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ελόηεηα Αελόηεηα Α  

νμεία θαη ρξόληα ΓΟΠΝνμεία θαη ρξόληα ΓΟΠΝ  

Η. Σζηνκπαλίδεο Η. Σζηνκπαλίδεο   

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ελόηεηα Αελόηεηα Α  

νμεία θαη ρξόληα ΓΟΠΝνμεία θαη ρξόληα ΓΟΠΝ  



άλδξαοάλδξαο  3838  εηώλεηώλ  απόαπό  δηκήλνπδηκήλνπ  έρεηέρεη  επεηζόδηαεπεηζόδηα  

κεηαγεπκαηηθνύκεηαγεπκαηηθνύ  νπηζζνζηεξληθνύνπηζζνζηεξληθνύ  θαύζνπθαύζνπ  θαηθαη  

όμηλσλόμηλσλ  εξπγώλεξπγώλ--αλαγσγώλαλαγσγώλ  κεκε  ζπρλόηεηαζπρλόηεηα  22--

33/εβδνκάδα/εβδνκάδα  πνππνπ  ηαηα  ζπζρεηίδεηζπζρεηίδεη  κεκε  δηαηηεηηθέοδηαηηεηηθέο  

παξεθηξνπέοπαξεθηξνπέο    

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



πνπ ζηεξίδεηαη ν δηαρσξηζκόο πνπ ζηεξίδεηαη ν δηαρσξηζκόο 

αζζελνύο αζζελνύο --  κε αζζελνύο;κε αζζελνύο;  

Η. ΣζηνκπαλίδεοΗ. Σζηνκπαλίδεο  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



ΓΟΠΝΓΟΠΝ  είλαηείλαη  εθείλεεθείλε  (ε(ε  ρξόληαρξόληα;;))  θαηάζηαζεθαηάζηαζε  θαηάθαηά  ηεληελ  νπνίανπνία  

εε  παιηλδξόκεζεπαιηλδξόκεζε  γαζηξηθνύγαζηξηθνύ  πεξηερνκέλνππεξηερνκέλνπ  ζηνλζηνλ  

νηζνθάγν,νηζνθάγν,  πξνθαιείπξνθαιεί  ζπκπηώκαηαζπκπηώκαηα  πνππνπ  επεξεάδνπλεπεξεάδνπλ  ηεληελ  

πνηόηεηαπνηόηεηα  δσήοδσήο  ηνπηνπ  αζζελνύο,αζζελνύο,  κεκε  ήή  ρσξίορσξίο  βιελλνγνληθέοβιελλνγνληθέο  

βιάβεοβιάβεο    
  
ArmstrongArmstrong  DD  etet  al,al,  CanCan  JJ  GastroenterolGastroenterol  20052005  JanJan;;1919((11))::1515--3535    

KahrilasKahrilas  PJPJ  etet  alal  Gastroenterology,Gastroenterology,  20082008  OctOct;;135135((44))::13921392--14131413,,  14131413..ee11--55..  EpubEpub  20082008  SepSep  1616  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



πξέπεηπξέπεη  λαλα  ζπκόκαζηεζπκόκαζηε  όηηόηη::  

--  ππάξρεηππάξρεη  πησρήπησρή  ζπζρέηηζεζπζρέηηζε  ησλησλ  ζπκπησκάησλζπκπησκάησλ  θαηθαη  ησλησλ  

παιηλδξνκηθώλπαιηλδξνκηθώλ  επεηζνδίσλεπεηζνδίσλ    

--  εε  επαηζζεζίαεπαηζζεζία  ((3030--7676%%))  θαηθαη  εε  εηδηθόηεηα(εηδηθόηεηα(6262--9696%%))  ησλησλ  

παιηλδξνκηθώλπαιηλδξνκηθώλ  ζπκπησκάησλζπκπησκάησλ  γηαγηα  ηεληελ  δηάγλσζεδηάγλσζε  

ελδνζθνπηθάελδνζθνπηθά  επηβεβαησκέλεοεπηβεβαησκέλεο  νηζνθαγίηηδαονηζνθαγίηηδαο  δελδελ  είλαηείλαη  

ηθαλνπνηεηηθέοηθαλνπνηεηηθέο    

--  ρξνληθόρξνληθό  δηάζηεκαδηάζηεκα  θαηθαη  εε  ζπρλόηεηαζπρλόηεηα  πνππνπ  πξέπεηπξέπεη  θάπνηνοθάπνηνο  

λαλα  έρεηέρεη  ηαηα  ζπκπηώκαηαζπκπηώκαηα;;  

πξνζνρή:πξνζνρή:  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



εκπεηξηθή ζεξαπεία ή ελδνζθόπεζε εμ αξρήο;εκπεηξηθή ζεξαπεία ή ελδνζθόπεζε εμ αξρήο;  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



--  ζεκείν αληηπαξάζεζεοζεκείν αληηπαξάζεζεο  

--  εάλ ππάξρνπλ ζεκεία ζπλαγεξκνύεάλ ππάξρνπλ ζεκεία ζπλαγεξκνύ  

ζπκθσλνύλ όινη: ζπκθσλνύλ όινη: ελδνζθόπεζε εμ αξρήοελδνζθόπεζε εμ αξρήο  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



εάλ εάλ δελδελ  ππάξρνπλ ζεκεία ζπλαγεξκνύ ελδνζθόπεζε εμ ππάξρνπλ ζεκεία ζπλαγεξκνύ ελδνζθόπεζε εμ 

αξρήο γηα λα ειεγρζεί ε ύπαξμε βιελλνγνληθώλ αξρήο γηα λα ειεγρζεί ε ύπαξμε βιελλνγνληθώλ 

βιαβώλβιαβώλ  γηαηί:γηαηί:  

    --  ε παξνπζία ηνπο ηεθκεξηώλεη ηελ δηάγλσζεε παξνπζία ηνπο ηεθκεξηώλεη ηελ δηάγλσζε  θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ 

  πξόγλσζεπξόγλσζε  

    --  ε βαξύηεηά ηνπο κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ ζρεδηαζκό ηεο ε βαξύηεηά ηνπο κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ ζρεδηαζκό ηεο 

  ζεξαπείαοζεξαπείαο  

    --  απνθιείεη ηελ παξνπζία νηζνθάγνπ απνθιείεη ηελ παξνπζία νηζνθάγνπ BarrettBarrett  

    --  ε αξρηθή εκπεηξηθή ρνξήγεζε ΡΡΙ κεηώλεη ηελ επαηζζεζία ηεο ε αξρηθή εκπεηξηθή ρνξήγεζε ΡΡΙ κεηώλεη ηελ επαηζζεζία ηεο 

  ελδνζθόπεζεο όηαλ απηή αθνινπζεί ελδνζθόπεζεο όηαλ απηή αθνινπζεί   

αληηπαξάζεζεαληηπαξάζεζε--11  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



εάλ εάλ δελδελ  ππάξρνπλ ζεκεία ζπλαγεξκνύ εκπεηξηθή ππάξρνπλ ζεκεία ζπλαγεξκνύ εκπεηξηθή 

ζεξαπεία  εμ αξρήο γηαηί:ζεξαπεία  εμ αξρήο γηαηί:  

    --  ε απνπζία ελδνζθνπηθώλ επξεκάησλ δελ απνθιείεη ηελ ΓΟΠΝε απνπζία ελδνζθνπηθώλ επξεκάησλ δελ απνθιείεη ηελ ΓΟΠΝ  

    --  ε ζεξαπεία ζπλήζσο θαζνξίδεηαη από ηελ πνξεία ησλ ε ζεξαπεία ζπλήζσο θαζνξίδεηαη από ηελ πνξεία ησλ 

  ζπκπησκάησλ θαη όρη ηόζν από ηελ αξρηθή ελδνζθόπεζεζπκπησκάησλ θαη όρη ηόζν από ηελ αξρηθή ελδνζθόπεζε  

    --  ν νηζνθάγνο ν νηζνθάγνο BarrettBarrett  ίζσο έρεη ππεξεθηηκεζείίζσο έρεη ππεξεθηηκεζεί  

    --  νηθνλνκηθόηεξε ιύζε;νηθνλνκηθόηεξε ιύζε;  

