
ζπληνληζηήοζπληνληζηήο  

Γ.Ι. ΜάληδαξεοΓ.Ι. Μάληδαξεο  

εηζεγεηέοεηζεγεηέο  

Χ. Χ. ΣδάζαοΣδάζαο  

Α. ΡνύζζνοΑ. Ρνύζζνο  

Θ. Θ. ΜάξεοΜάξεο  

ελόηεηα ελόηεηα BB  

άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝάηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ  

Γ. Γ. ΠνιύκεξνοΠνιύκεξνο  
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ζηόρνη ηεο ελόηεηαο Β ζηόρνη ηεο ελόηεηαο Β   

κε βάζε ην πιήξεο ηζηνξηθόκε βάζε ην πιήξεο ηζηνξηθό  

••  πξέπεη λα θαζνξίζνπκε ηηο επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ ζέινζκε πξέπεη λα θαζνξίζνπκε ηηο επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ ζέινζκε   

••  λα επηιέμνπκε ηηο εμεηάζεηο θαη ηνλ θαηάιιειν ρξόλν πνπ ζα γίλνπλ λα επηιέμνπκε ηηο εμεηάζεηο θαη ηνλ θαηάιιειν ρξόλν πνπ ζα γίλνπλ   

    γηα λα πάξνπκε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα πάξνπκε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο   

••  λα επηιέμνπκε ηελ νξζή ζεξαπεπηηθή καο ζηξαηεγηθή λα επηιέμνπκε ηελ νξζή ζεξαπεπηηθή καο ζηξαηεγηθή   

••  λα ελεκεξώζνπκε ηνλ αζζελή γηα ηηο πξνηεηλόκελεο δηαγλσζηηθέο θαη λα ελεκεξώζνπκε ηνλ αζζελή γηα ηηο πξνηεηλόκελεο δηαγλσζηηθέο θαη 

    ζεξαπεπηηθέο επηινγέο καοζεξαπεπηηθέο επηινγέο καο  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ   

κε ζθνπό κε ζθνπό   

ηε δηαγλσζηηθή πξνζπέιαζε θαη ηε δηαγλσζηηθή πξνζπέιαζε θαη   

ην ζεξαπεπηηθό ρεηξηζκό αζζελώλ κε ΓΟΠΝην ζεξαπεπηηθό ρεηξηζκό αζζελώλ κε ΓΟΠΝ  

Δπηθέληξσζε: Άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝΔπηθέληξσζε: Άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 
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ελόηεηα ελόηεηα BB  

άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝάηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ  

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



γπλαίθα 36 εηώλ 

πξνζήιζεπξνζήιζε  έλαέλα  ρξόλνρξόλν  κεηάκεηά  κπνηνκήκπνηνκή  γηαγηα  αραιαζίααραιαζία  νηζνθάγνπνηζνθάγνπ  

••  κεκε  νπηζζνζηεξληθόνπηζζνζηεξληθό  πόλνπόλν  πνππνπ  βειηηώλεηαηβειηηώλεηαη  κεκε  ιήςειήςε  ύδαηνούδαηνο  

θαηθαη  θαύζνθαύζν  ζηνζην  επίπεδνεπίπεδν  ηεοηεο  μηθνεηδνύομηθνεηδνύο  απόθπζεοαπόθπζεο  ηνπηνπ  

ζηέξλνπζηέξλνπ  

••  εε  αζζελήοαζζελήο  δελδελ  έρεηέρεη  δπζθαγίαδπζθαγία  θαηθαη  αλαγσγέοαλαγσγέο    

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 
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--  πνηα ε πηζαλόηεξε αηηία ησλ ζπκπησκάησλ;πνηα ε πηζαλόηεξε αηηία ησλ ζπκπησκάησλ;  

--πνηα πιεξνθνξία ζα είρε δηαγλσζηηθό πνηα πιεξνθνξία ζα είρε δηαγλσζηηθό   

  ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ρεηξηζκό ηεο αζζελνύο;ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ρεηξηζκό ηεο αζζελνύο;  

