηθόνδνληηθό  θξαγκό,θξαγκό,  ζεζε  ζπλζήθεοζπλζήθεο  εξεκίαοεξεκίαο  ηνπηνπ  
αζζελνύοαζζελνύο  (ρσξίο(ρσξίο  εκεηηθέοεκεηηθέο  θηλήζεηο)θηλήζεηο)  

•• νν  έιεγρνοέιεγρνο  θαηάθαηά  ηεληελ  είζνδνείζνδν  ηνπηνπ  νξγάλνπνξγάλνπ  
πξνηηκάηαηπξνηηκάηαη  απόαπό  ηνποηνπο  πεξηζζόηεξνποπεξηζζόηεξνπο    

•• ελίνηεελίνηε  απαηηείηαηαπαηηείηαη  νν  πξνζδηνξηζκόοπξνζδηνξηζκόο  κέζεοκέζεο  
ηηκήοηηκήο  δηαδνρηθώλδηαδνρηθώλ  κεηξήζεσλκεηξήζεσλ  

99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  



δηαθξαγκαηνθήιεδηαθξαγκαηνθήιε 
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δηαθξαγκαηνθήιε + δαθηύιηνο δηαθξαγκαηνθήιε + δαθηύιηνο SchatzkiSchatzki  
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Γηαθξαγκαηνθήιε ζε επζεία θαη αλάζηξνθν όξαζεΓηαθξαγκαηνθήιε ζε επζεία θαη αλάζηξνθν όξαζε  

ηελ αλάζηξνθν όξαζε βιέπνπκε ηε ζπκβνιή ηελ αλάζηξνθν όξαζε βιέπνπκε ηε ζπκβνιή 

ζε κεγάιε έθηαζεζε κεγάιε έθηαζε    
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ελδνζθνπηθή πεξηγξαθή ηεο ελδνζθνπηθή πεξηγξαθή ηεο δηαθξαγκαηνθήιεοδηαθξαγκαηνθήιεο  

πεξηγξάςηε ηελ δηαθξαγκαηνθήιε πεξηγξάςηε ηελ δηαθξαγκαηνθήιε ζε ζε cmcm  θαη όρη θαη όρη 

σο κηθξή, κέηξηα, κεγάιε ή επκεγέζεσο κηθξή, κέηξηα, κεγάιε ή επκεγέζε  

αλ δελ είζηε ζίγνπξνη αλ ππάξρεη ή όρη αλ δελ είζηε ζίγνπξνη αλ ππάξρεη ή όρη 

δηαθξαγκαηνθήιεδηαθξαγκαηνθήιε    

πεξηγξάςηε ηελ σο νξηαθή ή σο απνπζία ηππηθήο πεξηγξάςηε ηελ σο νξηαθή ή σο απνπζία ηππηθήο 

εηθόλαο εηθόλαο δηαθξαγκαηνθήιεοδηαθξαγκαηνθήιεο  
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είλαη αζθαιήο ε ελδνζθνπηθή είλαη αζθαιήο ε ελδνζθνπηθή 

πεξηγξαθή ηεο αλαηαμηκόηεηαο ή κε ηεο πεξηγξαθή ηεο αλαηαμηκόηεηαο ή κε ηεο 

δηαθξαγκαηνθήιεο γηα λα επηιεγεί ν δηαθξαγκαηνθήιεο γηα λα επηιεγεί ν 

ηύπνο ηεο αληηπαιηλδξνκηθήο ηύπνο ηεο αληηπαιηλδξνκηθήο 

εγρείξεζεο; εγρείξεζεο;   

Γ. Γ. ΚακπέξνγινπΚακπέξνγινπ  
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γηαηί έρεη ζεκαζία αλ ε δηαθξαγκαηνθήιε είλαη γηαηί έρεη ζεκαζία αλ ε δηαθξαγκαηνθήιε είλαη 

αλαηαζζόκελε ή κε;αλαηαζζόκελε ή κε;  