αληηπαξάζεζεαληηπαξάζεζε--22  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



εάλ εάλ δελδελ  ππάξρνπλ ζεκεία ζπλαγεξκνύ ελδνζθόπεζε εμ ππάξρνπλ ζεκεία ζπλαγεξκνύ ελδνζθόπεζε εμ 

αξρήο όηαλ ππάξρεη κεγάιε πηζαλόηεηα ύπαξμεο αξρήο όηαλ ππάξρεη κεγάιε πηζαλόηεηα ύπαξμεο 

βιελλνγνληθώλ βιαβώλ:βιελλνγνληθώλ βιαβώλ:  

    --  καθξνρξόληα ζπκπησκαηνινγίακαθξνρξόληα ζπκπησκαηνινγία  

    --  ζπρλά θαη κεγάιεο έληαζεο επεηζόδηα ΓΟΠ ζπρλά θαη κεγάιεο έληαζεο επεηζόδηα ΓΟΠ   

    --  κεγαιύηεξε ειηθία κεγαιύηεξε ειηθία   

    --  ππέξβαξνη αζζελείο ππέξβαξνη αζζελείο   

κέζε νδόοκέζε νδόο  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



πνην ην θαηαιιειόηεξν ζεξαπεπηηθό ζρήκα πνην ην θαηαιιειόηεξν ζεξαπεπηηθό ζρήκα 

θαη πνηα ε δηάξθεηα ζεξαπείαο;θαη πνηα ε δηάξθεηα ζεξαπείαο;  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



--  ζεξαπεία βήκα πάλσ ζεξαπεία βήκα πάλσ ((step up), step up), ίζσο κε ηνπο ιηγόηεξνπο ζηαζώηεοίζσο κε ηνπο ιηγόηεξνπο ζηαζώηεο  

--  ζεξαπεία βήκα θάησ ζεξαπεία βήκα θάησ ((step down), step down), ίζσο αθξηβόηεξε αιιά ίζσο αθξηβόηεξε αιιά 

  απνηειεζκαηηθόηεξεαπνηειεζκαηηθόηεξε  

--  θαη’ επίθιεζε ζεξαπεία θαη’ επίθιεζε ζεξαπεία ((on demand)on demand), ίζσο νηθνλνκηθόηεξε αιιά ζε , ίζσο νηθνλνκηθόηεξε αιιά ζε 

  κε δηαβξσηηθή ΓΟΠ θαη ζε ήπηα νηζνθαγίηηδα (ζηάδην Α, Β κε δηαβξσηηθή ΓΟΠ θαη ζε ήπηα νηζνθαγίηηδα (ζηάδην Α, Β 

  θαηά θαηά L.A.)L.A.)  

--  ΡΡΙ γηα 4ΡΡΙ γηα 4--8 εβδνκάδεο θαη επαλεθηίκεζε, ίζσο κε ηνπο 8 εβδνκάδεο θαη επαλεθηίκεζε, ίζσο κε ηνπο 

  πεξηζζόηεξνπο ζηαζώηεοπεξηζζόηεξνπο ζηαζώηεο  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



πνηνο ν θαηαιιειόηεξνο ηξόπνο πνηνο ν θαηαιιειόηεξνο ηξόπνο 

παξαθνινύζεζεο;παξαθνινύζεζεο;  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



ε παξαθνινύζεζε ζηεξίδεηαη ζηε βειηίσζε ησλ ε παξαθνινύζεζε ζηεξίδεηαη ζηε βειηίσζε ησλ 

ζπκπησκάησλ:ζπκπησκάησλ:  

--  ζε ύθεζε ησλ ζπκπησκάησλ θαλέλαο έιεγρνοζε ύθεζε ησλ ζπκπησκάησλ θαλέλαο έιεγρνο  

--  ζε ππνηξνπή ή ζε κε αληαπόθξηζε ησλ ζπκπησκάησλ ζε ππνηξνπή ή ζε κε αληαπόθξηζε ησλ ζπκπησκάησλ 

  παξαπέξα έιεγρνο κε ελδνζθόπεζεπαξαπέξα έιεγρνο κε ελδνζθόπεζε  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ελόηεηα Αελόηεηα Α  

νμεία θαη ρξόληα ΓΟΠΝνμεία θαη ρξόληα ΓΟΠΝ  



άλδξαοάλδξαο  5858  εηώλεηώλ,,  ππέξβαξνο,ππέξβαξνο,  ηνληνλ  ηειεπηαίνηειεπηαίν  

ρξόλνρξόλν  είρεείρε  33--44  επεηζόδηαεπεηζόδηα  αθύπληζεοαθύπληζεο  απόαπό  

όμηλεόμηλε  αλαγσγήαλαγσγή  θαηθαη  ζπάληαζπάληα  επεηζόδηαεπεηζόδηα  

θαύζνπθαύζνπ  (<(<11  κεληαίσο)κεληαίσο)  

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



εκπεηξηθή ζεξαπεία ή ελδνζθόπεζε;εκπεηξηθή ζεξαπεία ή ελδνζθόπεζε;  

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 

Η. ΣζηνκπαλίδεοΗ. Σζηνκπαλίδεο  



αζζελείο πςεινύ θηλδύλνπ (ζεκεία ζπλαγεξκνύ)αζζελείο πςεινύ θηλδύλνπ (ζεκεία ζπλαγεξκνύ)  

--  απώιεηα βάξνπο απώιεηα βάξνπο   

--  αλνξεμία αλνξεμία   

--  έκεηνη έκεηνη   

--  αλαηκία αλαηκία   

--  αηκνξξαγία πεπηηθνύ αηκνξξαγία πεπηηθνύ   

--  νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό θαξθίλνπ νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό θαξθίλνπ   

--  δπζθαγία θαη δπζθαγία θαη νδπλνθαγίανδπλνθαγία  

--  ειηθία > 50 εηώλειηθία > 50 εηώλ  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



ζην παξάδεηγκά καο ν αζζελήο ζην παξάδεηγκά καο ν αζζελήο   

•• δελ έρεη ζεκεία ζπλαγεξκνύ πιελ ηεο ειηθίαο δελ έρεη ζεκεία ζπλαγεξκνύ πιελ ηεο ειηθίαο   

•• ηα ζπκπηώκαηα είλαη κάιινλ ζπάληα ηα ζπκπηώκαηα είλαη κάιινλ ζπάληα   

•• αιιά από έηνπο ηνπιάρηζηνλαιιά από έηνπο ηνπιάρηζηνλ  

•• άξα έρεη:άξα έρεη:  

          απμεκέλν θίλδπλν βιελλνγνληθώλ βιαβώλαπμεκέλν θίλδπλν βιελλνγνληθώλ βιαβώλ  

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



εε  ελδνζθόπεζεελδνζθόπεζε  ζηνλζηνλ  παξαπάλσπαξαπάλσ  αζζελήαζζελή  

έδεημεέδεημε  δηαθξαγκαηνθήιεδηαθξαγκαηνθήιε  33cmcm  ρσξίορσξίο  

νηζνθαγίηηδανηζνθαγίηηδα  θαηθαη  ρσξίορσξίο  άιιεάιιε  βιελλνγνληθήβιελλνγνληθή  

βιάβεβιάβε  ζηνζην  αλώηεξναλώηεξν  πεπηηθόπεπηηθό  

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



πνηα ε θαηαιιειόηεξε ζεξαπεπηηθή πνηα ε θαηαιιειόηεξε ζεξαπεπηηθή 

αληηκεηώπηζε;αληηκεηώπηζε;  

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



9η  Εκπαιδευτική διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24-25 Σεπτεμβρίου 2011 

            εε  δηαθξαγκαηνθήιεδηαθξαγκαηνθήιε  δελδελ  ζπλδέεηαηζπλδέεηαη  πάληαπάληα  κεκε  ΓΟΠΝΓΟΠΝ  αιιάαιιά  όηαλόηαλ  

ζπλππάξρνπλζπλππάξρνπλ,,  ηόηεηόηε  νηνη  βιελλνγνληθέοβιελλνγνληθέο  βιάβεοβιάβεο  είλαηείλαη  ζηαηηζηηθάζηαηηζηηθά  