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

ΧαξΧαξ. . ΣδάζαοΣδάζαο  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 
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                                                                  κπνηνκή θαηά κπνηνκή θαηά HellerHeller        

  1010% επηπινθή ΓΟΠ% επηπινθή ΓΟΠ  

  επηδείλσζε 2εεπηδείλσζε 2ε--3ε δεθαεηία3ε δεθαεηία  

                                                                                                                                                            Ellis FH et al. Ellis FH et al. EurEur  J J CardiothoracCardiothorac. . SurgSurg  19921992    

                                          κπνηνκή θαηά κπνηνκή θαηά Heller + Heller + Θνινπιαζηηθή Θνινπιαζηηθή   

  ειάηησζε ηεο θηλεηηθόηεηαο ΓΟειάηησζε ηεο θηλεηηθόηεηαο ΓΟ  

  κεησκέλε ΓΟΠκεησκέλε ΓΟΠ  

                                                                                                                Champion JK et al. Champion JK et al. EurEur  J J CardiothoracCardiothorac. . SurgSurg  19991999  

                                                                                                                                          ZaninottoZaninotto  G et al. J G et al. J GastrointestGastrointest. . SurgSurg  20002000  

                                                                        αραιαζία + ΓΟΠαραιαζία + ΓΟΠ  

  απεξίζηαιζεαπεξίζηαιζε  --  κεησκέλε θάζαξζεκεησκέλε θάζαξζε  

  ζνβαξή νηζνθαγίηηδαζνβαξή νηζνθαγίηηδα    

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 
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        ….ζπλεπώο            ….ζπλεπώο              

        κε ηελ πηζαλόηεξε αηηία ησλ ζπκπησκάησλ λα είλαη ε  κε ηελ πηζαλόηεξε αηηία ησλ ζπκπησκάησλ λα είλαη ε    

                                        απόηνθνο ηεο απόηνθνο ηεο κπνηνκήοκπνηνκήο  ΓΟΠ,ΓΟΠ,      

    ν θαηαιιειόηεξνο αξρηθόο ρεηξηζκόο ζα πξέπεη λα είλαη ε ν θαηαιιειόηεξνο αξρηθόο ρεηξηζκόο ζα πξέπεη λα είλαη ε   

                                        ελδνζθνπηθή δηεξεύλεζε,ελδνζθνπηθή δηεξεύλεζε,  

      γηα αλαδήηεζε ελδνζθνπηθώλ βιαβώλ θαη βαξύηεηαο γηα αλαδήηεζε ελδνζθνπηθώλ βιαβώλ θαη βαξύηεηαο   

                                            νηζνθαγίηηδαονηζνθαγίηηδαο  

      θαη ε παξνπζία ή κε θαη ε παξνπζία ή κε   

                                            ζνινπιαζηηθήοζνινπιαζηηθήο    

    

  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 
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ε αζζελήο ππνβιήζεθε ζε ελδνζθόπεζε πνπ έδεημε ε αζζελήο ππνβιήζεθε ζε ελδνζθόπεζε πνπ έδεημε 

έιθνο θαη εμειθώζεηο ζηνλ θαηώηεξν νηζνθάγνέιθνο θαη εμειθώζεηο ζηνλ θαηώηεξν νηζνθάγν. .   

δελ ππήξρε εηθόλα δελ ππήξρε εηθόλα ζνινπιαζηηθήοζνινπιαζηηθήο    

πνηνο ν θαηαιιειόηεξνο ρεηξηζκόο;  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 

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



 

βαξηά πεπηηθή νηζνθαγίηηδα ζε αζζελή κε αραιαζία 

 

 

ζπλερήο ρνξήγεζε ζπλερήο ρνξήγεζε PPI PPI Χ Χ   22  

 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 
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ε αζζελήο ππό δηπιή δόζε ΡΡΙ είλαη αζπκπησκαηηθή θαη ε αζζελήο ππό δηπιή δόζε ΡΡΙ είλαη αζπκπησκαηηθή θαη 