εε  κεκε  αλαηαζζόκελεαλαηαζζόκελε  δηαθξαγκαηνθήιεδηαθξαγκαηνθήιε  
πηζαλόηαηαπηζαλόηαηα  ζπλδπάδεηαηζπλδπάδεηαη  κεκε    βξάρπλζεβξάρπλζε  ηνπηνπ  
νηζνθάγνπνηζνθάγνπ  ((βξαρπνηζνθάγνοβξαρπνηζνθάγνο,,  ““shortshort  esophagusesophagus””))    

  

ζηνλζηνλ  βξαρπνηζνθάγνβξαρπνηζνθάγν  ζαζα  πξέπεηπξέπεη  θαηάθαηά  ηεληελ  
δηάξθεηαδηάξθεηα  ηεοηεο  ρεηξνπξγηθήορεηξνπξγηθήο  επέκβαζεοεπέκβαζεο  λαλα  
γίλεηγίλεη  επηκήθπλζεεπηκήθπλζε  ηνπηνπ  νηζνθάγνπνηζνθάγνπ  
((γαζηξνπιαζηηθήγαζηξνπιαζηηθή  CollisCollis))                                                      

SwanstormSwanstorm  et al. Am J et al. Am J SurgSurg  19961996  

99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  



9ε Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1421216/figure/f4-3/


Horvath KD, et al, Ann Surg 2000;232:630-60 

βρατσοηζοθάγοςβρατσοηζοθάγος  

9ε Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο 



αληηπαιηλδξνκηθή εγρείξεζε  

πξνεγρεηξεηηθόο έιεγρνο 

ελδνζθόπεζε νηζνθαγνγξάθεκα 

καλνκεηξίακαλνκεηξία  περακεηξία 
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πσο δηαγηγλώζθεηαη ν βξαρπνηζνθάγνο;πσο δηαγηγλώζθεηαη ν βξαρπνηζνθάγνο;  

 ΔλδνζθόπεζεΔλδνζθόπεζε::  --ΟιηζζαίλνπζαΟιηζζαίλνπζα  δηαθξαγκαηνθήιεδηαθξαγκαηνθήιε  >>55cmcm    
                          --ΠεπηηθήΠεπηηθή  ζηέλσζεζηέλσζε                  
                          --ΠαξανηζνθαγηθήΠαξανηζνθαγηθή  θήιεθήιε                                  
                                                                          SurgSurg  EndoscEndosc  20002000,,  MittalMittal  SKSK  etet  alal..  

 Α/αΑ/α  νηζνθάγνπνηζνθάγνπ::  βνεζάβνεζά  κόλνκόλν  ζηνζην  5050%%  
                                                                            BremnerBremner  RM,RM,  etet  alal....  GastoenterologyGastoenterology  19921992;;  102102::AA4545  

  

 ΜαλνκεηξίαΜαλνκεηξία::  κήθνοκήθνο  νηζνθάγνπνηζνθάγνπ  <<  22SDSD  απόαπό  θπζηνινγηθάθπζηνινγηθά  
      όξηαόξηα  

 ΓηεγρεηξεηηθήΓηεγρεηξεηηθή  εθηίκεζεεθηίκεζε::  είηεείηε  κεκε  δηεγρεηξεηηθήδηεγρεηξεηηθή  
ελδνζθόπεζεελδνζθόπεζε  είηεείηε  κεκε  δηαπίζησζεδηαπίζησζε  αδπλακίαοαδπλακίαο  θαζόδνπθαζόδνπ  
ηεοηεο  ΓΟΓΟ  >>22,,55cmcm  θάησζελθάησζελ  ηνπηνπ  δηαθξάγκαηνοδηαθξάγκαηνο  

                                                                                                                MattioloMattiolo  SS  etet  alal..  EurEur  JJ  CardiothoracCardiothorac  SurgSurg  20042004    
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ε αιεζήο δηάγλσζε ηνπ ε αιεζήο δηάγλσζε ηνπ βξαρπνηζνθάγνπβξαρπνηζνθάγνπ  γίλεηαη κόλν ζην γίλεηαη κόλν ζην 

ρεηξνπξγείν, όηαλ δελ ππάξρεη έλα, ειεύζεξν ηάζεσο, ρεηξνπξγείν, όηαλ δελ ππάξρεη έλα, ειεύζεξν ηάζεσο, 