ζπρλόηεξεοζπρλόηεξεο  θαηθαη  βαξύηεξεοβαξύηεξεο..  ΟΟ  αζζελήοαζζελήο  καοκαο  δελδελ  έρεηέρεη  βιελλνγνληθέοβιελλνγνληθέο  

βιάβεοβιάβεο  θαηθαη  ηαηα  επεηζόδηαεπεηζόδηα  είλαηείλαη  ζπάληαζπάληα  κεκε  ζεκαληηθόηεξνζεκαληηθόηεξν  ίζσοίζσο  ηεληελ  

λπθηεξηλήλπθηεξηλή  αλαγσγήαλαγσγή  

  

--  νδεγίεο αιιαγήο ηξόπνπ δσήο νδεγίεο αιιαγήο ηξόπνπ δσήο (αλύςσζε θεθαιήο θιίλεο, απνθπγή θαηάθιηζεο (αλύςσζε θεθαιήο θιίλεο, απνθπγή θαηάθιηζεο 

γηα 2γηα 2--3 ώξεο κεηά ην θαγεηό, δηαθνπή θαπλίζκαηνο;) 3 ώξεο κεηά ην θαγεηό, δηαθνπή θαπλίζκαηνο;)   

--  αιιαγή ηξόπνπ δηαηξνθήο αιιαγή ηξόπνπ δηαηξνθήο (απώιεηα βάξνπο, κηθξά γεύκαηα, απνθπγή ιηπαξώλ (απώιεηα βάξνπο, κηθξά γεύκαηα, απνθπγή ιηπαξώλ 

ηξνθώλ, ζνθνιάηαο, κέληαο θαη αιθννινύρσλ πνηώλ)ηξνθώλ, ζνθνιάηαο, κέληαο θαη αιθννινύρσλ πνηώλ)  

  --  απνθπγή θαξκάθσλ απνθπγή θαξκάθσλ πνπ επηδξνύλ ζηνλ ΚΟ πνπ επηδξνύλ ζηνλ ΚΟ (πξνγεζηεξόλε, ζενθπιιίλε, (πξνγεζηεξόλε, ζενθπιιίλε, 

ληηξώδε, αλαζηνιείο δηαύισλ αζβεζηίνπ θιπ)ληηξώδε, αλαζηνιείο δηαύισλ αζβεζηίνπ θιπ)  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



ρξεηάδεηαη ζεξαπεία κε ΡΡΙ;ρξεηάδεηαη ζεξαπεία κε ΡΡΙ;  

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



9η  Εκπαιδευτική διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24-25 Σεπτεμβρίου 2011 

  νν  αζζελήοαζζελήο  καοκαο  δελδελ  πιεξνίπιεξνί  ηαηα  ηππηθάηππηθά  θξηηήξηαθξηηήξηα  

ησλησλ  αζζελώλαζζελώλ  πνππνπ  θαηαηάζζνληαηθαηαηάζζνληαη  ζηηοζηηο  κειέηεοκειέηεο  

σοσο  αζζελείοαζζελείο    κεκε  κεκε  δηαβξσηηθήδηαβξσηηθή  ΓΟΠΓΟΠ  (ηνπιάρηζηνλ(ηνπιάρηζηνλ  

έλαέλα  επεηζόδηνεπεηζόδην  ΓΟΠΓΟΠ  ηεληελ  εβδνκάδα)εβδνκάδα)  

                                      ModlinModlin  IMIM  etet  al,al,  Digestion,Digestion,  20092009;;8080((22))::7474--8888..  EpubEpub  20092009  JunJun  1717    

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 

απάληεζε 1 απάληεζε 1   



9η  Εκπαιδευτική διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24-25 Σεπτεμβρίου 2011 

απάληεζε 2 απάληεζε 2   

  εάλεάλ  όκσοόκσο  επεξεάδεηαηεπεξεάδεηαη  εε  πνηόηεηαπνηόηεηα  δσήοδσήο  ηνπηνπ  

ηόηεηόηε  κπνξνύκεκπνξνύκε  λαλα  ηνληνλ  εληάμνπκεεληάμνπκε  ζηελζηελ  

θαηεγνξίαθαηεγνξία  ησλησλ  αζζελώλαζζελώλ  κεκε  ΓΟΠΝΓΟΠΝ  θαηθαη  

πξνθαλώοπξνθαλώο  εε  θαη’θαη’  επίθιεζεεπίθιεζε    ζεξαπείαζεξαπεία  κεκε  ΡΡΙΡΡΙ  

(θαη(θαη  αλαλ  ηαηα  επεηζόδηαεπεηζόδηα  είλαηείλαη  κηθξήοκηθξήο  δηάξθεηαοδηάξθεηαο  

ίζσοίζσο  θαηθαη  κεκε  αληηόμηλααληηόμηλα))  είλαηείλαη  εε  νηθνλνκηθόηεξενηθνλνκηθόηεξε  

ιύζειύζε  θαηθαη  θαίλεηαηθαίλεηαη  λαλα  ζρεηίδεηαηζρεηίδεηαη  κεκε  θαιύηεξεθαιύηεξε  

ζπκκόξθσζεζπκκόξθσζε  θαηθαη  θαιύηεξεθαιύηεξε  πνηόηεηαπνηόηεηα  δσήοδσήο  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



πνηνο ν ηξόπνο παξαθνινύζεζεο;πνηνο ν ηξόπνο παξαθνινύζεζεο;  

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



9η  Εκπαιδευτική διημερίδα ΕΠΕΓΕ, Αθήνα 24-25 Σεπτεμβρίου 2011 

-- εάλ ν αζζελήο είλαη ηθαλνπνηεκέλνο εάλ ν αζζελήο είλαη ηθαλνπνηεκέλνο 

κε ηελ ζεξαπεία, ζπλερίδεη σο έρεηκε ηελ ζεξαπεία, ζπλερίδεη σο έρεη  

-- εάλ επηδεηλσζνύλ ηα ζπκπηώκαηα:εάλ επηδεηλσζνύλ ηα ζπκπηώκαηα:  

-- ΡΡΙ γηα 8ΡΡΙ γηα 8--12 εβδνκάδεο12 εβδνκάδεο  

-- παξαπέξα έιεγρνο;παξαπέξα έιεγρνο;  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ελόηεηα Αελόηεηα Α  

νμεία θαη ρξόληα ΓΟΠΝνμεία θαη ρξόληα ΓΟΠΝ  



άλδξαοάλδξαο  3838    εηώλεηώλ  έρεηέρεη  δηαιείπνληαδηαιείπνληα  ζπρλάζπρλά  

(>(>33/εβδ)/εβδ)  ηππηθάηππηθά  παιηλδξνκηθάπαιηλδξνκηθά  ζπκπηώκαηαζπκπηώκαηα  

(θαύζνο,(θαύζνο,  όμηλεοόμηλεο  εξπγέοεξπγέο--αλαγσγέο)αλαγσγέο)  απόαπό  ηεληελ  

εθεβηθήεθεβηθή  ειηθίαειηθία..    