ελδνζθνπηθά ρσξίο νηζνθαγίηηδα ελδνζθνπηθά ρσξίο νηζνθαγίηηδα   

κείσζε ηεο δνζνινγίαο ηνπ ΡΡΙ ζπλνδεύεηαη από κείσζε ηεο δνζνινγίαο ηνπ ΡΡΙ ζπλνδεύεηαη από 

ζπκπησκαηηθή ππνηξνπή ζπκπησκαηηθή ππνηξνπή   

ε αζζελήο έκεηλε έγθπνο θαη ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ε αζζελήο έκεηλε έγθπνο θαη ελδηαθέξεηαη γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ ΡΡΙ αζθάιεηα ηνπ ΡΡΙ   

- πόζν αζθαιείο είλαη νη ΡΡΙ ζε θύεζε; 

- ππάξρεη έλδεημε γηα κειινληηθή πξνζζήθε 

 αληηπαιηλδξνκηθήο επέκβαζεο;  

- πνηνο ν θαηαιιειόηεξνο ρεηξηζκόο;  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 
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           αζθάιεηα ζηε ρνξήγεζε PPIs ζε εγθύνπο 

FDA 

 PPIs: θαηεγνξία Β 

 Οκεπξαδόιε: θαηεγνξία C 
                                                          Labenz J et al.Aliment Pharmacol Ther 2003 

 

345 πεξηζηαζηαθέο εθζέζεηο ζε PPIs VS 787 νκάδα ειέγρνπ:   
 όρη απμεκέλε ηεξαηνγέλεζε  

                                                        av-Citrin O et al.Aliment Pharmacol Ther 2005 

 

 PPIs(+):1.530  VS  PPIs(-):133.410 
 όρη απμεκέλε πηζαλόηεηα ζαλάηνπ ηνπ εκβξύνπ  

 όρη απμεκέλε εθδήισζε ζπγγελώλ δηακαξηηώλ  

 όρη απμεκέλε  απηόκαηε απνβνιή   

 όρη απμεκέλε  πηζαλόηεηα πξνσξόηεηαο                             

                                               Am J Gastroenterol 2009 (μεηαανάλυζη 7 μελεηών)  

 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 
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            PPIs ή αληηπαιηλδξνκηθή επέκβαζε 

 λέα αζζελήο (< 50)έα αζζελήο (< 50)  

  κε βαξηά νηζνθαγίηηδα θαηά ηε δηάγλσζε κε βαξηά νηζνθαγίηηδα θαηά ηε δηάγλσζε   

  πνπ απαηηεί καθξνρξόληα «επηζεηηθή» αγσγή ( πνπ απαηηεί καθξνρξόληα «επηζεηηθή» αγσγή ( PPIPPI  Χ 2 )Χ 2 )  

  κε ρακειή πίεζε εξεκίαο ΚΟκε ρακειή πίεζε εξεκίαο ΚΟ  

  θαη ζνβαξή δηαηαξαρή θηλεηηθόηεηαο ( θαη ζνβαξή δηαηαξαρή θηλεηηθόηεηαο ( απεξίζηαιζεαπεξίζηαιζε  ) )   

                αληηπαιηλδξνκηθή επέκβαζε;  

 

 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 
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           αληηπαιηλδξνκηθή επέκβαζε; - πνηα; 

Oιηθή Θνινπιαζηηθή NISSEN 

Ηκηζνινπιαζηηθή  TOUPET (νπίζζηα 270ν) 

Ηκηζνινπιαζηηθή DOR (πρόσθια χωρίς σύγκλειση σκελών) 

Ηκηζνινπιαζηηθή WATSON (πρόσθια με σύγκλειση σκελών) !! 

BELSEY MARK IV (δηαζσξαθηθή) 

Γαζηξνπιαζηηθή COLLIS (επηκήθπλζε νηζνθάγνπ) 
Watson DI et al. Comparison of anterior, posterior and total fundoplication using a visceral model. 

                                                                                                  Dis Esophagus 1997;10:110-114.  