ελδνζθνπηθό ηκήκα ηνπ νηζνθάγνπ, κήθνπο 2,5ελδνζθνπηθό ηκήκα ηνπ νηζνθάγνπ, κήθνπο 2,5--33cmcm  

Horvath KD, et al. Ann Horvath KD, et al. Ann SurgSurg  200;232:630200;232:630--4040  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1421216/figure/f3-3/




Πνηα  είλαη ηα ελδνζθνπηθά επξήκαηα πνπ Πνηα  είλαη ηα ελδνζθνπηθά επξήκαηα πνπ 

πξέπεη λα αλαδεηεζνύλ όηαλ δηεξεπλώληαη πξέπεη λα αλαδεηεζνύλ όηαλ δηεξεπλώληαη 

αζζελείο κε ζπκπηώκαηα κεηά αζζελείο κε ζπκπηώκαηα κεηά 

αληηπαιηλδξνκηθή επέκβαζε; αληηπαιηλδξνκηθή επέκβαζε;   

Υ. Υ. ΚαξαθόηδαοΚαξαθόηδαο  
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ζπκπηώκαηα κεηά αληηπαιηλδξνκηθέο εγρεηξήζεηο 

•• παιηλδξνκηθά ζπκπηώκαηαπαιηλδξνκηθά ζπκπηώκαηα  

  

• «ραιαξή» ζνινπιαζηηθή 
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ζπκπησκαηηθή ππνηξνπή από δηκήλνπ, 6 κήλεο κεηά ΛΝ 

Υ. Π., εηώλ 65, 24.3.07 

νηζνθαγίηηδα 

ππεξδηαθξαγκαηηθόο 

γαζηξηθόο βιελλνγόλνο 

99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  



ζπκπηώκαηα κεηά αληηπαιηλδξνκηθέο εγρεηξήζεηο 

•• παιηλδξνκηθά ζπκπηώκαηαπαιηλδξνκηθά ζπκπηώκαηα  

  

• «ραιαξή» ζνινπιαζηηθή 

• «αλαηνκηθή» επηπινθή 
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νηζνθαγίηηδα 

ππεξδηαθξαγκαηηθόο 

γαζηξηθόο βιελλνγόλνο 

απνπζίααπνπζία  ζνινπιαζηηθήοζνινπιαζηηθήο  

Γ. Β., εηώλ 49, 31.10.06Γ. Β., εηώλ 49, 31.10.06  

απιόοαπιόο  

ζπκπησκαηηθή ππνηξνπή ζπκπησκαηηθή ππνηξνπή 

από δηκήλνπ, 6 κήλεο κεηά από δηκήλνπ, 6 κήλεο κεηά 

ΛΝΛΝ  

νιίζζεζενιίζζεζε  ζνινπιαζηηθήοζνινπιαζηηθήο  
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ζπκπηώκαηα κεηά αληηπαιηλδξνκηθέο εγρεηξήζεηο 

•• παιηλδξνκηθά ζπκπηώκαηαπαιηλδξνκηθά ζπκπηώκαηα  

  

•• δπζθαγίαδπζθαγία  

•• αδπλακία εξπγώλ ή εκέησλ αδπλακία εξπγώλ ή εκέησλ   

  

  

• «ραιαξή» ζνινπιαζηηθή 

• «αλαηνκηθή» επηπινθή 

 

••  «ζθηθηή» ζνινπιαζηηθή«ζθηθηή» ζνινπιαζηηθή  

••  γσλίσζεγσλίσζε  ηεο Γηεο Γ--Ο ζπκβνιήοΟ ζπκβνιήο  

99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  



Π. Κ., εηώλ 82, 31.3.04Π. Κ., εηώλ 82, 31.3.04  

δηάηαζε θαη ζηάζε ηειηθνύ νηζνθάγνπ ζε αζζελή δηάηαζε θαη ζηάζε ηειηθνύ νηζνθάγνπ ζε αζζελή 

κε δπζθαγία κεηά κε δπζθαγία κεηά NissenNissen  

99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  



ζπκπηώκαηα κεηά αληηπαιηλδξνκηθέο εγρεηξήζεηο 

•• παιηλδξνκηθά ζπκπηώκαηαπαιηλδξνκηθά ζπκπηώκαηα  

  