  

ζηελζηελ  αξρηθήαξρηθή  ελδνζθόπεζεελδνζθόπεζε  είρεείρε  βξεζείβξεζεί  

δηαθξαγκαηνθήιεδηαθξαγκαηνθήιε  33--44cmcm    θαηθαη  νηζνθαγίηηδανηζνθαγίηηδα  

βαζκνύβαζκνύ  ΒΒ  

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



••  ζπκπησκαηηθήζπκπησκαηηθή  ύθεζεύθεζε  ππόππό  ΡΡΙΧΡΡΙΧ11  

  

••  έθηνηεέθηνηε  έρεηέρεη  θάλεηθάλεη  πνιιέοπνιιέο  ελδνζθνπήζεηοελδνζθνπήζεηο..  εε  

άιιεοάιιεο  βξέζεθεβξέζεθε  νηζνθαγίηηδανηζνθαγίηηδα  ΑΑ--ΒΒ  θαηθαη  ζεζε  άιιεοάιιεο  

όρηόρη    

  

••  έρεηέρεη  πάξεηπάξεη  δηάθνξαδηάθνξα  ζεξαπεπηηθάζεξαπεπηηθά  ζρήκαηαζρήκαηα  κεκε  

όινποόινπο  ηνποηνπο  ΡΡΙΡΡΙ    

  

••  νν  αζζελήοαζζελήο  είλαηείλαη  απνγνεηεπκέλνοαπνγνεηεπκέλνο  γηαηίγηαηί  δελδελ  

γίλεηαηγίλεηαη  θαιάθαιά  

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



πνηα είλαη ε θιηληθή δηάγλσζε;πνηα είλαη ε θιηληθή δηάγλσζε;  

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



χρόνια ΓΟΠΝχρόνια ΓΟΠΝ  

•• θ νόςοσ που απαιτεί ςχεδόν ςυνεχι κεραπεία με ΡΡΙ θ νόςοσ που απαιτεί ςχεδόν ςυνεχι κεραπεία με ΡΡΙ 

προκειμζνου να μθν υπάρχουν ςυμπτϊματα και θ προκειμζνου να μθν υπάρχουν ςυμπτϊματα και θ 

οιςοφαγίτιδα να είναι ςε εποφλωςθοιςοφαγίτιδα να είναι ςε εποφλωςθ  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



--πνηα ιάζε ζηνλ ρεηξηζκό αλαγλσξίδεηε;πνηα ιάζε ζηνλ ρεηξηζκό αλαγλσξίδεηε;  

--πνηνο ν θαηαιιειόηεξνο ρεηξηζκόο;πνηνο ν θαηαιιειόηεξνο ρεηξηζκόο;  

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



πιήξεο ελεκέξσζε ηνπ αζζελνύο πιήξεο ελεκέξσζε ηνπ αζζελνύο   

•• γηα ηελ θύζε ηεο λόζνπ ηελ θπζηθή ηεο γηα ηελ θύζε ηεο λόζνπ ηελ θπζηθή ηεο 
ηζηνξία (ππνηξνπέο ηζηνξία (ππνηξνπέο ––  επηπινθέο)επηπινθέο)  

    

•• αλάγθε καθξόρξνλεο κάιινλ ζπλερνύο αλάγθε καθξόρξνλεο κάιινλ ζπλερνύο 
ζεξαπείαο (ζεξαπείαο (step down ;)step down ;)  

  

•• ζεξαπεπηηθέο επηινγέοζεξαπεπηηθέο επηινγέο  

»» καθξνρξόληα ΡΡΙ καθξνρξόληα ΡΡΙ vsvs  αληηπαιηλδξνκηθή αληηπαιηλδξνκηθή 
εγρείξεζεεγρείξεζε  

»» (δπλαηόηεηεο, απνηειεζκαηηθόηεηα, (δπλαηόηεηεο, απνηειεζκαηηθόηεηα, 
αζθάιεηα)αζθάιεηα)  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



•• αηηηνινγίααηηηνινγία  αιιαγήοαιιαγήο    ΡΡΙΡΡΙ  ζεζε  άιινλάιινλ  ;;;;;;  

  

  

•• έλδεημεέλδεημε  επαλεηιεκκέλσλεπαλεηιεκκέλσλ  ελδνζθνπήζεσλελδνζθνπήζεσλ  ;;;;;;  

ελδνζθόπεζεελδνζθόπεζε  ππόππό  ζπλήζεζπλήζε  δόζεδόζε  ΡΡΙΡΡΙ  γηαγηα  λαλα  
εθηηκεζείεθηηκεζεί  εε  επάξθεηαεπάξθεηα  ηεοηεο  ζηελζηελ  επνύισζεεπνύισζε  
νηζνθαγίηηδαονηζνθαγίηηδαο  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



--  πνηα είλαη ε θιηληθή δηάγλσζε;πνηα είλαη ε θιηληθή δηάγλσζε;  

--  πνηα ιάζε ζηνλ ρεηξηζκό αλαγλσξίδεηε;πνηα ιάζε ζηνλ ρεηξηζκό αλαγλσξίδεηε;  

--  πνηνο ν θαηαιιειόηεξνο ρεηξηζκόο;πνηνο ν θαηαιιειόηεξνο ρεηξηζκόο;  

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



ο αςκενισ δεν κζλει επί του παρόντοσ να χειρουργθκείο αςκενισ δεν κζλει επί του παρόντοσ να χειρουργθκεί  
  
ςτθν ενδοςκόπθςθ υπό ςυνικθ δόςθ ΡΡΙ δεν υπιρχε ςτθν ενδοςκόπθςθ υπό ςυνικθ δόςθ ΡΡΙ δεν υπιρχε 
οιςοφαγίτιδα οφτε άλλθ βλεννογονικι βλάβθ ςτο ανϊτερο οιςοφαγίτιδα οφτε άλλθ βλεννογονικι βλάβθ ςτο ανϊτερο 
πεπτικό πεπτικό   
  
ιςτολογικά βρζκθκε ελικοβακτθρίδιο ςτο άντρο χωρίσ ιςτολογικά βρζκθκε ελικοβακτθρίδιο ςτο άντρο χωρίσ 
ατροφία ι εντερικι μετάπλαςθατροφία ι εντερικι μετάπλαςθ  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



ζα εθξηδώζεηε ην ειηθνβαθηεξίδην;ζα εθξηδώζεηε ην ειηθνβαθηεξίδην;  

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



•• κε κε παζνγελεηηθήπαζνγελεηηθή  ζπζρέηηζε Η ζπζρέηηζε Η pylori pylori ––  ΓΟΠΝΓΟΠΝ  

  

•• ΓΟΠΝ ιηγόηεξν ζπρλή ζε αζζελείο κε ΗΡ ΓΟΠΝ ιηγόηεξν ζπρλή ζε αζζελείο κε ΗΡ παλγαζηξίηηδαπαλγαζηξίηηδα    
                                                                      WuWu  JC JC et al. et al. AlimentAliment  PharmacolPharmacol  TherTher. 2000 . 2000   

                                                                                                                                        KoikeKoike  T T et al. et al. GutGut. 2001 . 2001   

  

•• ειηίσζεειηίσζε  ηεο γαζηξίηηδαο > ηεο γαζηξίηηδαο > ▲▲  θίλδπλν αλάπηπμεο ΓΟΠΝθίλδπλν αλάπηπμεο ΓΟΠΝ  

                                                          HamadaHamada  H ετ H ετ al. al. AlimentAliment  PharmacolPharmacol  TherTher. 2000. 2000    

  

•• εθξίδσζε > εθξίδσζε > ▲▲εθθξηζεοεθθξηζεο  νμένο > πην όμηλε παιηλδξόκεζε ;;νμένο > πην όμηλε παιηλδξόκεζε ;;  
                                                                                              FeldmanFeldman  M M et al. et al. AmAm  J J PhysiolPhysiol. 1999 . 1999   

  

•• όρη επίδξαζε ηεο εθξίδσζεο ζηελ βαξύηεηα ηεο ΓΟΠΝόρη επίδξαζε ηεο εθξίδσζεο ζηελ βαξύηεηα ηεο ΓΟΠΝ  
                                                                TeferaTefera  S S et al. et al.   AlimentAliment  PharmacolPharmacol  TherTher  1999 1999   

                                                                          MoayyediMoayyedi  P P et al. et al. GGastroenterologyastroenterology    2001 2001   

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



•• θαιύηεξε αληαπόθξηζε ζηνπο θαιύηεξε αληαπόθξηζε ζηνπο PPIs ;  PPIs ;    

•• ιηγόηεξεο ππνηξνπέο ζηνπο Ηξ +   ;ιηγόηεξεο ππνηξνπέο ζηνπο Ηξ +   ;  
                                                                                      Holtmann G Holtmann G et al. et al. Gastroenterology. 1999 Gastroenterology. 1999   

  

•• δελ ρξεηάδεηαη κεγαιύηεξε δόζε ζηνπο Ηξ δελ ρξεηάδεηαη κεγαιύηεξε δόζε ζηνπο Ηξ 
αξλεηηθνύοαξλεηηθνύο  

                                                              KlinkenbergKlinkenberg--Knol EC Knol EC et al. Get al. Gastroenterology. 2000 astroenterology. 2000   