•• δπζθαγίαδπζθαγία  

•• αδπλακία εξπγώλ ή εκέησλ αδπλακία εξπγώλ ή εκέησλ   

  

•• επηγαζηξηθόοεπηγαζηξηθόο  θόξηνοθόξηνο  

•• επηγαζηξηθόοεπηγαζηξηθόο  πόλνοπόλνο  

•• αίζζεκα θνξεζκνύ αίζζεκα θνξεζκνύ   

•• ζύλδξνκν θνηιηαθήο δηάηαζεοζύλδξνκν θνηιηαθήο δηάηαζεο  

•• λαπηίαλαπηία  

  

•• δηάξξνηαδηάξξνηα  

• «ραιαξή» ζνινπιαζηηθή 

• «αλαηνκηθή» επηπινθή 

 

••  «ζθηθηή» ζνινπιαζηηθή«ζθηθηή» ζνινπιαζηηθή  

••  γσλίσζεγσλίσζε  ηεο Γηεο Γ--Ο ζπκβνιήοΟ ζπκβνιήο  

••  αλαηνκηθή επηπινθήαλαηνκηθή επηπινθή  

••  ζθηθηή ζνινπιαζηηθήζθηθηή ζνινπιαζηηθή  

••  γαζηξηθή δπζιεηηνπξγίαγαζηξηθή δπζιεηηνπξγία  

••  «ιεηηνπξγηθόηεηα»«ιεηηνπξγηθόηεηα»  

βιάβε πλεπκνλνγαζηξηθώλβιάβε πλεπκνλνγαζηξηθώλ  

99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  





99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  



ελδνζθνπηθή έθζεζεελδνζθνπηθή έθζεζε  

•• έλδεημε πνηόηεηαο ηεο ηαηξηθήο ππεξεζίαο έλδεημε πνηόηεηαο ηεο ηαηξηθήο ππεξεζίαο   

•• έλδεημε ηεο επηζηεκνληθήο πξνζσπηθόηεηαο έλδεημε ηεο επηζηεκνληθήο πξνζσπηθόηεηαο 

  ηνπ ελδνζθόπνπηνπ ελδνζθόπνπ  

•• γξαπηό ηεθκήξην γηα ηπρόλ λνκηθή ρξήζεγξαπηό ηεθκήξην γηα ηπρόλ λνκηθή ρξήζε  

99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  



• επαλαγλσζηόηεηα ηεο ρεηξόγξαθεο έθζεζεο 

• ζαθήλεηα ζηελ πεξηγξαθή ησλ επξεκάησλ 

 κε ηελ δηεζλώο ηζρύνπζα νξνινγία 

• θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε ησλ επξεκάησλ 

• ζαθήο πεξηγξαθή ησλ επεκβαηηθώλ 

 πξάμεσλ θαη ηπρόλ ζπκβακάησλ  

ελδνζθνπηθή έθζεζεελδνζθνπηθή έθζεζε  

99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  



ε δπζαλάγλσζηε ρεηξόγξαθε ε δπζαλάγλσζηε ρεηξόγξαθε 

ελδνζθνπηθή έθζεζεελδνζθνπηθή έθζεζε  

••  δείρλεη πξνρεηξόηεηα θαη έιιεηςε πξνζνρήο ή εηδηθνύ δείρλεη πξνρεηξόηεηα θαη έιιεηςε πξνζνρήο ή εηδηθνύ 

  ελδηαθέξνληνο, πνπ αληαλαθιά ζηελ πνηόηεηα ελδηαθέξνληνο, πνπ αληαλαθιά ζηελ πνηόηεηα 

  ηεο εμέηαζεο ηεο εμέηαζεο   

••  είλαη «ππνηηκεηηθή» γηα ηνπο κειινληηθνύο ρξήζηεοείλαη «ππνηηκεηηθή» γηα ηνπο κειινληηθνύο ρξήζηεο  

99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  



απνδέθηεο ηεο έθζεζεο: θαξκαθνπνηόο 

9ε Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο 



9ε Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο 



9ε Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο 



ελδνζθνπηθή δηάγλσζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο ελδνζθνπηθή δηάγλσζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο 

παιηλδξόκεζεοπαιηλδξόκεζεο  

ε ΓΟΠ είλαη δπλακηθό ιεηηνπξγηθό θαηλόκελν πνπ ε ΓΟΠ είλαη δπλακηθό ιεηηνπξγηθό θαηλόκελν πνπ δελ δελ 

δηαγηγλώζθεηαη ελδνζθνπηθάδηαγηγλώζθεηαη ελδνζθνπηθά  

ε αλαγσγή ηελ ώξα ηεο εμέηαζεο δελ ζέηεη ηε ε αλαγσγή ηελ ώξα ηεο εμέηαζεο δελ ζέηεη ηε 

δηάγλσζε ηεο ΓΟΠ ή ηεο ΓΟΠΝ δηάγλσζε ηεο ΓΟΠ ή ηεο ΓΟΠΝ   

ε ΓΟΠΝ δηαγηγλώζθεηαη ελδνζθνπηθά ε ΓΟΠΝ δηαγηγλώζθεηαη ελδνζθνπηθά κόλνκόλν  από ηελ από ηελ 

ύπαξμε δηαβξσηηθήο νηζνθαγίηηδαο ή Βύπαξμε δηαβξσηηθήο νηζνθαγίηηδαο ή Βarrettarrett  θαη απιώο θαη απιώο 

πηζαλνινγείηαη από ηελ ύπαξμε ηππηθήο πηζαλνινγείηαη από ηελ ύπαξμε ηππηθήο 

δηαθξαγκαηνθήιεο ρσξίο νηζνθαγίηηδαδηαθξαγκαηνθήιεο ρσξίο νηζνθαγίηηδα  

99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  



ελδνζθόπεζε γηα παιηλδξνκηθά ζπκπηώκαηαελδνζθόπεζε γηα παιηλδξνκηθά ζπκπηώκαηα  

ΔλδείμεηοΔλδείμεηο  γηαγηα  ηεληελ  εμέηαζεεμέηαζε::  απόαπό  ηξηώληξηώλ  εηώλεηώλ  ζπρλάζπρλά  επεηζόδηαεπεηζόδηα  

επηγαζηξηθνύεπηγαζηξηθνύ  θαηθαη  νπηζζνζηεξληθνύνπηζζνζηεξληθνύ  θαύζνπθαύζνπ  θαηθαη  ζπαληόηεξαζπαληόηεξα  όμηλσλόμηλσλ  

αλαγσγώλαλαγσγώλ  ζπλήζσοζπλήζσο  κεηαγεπκαηηθάκεηαγεπκαηηθά  θαηθαη  ζηελζηελ  λπθηεξηλήλπθηεξηλή  θαηάθιηζεθαηάθιηζε..  

πκπησκαηηθήπκπησκαηηθή  ύθεζεύθεζε  ππόππό  ζεξαπείαζεξαπεία  κεκε  αλαζηνιείοαλαζηνιείο  αληιίαοαληιίαο  

πξσηνλίσλ,πξσηνλίσλ,  αιιάαιιά  ζύληνκεζύληνκε  ζπκπησκαηηθήζπκπησκαηηθή  ππνηξνπήππνηξνπή  κεηάκεηά  ηεηε  

δηαθνπήδηαθνπή  ηνποηνπο..  ΖΖ  εμέηαζεεμέηαζε  γίλεηαηγίλεηαη  κεηάκεηά  δηαθνπήδηαθνπή  ηεοηεο  ζεξαπείαοζεξαπείαο  επίεπί  66  

εβδνκάδεοεβδνκάδεο  γηαγηα  δηεξεύλεζεδηεξεύλεζε  ππνηξνπήοππνηξνπήο  ηεοηεο  νηζνθαγίηηδαονηζνθαγίηηδαο  πνππνπ  είρεείρε  

βξεζείβξεζεί  ζεζε  ελδνζθόπεζεελδνζθόπεζε  πξνπξν  έηνποέηνπο..  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΤΜΠΔΡΑΜΑ::  κεηάκεηά  δίκελεδίκελε  δηαθνπήδηαθνπή  ηεοηεο  ζεξαπείαοζεξαπείαο  κεκε  ζπλήζεζπλήζε  