                                                                                      Schenk BE Schenk BE et al. et al. Am J Gastroenterol. 1999 Am J Gastroenterol. 1999   

  

•• καθξνρόληα ρξήζε ΡΡΙ >> επηδείλσζε αηξνθηθήο καθξνρόληα ρξήζε ΡΡΙ >> επηδείλσζε αηξνθηθήο 
γαζηξίηηδαο ;;γαζηξίηηδαο ;;  

                                                                                                            Kuipers EJ Kuipers EJ et al. et al. N Engl J Med. 1996 N Engl J Med. 1996   

                                                                                              Yang HB Yang HB et al. et al. Am J Gastroenterol. 2009 Am J Gastroenterol. 2009   

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ρξεηάδεζηε άιιν έιεγρν; ρξεηάδεζηε άιιν έιεγρν;   

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



πεξηνδηθήπεξηνδηθή  ελδνζθνπηθήελδνζθνπηθή  επηηήξεζεεπηηήξεζε  ρσξίορσξίο  λαλα  είλαηείλαη  

ηππνπνηεκέλεηππνπνηεκέλε  εε  ζπρλόηεηαζπρλόηεηα  

  

2424σξεσξε  θιαζηθήθιαζηθή  περακεηξίαπερακεηξία  γηαγηα  λαλα  ηεθκεξησζείηεθκεξησζεί  όηηόηη  ππόππό  

ζπλήζεζπλήζε  δόζεδόζε  ΡΡΙΡΡΙ  ειέγρεηαηειέγρεηαη  πιήξσοπιήξσο  εε  όμηλεόμηλε  ΓΟΠΓΟΠ  ;;  

  

πιήξεοπιήξεο  έιεγρνοέιεγρνο  κόλνκόλν  αλαλ  απνθαζηζζείαπνθαζηζζεί  ρεηξνπξγηθήρεηξνπξγηθή  

ζεξαπείαζεξαπεία    

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ελόηεηα Αελόηεηα Α  

νμεία θαη ρξόληα ΓΟΠΝνμεία θαη ρξόληα ΓΟΠΝ  



ΓπλαίθαΓπλαίθα  6464  εηώλεηώλ  κεκε  ηεθκεξησκέλεηεθκεξησκέλε  ρξόληαρξόληα  ΓΟΠΝΓΟΠΝ  κεκε  

δηαθξαγκαηνθήιεδηαθξαγκαηνθήιε  33cmcm,,  ππνβιήζεθεππνβιήζεθε  ζεζε  ελδνζθόπεζεελδνζθόπεζε  

επηηήξεζεοεπηηήξεζεο  ππόππό  ζεξαπείαζεξαπεία  κεκε  ζπλήζεζπλήζε  δόζεδόζε  ΡΡΙΡΡΙ  απόαπό  

ηξηεηίαοηξηεηίαο  κεκε  ηεληελ  νπνίανπνία  είλαηείλαη  απόιπηααπόιπηα  αζπκπησκαηηθήαζπκπησκαηηθή..    

  

ζηελζηελ  ελδνζθόπεζεελδνζθόπεζε  δελδελ  βξέζεθεβξέζεθε  νηζνθαγίηηδα,νηζνθαγίηηδα,  αιιάαιιά  

βξέζεθαλβξέζεθαλ  πνιιαπινίπνιιαπινί  κηθξνίκηθξνί  θαηθαη  κεγάινηκεγάινη  γαζηξηθνίγαζηξηθνί  

θπζηηθνίθπζηηθνί  πνιύπνδεοπνιύπνδεο  ηύπνπηύπνπ  ζόινπζόινπ  

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



ζα αιιάμεη ν ζεξαπεπηηθόο ρεηξηζκόο ηεο ΓΟΠΝ;ζα αιιάμεη ν ζεξαπεπηηθόο ρεηξηζκόο ηεο ΓΟΠΝ;  

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

Η. ΣζηνκπαλίδεοΗ. Σζηνκπαλίδεο  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



Fundic gland polyps 

•• αςυμπτωματικοί αςυμπτωματικοί --  ςυνικωσ πολλαπλοί ςυνικωσ πολλαπλοί   

•• ςυνικωσ 0.1 ςυνικωσ 0.1 ––  0.8 εκ κυρίωσ ςτο ςϊμα/κόλο0.8 εκ κυρίωσ ςτο ςϊμα/κόλο  

•• ςπάνια με ατροφικι γαςτρίτιδα θ Η. ςπάνια με ατροφικι γαςτρίτιδα θ Η. PyloriPylori  (προςταςία ;;;)(προςταςία ;;;)  

•• μακροχρόνια αγωγι με πραηόλεσ (> 1 χρόνο)μακροχρόνια αγωγι με πραηόλεσ (> 1 χρόνο)  
  

                                                      Αlving MΑlving M. . et alet al..  Aliment Pharmacol Ther 2006Aliment Pharmacol Ther 2006  

                                                ElEl--Zimaity HMTZimaity HMT. Et al.. Et al.  Am J Gastroenterol 1997Am J Gastroenterol 1997  

                                                                      Choudhry UChoudhry U  et al. et al. Am J Clin Pathol 1998Am J Clin Pathol 1998  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



απαηηείηαη ελδνζθνπηθή απαηηείηαη ελδνζθνπηθή πνιππνδεθηνκήπνιππνδεθηνκή; ;   

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



Fundic gland polyps -  PPI 

•• ππνζηξνθή κε δηαθνπή ππνζηξνθή κε δηαθνπή PPIPPI  ;;  

  

•• δπζπιαζία ;;;;;  >>  θίλδπλνο θαθνήζεηαο ;;;;;;δπζπιαζία ;;;;;  >>  θίλδπλνο θαθνήζεηαο ;;;;;;  

  

•• δελ ππάξρεη έλδεημε δηαθνπήο πξαδνιώλ δελ ππάξρεη έλδεημε δηαθνπήο πξαδνιώλ   

  

•• ελδνζθνπηθή αθαίξεζε ησλ κεγάισλ ;;;;ελδνζθνπηθή αθαίξεζε ησλ κεγάισλ ;;;;  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ελόηεηα Αελόηεηα Α  

νμεία θαη ρξόληα ΓΟΠΝνμεία θαη ρξόληα ΓΟΠΝ  



άλδξαοάλδξαο  4242  εηώλεηώλ  κεκε  ρξόληαρξόληα  ηππηθάηππηθά  παιηλδξνκηθάπαιηλδξνκηθά  

ζπκπηώκαηαζπκπηώκαηα  θαηθαη  ελδνζθνπηθάελδνζθνπηθά  κεκε  νηζνθαγίηηδανηζνθαγίηηδα  βαζκνύβαζκνύ  

ΒΒ  ρσξίορσξίο  ελδνζθνπηθήελδνζθνπηθή  εηθόλαεηθόλα  δηαθξαγκαηνθήιεοδηαθξαγκαηνθήιεο  

βξίζθεηαηβξίζθεηαη  ζεζε  θιηληθήθιηληθή  θαηθαη  ελδνζθνπηθήελδνζθνπηθή  ύθεζεύθεζε  ππόππό  δηπιήδηπιή  

δόζεδόζε  ΡΡΙΡΡΙ  

  

κείσζεκείσζε  ηεοηεο  δνζνινγίαοδνζνινγίαο  ζεζε  ζπλήζεζπλήζε  δόζεδόζε  ζπλνδεύεηαηζπλνδεύεηαη  

απόαπό  ππνηξνπήππνηξνπή  ησλησλ  ζπκπησκάησλζπκπησκάησλ  

  

νν  αζζελήοαζζελήο  ζεσξνύζεζεσξνύζε  όηηόηη  δελδελ  έρεηέρεη  θαιήθαιή  πνηόηεηαπνηόηεηα  δσήοδσήο  κεκε  

ηαηα  θάξκαθαθάξκαθα  θαηθαη  ηηοηηο  αληηπαιηλδξνκηθέοαληηπαιηλδξνκηθέο  νδεγίεονδεγίεο  θαηθαη  

θνβήζεθεθνβήζεθε  όηαλόηαλ  άθνπζεάθνπζε  όηηόηη  εε  καθξνρξόληακαθξνρξόληα  ζεξαπείαζεξαπεία  κεκε  