δόζεδόζε  ΡΡΗΡΡΗ,,  νηζνθαγίηηδανηζνθαγίηηδα  ΑΑ  βαζκνύβαζκνύ  θαηάθαηά  LALA,,  ζεζε  έδαθνοέδαθνο  

νιηζζαίλνπζαονιηζζαίλνπζαο  δηαθξαγκαηνθήιεοδηαθξαγκαηνθήιεο  33cmcm  θαηθαη  γαζηξννηζνθαγηθήογαζηξννηζνθαγηθήο  

βαιβίδαοβαιβίδαο  βαζκνύβαζκνύ  ΗΗΗΗΗΗ..  

99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  



•• αζαθήο πεξηγξαθή ησλ επξεκάησλαζαθήο πεξηγξαθή ησλ επξεκάησλ  

•• «πξνζσπηθή» νξνινγία«πξνζσπηθή» νξνινγία  

ζπλήζε ιάζε ζηελ ελδνζθνπηθή έθζεζεζπλήζε ιάζε ζηελ ελδνζθνπηθή έθζεζε  

••  ειιηπήο εθπαίδεπζε ειιηπήο εθπαίδεπζε   

••  αλαζθάιεηα ζηνλ ρεηξηζκό ηνπ αζζελνύο αλαζθάιεηα ζηνλ ρεηξηζκό ηνπ αζζελνύο   

••  επαγγεικαηηθή πξαθηηθήεπαγγεικαηηθή πξαθηηθή  

99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  



99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  



11.8.0511.8.05  

Π. Παλαγηώηα εηώλ 39 

9ε Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο 



ίδηνο ελδνζθόπνο 27.9.0527.9.05  

Π. Παλαγηώηα εηώλ 39 

9ε Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο 



9ε Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο 



Π. Δκκαλνπήι, αζζελήο κε ρξόληα ΓΟΠΝ 
9ε Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο 



Π. Δκκαλνπήι, αζζελήο κε ρξόληα ΓΟΠΝ 

19.6.9719.6.97  

9ε Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο 



Π. Δκκαλνπήι, αζζελήο κε ρξόληα ΓΟΠΝ 

Barrett; 

9ε Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο 



Π. Δκκαλνπήι, αζζελήο κε ρξόληα ΓΟΠΝ 
9ε Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο 



•• ηεθκεξίσζε ησλ ελδνζθνπηθώλ επξεκάησληεθκεξίσζε ησλ ελδνζθνπηθώλ επξεκάησλ  

•• θαιή ζθελνζεζίαθαιή ζθελνζεζία  

θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε 

ζηελ ελδνζθόπεζεζηελ ελδνζθόπεζε  

••  απνθιείεη ηελ ππνθεηκεληθή εθηίκεζεαπνθιείεη ηελ ππνθεηκεληθή εθηίκεζε  

••  ειέγρεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ελδνζθόπνπειέγρεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ελδνζθόπνπ  

99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  



•• ε «αηηία» ησλ ελδνζθνπηθώλ επξεκάησλε «αηηία» ησλ ελδνζθνπηθώλ επξεκάησλ  

•• όρη ε αηηία ησλ ζπκπησκάησλόρη ε αηηία ησλ ζπκπησκάησλ  

«ζπκπέξαζκα» ηεο ελδνζθόπεζεο«ζπκπέξαζκα» ηεο ελδνζθόπεζεο  

99εε  Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή Γηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--2525  επηεκβξίνπ 2011επηεκβξίνπ 2011  

ελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείοελδνζθνπώληαο ηνπο παιηλδξνκηθνύο αζζελείο  



••  πεξηγξάθεηο κόλν απηό πνπ αληηθεηκεληθά βιέπεηο ρσξίο πεξηγξάθεηο κόλν απηό πνπ αληηθεηκεληθά βιέπεηο ρσξίο 

  ππνθεηκεληθόηεηα ή θαληαζίαππνθεηκεληθόηεηα ή θαληαζία  

••  ην πεξηγξάθεηο κε ηελ ηζρύνπζα νξνινγίαην πεξηγξάθεηο κε ηελ ηζρύνπζα νξνινγία  

••  ζέηεηο ελδνζθνπηθή δηάγλσζε ζύκθσλε κε ηηο ηζρύνπζεο ζέηεηο ελδνζθνπηθή δηάγλσζε ζύκθσλε κε ηηο ηζρύνπζεο 

  ηαμηλνκήζεηοηαμηλνκήζεηο--βαζκνινγήζεηοβαζκνινγήζεηο  

••  ε θαηαζηνιή εμαζθαιίδεη ζσζηέο κεηξήζεηο θαη άλεζε ε θαηαζηνιή εμαζθαιίδεη ζσζηέο κεηξήζεηο θαη άλεζε 

  θηλήζεσλ ηνπιάρηζηνλ ζηελ νηζνθαγνζθόπεζεθηλήζεσλ ηνπιάρηζηνλ ζηελ νηζνθαγνζθόπεζε  

••  ε ζύλδεζε ησλ επξεκάησλ κε ηα ζπκπηώκαηα είλαη ε ζύλδεζε ησλ επξεκάησλ κε ηα ζπκπηώκαηα είλαη 

  θιηληθό έξγν πνπ αθνινπζείθιηληθό έξγν πνπ αθνινπζεί  
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ελδνζθνπηθή έθζεζεελδνζθνπηθή έθζεζε  



ελδνζθνπηθή εηθόλα νηζνθάγνπ ελδνζθνπηθή εηθόλα νηζνθάγνπ BarrettBarrett  

«ελδνζθνπηθή εηθόλα νηζνθάγνπ «ελδνζθνπηθή εηθόλα νηζνθάγνπ BarrettBarrett  

πνπ ζα πξέπεη λα ηεθκεξησζεί ηζηνινγηθά»πνπ ζα πξέπεη λα ηεθκεξησζεί ηζηνινγηθά»  

••  αθηεξώζηε ρξόλναθηεξώζηε ρξόλν  

••  πξνζαξκόζηε ηνλ ηξόπν θαη ηελ έθηαζε ηεο ελεκέξσζήο ηνπ πξνζαξκόζηε ηνλ ηξόπν θαη ηελ έθηαζε ηεο ελεκέξσζήο ηνπ 

  αζζελνύο ζην ςπρνινγηθό πξνθίι ηνπαζζελνύο ζην ςπρνινγηθό πξνθίι ηνπ  

••  δηεπθξηλίζηε ηηο δηαθνξέο κεηαμύ θηλδύλνπ θαη πςεινύ θηλδύλνπ θαη δηεπθξηλίζηε ηηο δηαθνξέο κεηαμύ θηλδύλνπ θαη πςεινύ θηλδύλνπ θαη 

  ησλ πνζνζηώλ ηνπο ζύκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα γλώζε ησλ πνζνζηώλ ηνπο ζύκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα γλώζε   

Woloshin S, Schwartz LM. Reducing the risk that patient get it wrong. GastroenterologyWoloshin S, Schwartz LM. Reducing the risk that patient get it wrong. Gastroenterology  2005;129:7482005;129:748--5050    
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••  ααθαηάιιειε ςπρνινγία θαηάιιειε ςπρνινγία απνδνρήοαπνδνρήο  κηακηαοο  πξνθαξθηληθπξνθαξθηληθήοήο    

                    θαηάζηαζεθαηάζηαζεο ο   ((αρλεηηθαρλεηηθή επίδραζε ζηελή επίδραζε ζηελ  υστοιογία θαηυστοιογία θαη    

  ζηελζηελ  ποηόηεηα ηες δφήςποηόηεηα ηες δφής))    

••  δπζθνιία δπζθνιία αθξηβνύο θαηαλόεζεο ηνπ θηλδύλνπαθξηβνύο θαηαλόεζεο ηνπ θηλδύλνπ  

••  ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ   

ελδνζθνπηθή εηθόλα νηζνθάγνπ ελδνζθνπηθή εηθόλα νηζνθάγνπ BarrettBarrett  
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νηζνθαγνζθόπεζενηζνθαγνζθόπεζε  
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