ΡΡΙΡΡΙ  είλαηείλαη  επηθίλδπλεεπηθίλδπλε    

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



είλαη επηθίλδπλε ε καθξνρξόληα ή θαη ε δηα 

βίνπ ιήςε ΡΡΙ; 

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



•• γαςτρικι ατροφίαγαςτρικι ατροφία  
•• γαςτρικά καρκινοειδι, γαςτρικόσ καρκίνοσγαςτρικά καρκινοειδι, γαςτρικόσ καρκίνοσ  
•• κυςτικοί πολφποδεσ κόλουκυςτικοί πολφποδεσ κόλου  
•• βιοδιακεςιμότθτα και μεταβολιςμόσ άλλων βιοδιακεςιμότθτα και μεταβολιςμόσ άλλων 

φαρμάκωνφαρμάκων  
•• απορρόφθςθ απορρόφθςθ Fe, Fe, ΒΒ1212  

•• οςτικζσ βλάβεσοςτικζσ βλάβεσ  
•• πνευμονίαπνευμονία  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



χρειάηεται άλλοσ ζλεγχοσ πριν 
αποφαςίςετε τι κα προτείνετε; 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 



9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



διαφραγματοκιλθ > 2εκ. ι όχι ;διαφραγματοκιλθ > 2εκ. ι όχι ;  

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



τι κα του προτείνετε;τι κα του προτείνετε;  

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



•• αποτελεςματικότθτααποτελεςματικότθτα  

•• αςφάλειααςφάλεια  

•• διακεςιμότθταδιακεςιμότθτα  

•• κόςτοσκόςτοσ  

  

•• απόφαςθ από κοινοφαπόφαςθ από κοινοφ  

Νissen ι Esophyx 

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



• δυςφαγία 
• επιγαςτρικόσ φόρτοσ, αίςκθμα πρόωρου κορεςμοφ 
• ςφνδρομο γαςτρικισ διάταςθσ 
• κωρακικό άλγοσ 
• διάρροια 

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ελόηεηα Αελόηεηα Α  

νμεία θαη ρξόληα ΓΟΠΝνμεία θαη ρξόληα ΓΟΠΝ  



άλδξαοάλδξαο  5757  κεκε  ηππηθήηππηθή  εηθόλαεηθόλα  ρξόληαορξόληαο  παιηλδξνκηθήοπαιηλδξνκηθήο  

λόζνπλόζνπ  κεκε  ζνβαξήζνβαξή  νηζνθαγίηηδανηζνθαγίηηδα  θαηθαη  δηαθξαγκαηνθήιεδηαθξαγκαηνθήιε  44--

55cmcm  ζηελζηελ  αξρηθήαξρηθή  ελδνζθόπεζε,ελδνζθόπεζε,  είλαηείλαη  αζπκπησκαηηθόοαζπκπησκαηηθόο  

ππόππό  ζεξαπείαζεξαπεία  κεκε  ζπλήζεζπλήζε  δόζεδόζε  ΡΡΙΡΡΙ  επίεπί  δηεηίαδηεηία  

  

θάζεθάζε  πξνζπάζεηαπξνζπάζεηα  κείσζεοκείσζεο  ηεοηεο  δνζνινγίαοδνζνινγίαο  ήή  δηαθνπήδηαθνπή  

ηεοηεο  ζεξαπείαοζεξαπείαο  ζπλνδεύεηαηζπλνδεύεηαη  απόαπό  ζύληνκεζύληνκε  ζπκπησκαηηθήζπκπησκαηηθή  

ππνηξνπήππνηξνπή    

  

ζεζε  ελδνζθόπεζεελδνζθόπεζε  επηηήξεζεοεπηηήξεζεο  ππόππό  ζεξαπείαζεξαπεία  εε  

νηζνθαγίηηδανηζνθαγίηηδα  ήηαλήηαλ  ζεζε  επνύισζε,επνύισζε,  ελώελώ  ζεζε  ελδνζθόπεζεελδνζθόπεζε  

κεηάκεηά  δίκελεδίκελε  δηαθνπήδηαθνπή  ηεοηεο  ζεξαπείαοζεξαπείαο  ππήξρεππήξρε  

νηζνθαγίηηδανηζνθαγίηηδα  βαζκνύβαζκνύ  ΒΒ  

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



πνηεο είλαη νη ελαιιαθηηθέο πνηεο είλαη νη ελαιιαθηηθέο 

ζεξαπεπηηθέο ιύζεηο;ζεξαπεπηηθέο ιύζεηο;  

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



λαπαροςκοπικι αντιπαλινδρομικι επζμβαςθ 

•• πνζνζηά επηηπρίαο (αζπκπησκαηηθόο ρσξίο πνζνζηά επηηπρίαο (αζπκπησκαηηθόο ρσξίο 

θάξκαθα)θάξκαθα)  

  

•• πνζνζηά εκθάληζεο  ιεηηνπξγηθώλ ζπκπησκάησλπνζνζηά εκθάληζεο  ιεηηνπξγηθώλ ζπκπησκάησλ  

  

•• ζπζρέηηζε επέκβαζεο κε εκπεηξία ηνπ ρεηξνπξγνύζπζρέηηζε επέκβαζεο κε εκπεηξία ηνπ ρεηξνπξγνύ  

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



χειρουργείο vs PΡΙ, 12 ζτθ follow-up 

•• 155 P155 PΡΙΡΙ  144 144 χειρουργείοχειρουργείο  

•• 71/53 71/53   77y.  followy.  follow--upup  

•• 40% vs 53% 40% vs 53% φφεςθ (φφεςθ (p=0,002)p=0,002)  

•• ππαλινδρόμθςθ/αλινδρόμθςθ/ιιειτουργικά ςυμπτϊματαειτουργικά ςυμπτϊματα  

Lundell L.  Clin Gastroenterol Hepatol 2009 Dec;7(12):1292 

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



ν αζζελήο είλαη απνθαζηζκέλνο λα ρεηξνπξγεζείν αζζελήο είλαη απνθαζηζκέλνο λα ρεηξνπξγεζεί  

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



ποιοσ ο απαιτοφμενοσ προεγχειρθτικόσ ζλεγχοσ ;ποιοσ ο απαιτοφμενοσ προεγχειρθτικόσ ζλεγχοσ ;  

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



χριςιμεσ προεγχειρθτικζσ πλθροφορίεσχριςιμεσ προεγχειρθτικζσ πλθροφορίεσ  

•• αντικειμενικι διάγνωςθ ΓΟΠΝαντικειμενικι διάγνωςθ ΓΟΠΝ  
  
•• ζλεγχο βαρφτθτασ παλινδρομιςεωσζλεγχο βαρφτθτασ παλινδρομιςεωσ  
  
•• αναγνϊριςθ πικανϊν λειτουργικϊν διαταραχϊν που αναγνϊριςθ πικανϊν λειτουργικϊν διαταραχϊν που 

ςυμβάλλουν ςτθν πακογζνεια τθσ ΓΟΠΝςυμβάλλουν ςτθν πακογζνεια τθσ ΓΟΠΝ  
  
•• ακριβι κακοριςμό ανατομίασ τθσ ΓΟακριβι κακοριςμό ανατομίασ τθσ ΓΟ  
  
•• αναγνϊριςθ επιπλοκϊναναγνϊριςθ επιπλοκϊν  

  
•• αναγνϊριςθ άλλων βλαβϊν οιςοφάγου/ςτομάχουαναγνϊριςθ άλλων βλαβϊν οιςοφάγου/ςτομάχου  

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



εργαλεία για Γ.Ο.Π. 

•• ενδοςκόπθςθενδοςκόπθςθ  

•• οιςοφαγογράφθμαοιςοφαγογράφθμα  

•• PH PH μετρίαμετρία  

•• μανομετρίαμανομετρία  

•• BilitecBilitec  

•• μελζτθ γαςτρικισ κζνωςθσμελζτθ γαςτρικισ κζνωςθσ  

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



 

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



ςτζνωςθ 

βραχυοιςοφάγοσ 

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



ε ζέζε ηεο ε ζέζε ηεο καλνκεηξίαοκαλνκεηξίαο  

•• εε  αλάδεημεαλάδεημε  ζνβαξνύζνβαξνύ  βαζκνύβαζκνύ  θηλεηηθήοθηλεηηθήο  δηαηαξαρήοδηαηαξαρήο  

ηνπηνπ  ζώκαηνοζώκαηνο  ηνπηνπ  νηζνθάγνπνηζνθάγνπ  (ρακειέο<(ρακειέο<3030mmHgmmHg  

θαη>θαη>4040%%  ηαπηόρξνλεοηαπηόρξνλεο  ζπζπάζεηο)ζπζπάζεηο)  απνηειείαπνηειεί  

έλδεημεέλδεημε  γηαγηα  δηελέξγεηαδηελέξγεηα  κεξηθήοκεξηθήο  αληίαληί  γηαγηα  νιηθήνιηθή  

ζνινπιαζηηθήζνινπιαζηηθή  γηαγηα  λαλα  κεησζείκεησζεί  εε  πηζαλόηεηαπηζαλόηεηα  

κεηεγρεηξεηηθήοκεηεγρεηξεηηθήο  δπζθαγίαοδπζθαγίαο  (tailored(tailored  approach)approach)..  

Kauer WK J Thorac  Cardiovasc Surg 1995;10(1):141 

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



κατάρριψθ του μφκου…κατάρριψθ του μφκου…  

• μετά από μερικι κολοπλαςτικι ωσ 46% υποτροπι 
παλινδρόμθςθσ 

Ηorvath KD J Gastrointest Surg 1999;3(6):583 

Fibbe C Gastroenterology 2001;121(1):5 
Patti  MJ Am Coll Surg 2004;198(6):863 

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



τα ςυμπτϊματα επιμζνουν αν και θπιότερα με διπλι τα ςυμπτϊματα επιμζνουν αν και θπιότερα με διπλι 
δόςθ ΡΡΙ επί τρίμθνοδόςθ ΡΡΙ επί τρίμθνο  

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



ηη ζα ζπζηήζεηε;  

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ελόηεηα Αελόηεηα Α  

νμεία θαη ρξόληα ΓΟΠΝνμεία θαη ρξόληα ΓΟΠΝ  



γπλαίθαγπλαίθα  6363  εηώλεηώλ  κεκε  ρξόληαρξόληα  ηππηθάηππηθά  παιηλδξνκηθάπαιηλδξνκηθά  

ζπκπηώκαηαζπκπηώκαηα  θαηθαη  ελδνζθνπηθάελδνζθνπηθά  κεκε  νηζνθαγίηηδανηζνθαγίηηδα  

βαζκνύβαζκνύ  ΒΒ  θαηθαη  δηαθξαγκαηνθήιεδηαθξαγκαηνθήιε  44cmcm  δελδελ  έρεηέρεη  θαύζνθαύζν  

ήή  νηζνθαγίηηδανηζνθαγίηηδα  ππόππό  ζπλήζεζπλήζε  δόζεδόζε  ΡΡΙ,ΡΡΙ,  αιιάαιιά  

επηκέλνπλεπηκέλνπλ  νηνη  αλαγσγέοαλαγσγέο  θπξίσοθπξίσο  ζηελζηελ  θαηάθιηζεθαηάθιηζε  θαηθαη  

έλαοέλαο  αλεμήγεηνοαλεμήγεηνο  βήραοβήραο  

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



πνηνο είλαη ν θαηαιιειόηεξνο ρεηξηζκόο;πνηνο είλαη ν θαηαιιειόηεξνο ρεηξηζκόο;  

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



ηα ζπκπηώκαηα επηκέλνπλ αλ θαη επηόηεξα κε ηα ζπκπηώκαηα επηκέλνπλ αλ θαη επηόηεξα κε 

δηπιή δόζε ΡΡΙ επί ηξίκελν δηπιή δόζε ΡΡΙ επί ηξίκελν   

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



ηη ζα ζπζηήζεηε; ηη ζα ζπζηήζεηε;   

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ελόηεηα Αελόηεηα Α  

νμεία θαη ρξόληα ΓΟΠΝνμεία θαη ρξόληα ΓΟΠΝ  



άλδξαοάλδξαο  4848  εηώλεηώλ  έρεηέρεη  απόαπό  1818κήλνπκήλνπ  33--44/εβδνκάδα/εβδνκάδα  

επεηζόδηαεπεηζόδηα  όμηλσλόμηλσλ  αλαγσγώλ,αλαγσγώλ,  νπηζζνζηεξληθνύνπηζζνζηεξληθνύ  

θαύζνπ,θαύζνπ,  νπηζζνζηεξληθνύνπηζζνζηεξληθνύ  πόλνππόλνπ  θαηθαη  δηαιείπνπζαοδηαιείπνπζαο  

ζπρλήοζπρλήο  ζηαζεξήοζηαζεξήο  έληαζεοέληαζεο  δπζθαγίαοδπζθαγίαο  ζηαζηα  ζηεξεάζηεξεά  

ρσξίορσξίο  επεηζόδηαεπεηζόδηα  ελζθήλσζεοελζθήλσζεο  βισκνύβισκνύ    

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



πνηα ηα αίηηα δπζθαγίαο ζε αζζελή κε πνηα ηα αίηηα δπζθαγίαο ζε αζζελή κε 

ηππηθά παιηλδξνκηθά ζπκπηώκαηα; ηππηθά παιηλδξνκηθά ζπκπηώκαηα;  

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



πνηα ε πξώηε εμέηαζε εθινγήοπνηα ε πξώηε εμέηαζε εθινγήο;    

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



ζηελ ελδνζθόπεζε πνπ αθνινύζεζε βξέζεθε ζηελ ελδνζθόπεζε πνπ αθνινύζεζε βξέζεθε 

νηζνθαγίηηδα βαζκνύ Β/νηζνθαγίηηδα βαζκνύ Β/CC  θαη δηαθξαγκαηνθήιε θαη δηαθξαγκαηνθήιε 

22cmcm  ρσξίο εκθαλή ζηέλσζερσξίο εκθαλή ζηέλσζε    

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



πνηνο ν πεξαηηέξσ ρεηξηζκόο; πνηνο ν πεξαηηέξσ ρεηξηζκόο;   

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ελόηεηα Αελόηεηα Α  

νμεία θαη ρξόληα ΓΟΠΝνμεία θαη ρξόληα ΓΟΠΝ  



άλδξαοάλδξαο  2323  εηώλεηώλ  έρεηέρεη  απόαπό  δεθαεηίαοδεθαεηίαο  πεξηνδηθάπεξηνδηθά  δπζθαγίαδπζθαγία  

ζηαζηα  ζηεξεάζηεξεά  θαηθαη  πεξηνδηθάπεξηνδηθά  ζπάληαζπάληα  επεηζόδηαεπεηζόδηα  

νπηζζνζηεξληθνύνπηζζνζηεξληθνύ  θαύζνπθαύζνπ  θαηθαη  όμηλσλόμηλσλ  αλαγσγώλαλαγσγώλ  

  

ζηαζηα  ρξόληαρξόληα  απηάαπηά  είρεείρε  πέληεπέληε  επεηζόδηαεπεηζόδηα  ελζθήλσζεοελζθήλσζεο  

βισκνύβισκνύ  ζηελζηελ  κεζόηεηακεζόηεηα  ηνπηνπ  νηζνθάγνπνηζνθάγνπ  

  

ζηαζηα  δύνδύν  ηειεπηαίαηειεπηαία  επεηζόδηαεπεηζόδηα  εληόοεληόο  66  εβδνκάδσλεβδνκάδσλ  

ρξεηάζζεθερξεηάζζεθε  ελδνζθνπηθήελδνζθνπηθή  αθαίξεζεαθαίξεζε  ηνπηνπ  βισκνύβισκνύ  απόαπό  ηνην  

άλσάλσ  θαηθαη  θάησθάησ  ηξηηεκόξηνηξηηεκόξην  ηνπηνπ  νηζνθάγνπνηζνθάγνπ  

  

ζηελζηελ  ελδνζθόπεζεελδνζθόπεζε  πεξηγξάθεηαηπεξηγξάθεηαη  νηζνθαγηθόονηζνθαγηθόο  ππεξαηκία,ππεξαηκία,  

νίδεκανίδεκα  θαηθαη  δηαβξώζεηοδηαβξώζεηο  θαηάθαηά  κήθνοκήθνο  ηνπηνπ  νηζνθάγνπνηζνθάγνπ  

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

--  πνηα ε πηζαλόηεξε ππνθείκελε παζνινγία;πνηα ε πηζαλόηεξε ππνθείκελε παζνινγία;  

--  πνηνο ν επόκελνο ρεηξηζκόο; πνηνο ν επόκελνο ρεηξηζκόο;   

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



αθηηλνινγηθάαθηηλνινγηθά  αλαδείρζεθεαλαδείρζεθε  θαηώηεξνοθαηώηεξνο  νηζνθαγηθόονηζνθαγηθόο  

δαθηύιηνοδαθηύιηνο  δηακέηξνπδηακέηξνπ  >>1212mmmm  κεκε  θπζηνινγηθόθπζηνινγηθό  ρξόλνρξόλν  

δηάβαζεοδηάβαζεο  πγξώλπγξώλ  θαηθαη  ζηεξεώλζηεξεώλ  

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ηα επξήκαηα απνθιείνπλ ηελ δηάγλσζε ηα επξήκαηα απνθιείνπλ ηελ δηάγλσζε 

ηεο εσζηλνθηιηθήο νηζνθαγίηηδαο;ηεο εσζηλνθηιηθήο νηζνθαγίηηδαο;  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

πνηνο είλαη ν επόκελνο ρεηξηζκόο;πνηνο είλαη ν επόκελνο ρεηξηζκόο;  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



ελδνζθνπηθάελδνζθνπηθά  ρσξίορσξίο  ζεξαπείαζεξαπεία  κεκε  ΡΡΙΡΡΙ  βξέζεθεβξέζεθε  εηθόλαεηθόλα  

ζπκβαηήζπκβαηή  κεκε  εσζηλνθηιηθήεσζηλνθηιηθή  νηζνθαγίηηδανηζνθαγίηηδα  εηθόλαεηθόλα  αηεινύοαηεινύο  

θαηώηεξνπθαηώηεξνπ  νηζνθαγηθνύνηζνθαγηθνύ  δαθηπιίνπδαθηπιίνπ  ρσξίορσξίο  παιηλδξνκηθήπαιηλδξνκηθή  

νηζνθαγίηηδανηζνθαγίηηδα  

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

πνηνο είλαη ν επόκελνο ρεηξηζκόο;πνηνο είλαη ν επόκελνο ρεηξηζκόο;  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



νν  αζζελήοαζζελήο  κεηάκεηά  δίκελεδίκελε  ζεξαπείαζεξαπεία  κεκε  δηπιήδηπιή  θαηθαη  επίεπί  ηξίκελνηξίκελν  

κεκε  ζπλήζεζπλήζε  δόζεδόζε  ΡΡΙΡΡΙ  είλαηείλαη  αζπκπησκαηηθόοαζπκπησκαηηθόο  

  

ελδνζθνπηθάελδνζθνπηθά  είλαηείλαη  ζεζε  ύθεζεύθεζε  θαηθαη  ηζηνινγηθάηζηνινγηθά  ππήξραλππήξραλ  44--66  

εσζηλόθηια/κνπεσζηλόθηια/κνπ    

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

πνηνο είλαη ν επόκελνο ρεηξηζκόο;πνηνο είλαη ν επόκελνο ρεηξηζκόο;  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ελόηεηα Αελόηεηα Α  

νμεία θαη ρξόληα ΓΟΠΝνμεία θαη ρξόληα ΓΟΠΝ  



άλδξαοάλδξαο  2424  εηώλεηώλ  κεκε  ηεθκεξησκέλεηεθκεξησκέλε  δηάγλσζεδηάγλσζε  

εσζηλνθηιηθήοεσζηλνθηιηθήο  νηζνθαγίηηδαονηζνθαγίηηδαο  ρσξίορσξίο  δαθηπιίνποδαθηπιίνπο  

πνππνπ  λαλα  κεηώλνπλκεηώλνπλ  ζεκαληηθάζεκαληηθά  ηεηε  δηάκεηξνδηάκεηξν  ηνπηνπ  απινύαπινύ  

εμαθνινπζείεμαθνινπζεί  λαλα  έρεηέρεη  δπζθαγίαδπζθαγία  θαηθαη  ππόππό  δηπιήδηπιή  δόζεδόζε  

ΡΡΙΡΡΙ  επίεπί  δίκελνδίκελν  

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

πνηνο είλαη ν επόκελνο ρεηξηζκόο;πνηνο είλαη ν επόκελνο ρεηξηζκόο; 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 



•• κεραπεία με τοπικά δρϊντα  κορτικοειδι από του κεραπεία με τοπικά δρϊντα  κορτικοειδι από του 
ςτόματοσ ςε μορφι ειςπνεόμενου ι και με διςκίαςτόματοσ ςε μορφι ειςπνεόμενου ι και με διςκία  

  

•• Fluticazone Fluticazone --  ΒΒudesonideudesonide    

  
»» Remedios M, Campbell C, Jones DM, Kerlin P. Eosinophilic esophagitis in adults: clinical, Remedios M, Campbell C, Jones DM, Kerlin P. Eosinophilic esophagitis in adults: clinical, 

endoscopic, histologic findings, and response to treatment with fluticasone propionate. endoscopic, histologic findings, and response to treatment with fluticasone propionate. 
Gastrointest Endosc 2006; 63:3.Gastrointest Endosc 2006; 63:3.    

»» Straumann A, Conus S, Degen L, et al. Budesonide is effective in adolescent and adult Straumann A, Conus S, Degen L, et al. Budesonide is effective in adolescent and adult 
patients with active eosinophilic esophagitis. Gastroenterology 2010patients with active eosinophilic esophagitis. Gastroenterology 2010  

  

9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ νμείαο θαη ρξόληαο ΓΟΠΝ 

http://www.uptodate.com/contents/treatment-of-eosinophilic-esophagitis/abstract/20
http://www.uptodate.com/contents/treatment-of-eosinophilic-esophagitis/abstract/20
http://www.uptodate.com/contents/treatment-of-eosinophilic-esophagitis/abstract/20
http://www.uptodate.com/contents/treatment-of-eosinophilic-esophagitis/abstract/44
http://www.uptodate.com/contents/treatment-of-eosinophilic-esophagitis/abstract/44


9ε  Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

όηαλ ε δπζθαγία δελ βειηηώλεηαη όηαλ ε δπζθαγία δελ βειηηώλεηαη 

πνηνο είλαη ν επόκελνο ρεηξηζκόο;πνηνο είλαη ν επόκελνο ρεηξηζκόο;  
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•• θ επιμονι τθσ δυςφαγίασ μετά επαρκι φαρμακευτικι κεραπεία θ επιμονι τθσ δυςφαγίασ μετά επαρκι φαρμακευτικι κεραπεία 
απαιτεί εκτζλεςθ πολφ προςεκτικισ ςταδιακισ διαςτολισ απαιτεί εκτζλεςθ πολφ προςεκτικισ ςταδιακισ διαςτολισ   

••   <3χιλ κάκε φορά   > <3χιλ κάκε φορά   > ▲▲    κίνδυνοσ ριξθσ ;;;κίνδυνοσ ριξθσ ;;;  

  
 Schoepfer AM et al. Esophageal dilation in eosinophilic esophagitis: effectiveness, safety, and Schoepfer AM et al. Esophageal dilation in eosinophilic esophagitis: effectiveness, safety, and 

impact on the underlying inflammation. Am J Gastroenterol 2010; 105:1062.impact on the underlying inflammation. Am J Gastroenterol 2010; 105:1062.    

 Jacobs JW Jr, Spechler SJ. A systematic review of the risk of perforation during esophageal Jacobs JW Jr, Spechler SJ. A systematic review of the risk of perforation during esophageal 

dilation for patients with eosinophilic esophagitis. Dig Dis Sci 2010; 55:1512.dilation for patients with eosinophilic esophagitis. Dig Dis Sci 2010; 55:1512.    
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