Watson DI et al. Prospective randomized double blind trial between laparoscopic Nissen  

                           fundoplacation and anterior partial fundoplacation. Br J Surg 1999;86:123-130  

   

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 
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ελόηεηα ελόηεηα BB  

άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝάηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ  

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



γπλαίθαγπλαίθα  4848  εηώλεηώλ  κεκε  ζθιεξνδεξκίαζθιεξνδεξκία  ππόππό  ζεξαπείαζεξαπεία  θαηθαη  κεκε  

ληθεδηπίλεληθεδηπίλε  έρεηέρεη  απόαπό  εμακήλνπεμακήλνπ  ζρεδόλζρεδόλ  θαζεκεξηλάθαζεκεξηλά  

επεηζόδηαεπεηζόδηα  νπηζζνζηεξληθνύνπηζζνζηεξληθνύ  θαύζνπθαύζνπ  θαηθαη  ιηγόηεξνιηγόηεξν  

όμηλσλόμηλσλ  αλαγσγώλαλαγσγώλ  θαζώοθαζώο  θαηθαη  δπζθαγίαδπζθαγία  ζηαζηα  ζηεξεάζηεξεά    

- πνηα ε αηηία ησλ ζπκπησκάησλ; 

- πνηνο είλαη ν ελδεηθλπόκελνο ζεξαπεπηηθόο ρεηξηζκόο; 

Θ. Θ. ΜάξεοΜάξεο  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 
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•• εε  αηηίααηηία  ησλησλ  ζπκπησκάησλζπκπησκάησλ  είλαηείλαη  εε  παζνινγηθήπαζνινγηθή  ΓΟΠΓΟΠ  

ιόγσιόγσ  θαηάξγεζεοθαηάξγεζεο  ηνπηνπ  νηζνθαγηθνύνηζνθαγηθνύ  πεξηζηαιηηζκνύπεξηζηαιηηζκνύ  

ζηνζην  ιείνιείν  νηζνθάγνπνηζνθάγνπ  θαηθαη  ηεοηεο  κείσζεοκείσζεο  έσοέσο  εμαθάληζεοεμαθάληζεο  

ηεοηεο  πίεζεοπίεζεο  εξεκίαοεξεκίαο  ηνπηνπ  ΚΟΚΟ    

•• εε  πηζαλόηεηαπηζαλόηεηα  νηζνθαγηθήονηζνθαγηθήο  πξνζβνιήοπξνζβνιήο  ζηελζηελ  

ζθιεξνδεξκίαζθιεξνδεξκία  είλαηείλαη  ζεκαληηθάζεκαληηθά  πνιύπνιύ  κεγαιύηεξεκεγαιύηεξε  

ζηνποζηνπο  αζζελείοαζζελείο  κεκε  νηζνθαγηθάνηζνθαγηθά  ζπκπηώκαηαζπκπηώκαηα  ((8282  vsvs  

1313%%))..  ’’  απηνύοαπηνύο  ππάξρεηππάξρεη  απόιπηεαπόιπηε  έλδεημεέλδεημε  γηαγηα  

ηεθκεξίσζεηεθκεξίσζε  ηεοηεο  δηαηαξαρήοδηαηαξαρήο  κεκε  καλνκεηξίακαλνκεηξία  

νηζνθάγνπνηζνθάγνπ    

•• πιελπιελ    ηεοηεο  ζεξαπείαοζεξαπείαο  ηεοηεο  θύξηαοθύξηαο  λόζνπλόζνπ  ζπληζηάηαηζπληζηάηαη    

ζεξαπείαζεξαπεία  κεκε  θαηάιιειεθαηάιιειε  δόζεδόζε  ΡΡΙΡΡΙ  εθεθ’’  όξνπόξνπ  δσήοδσήο--  

δηαζηνιέοδηαζηνιέο  νπισδώλνπισδώλ  ζηελώζεσλζηελώζεσλ  
Fulp,SFulp,S  CastellCastell  D. D. DusphagiaDusphagia  19901990  

ZamostZamost  B, Gastroenterology 1987B, Gastroenterology 1987  

Murphy J, Dig Murphy J, Dig DisDis  SciSci  19921992  

Cohen S, Gastroenterology 1980Cohen S, Gastroenterology 1980  

KioulianisKioulianis  I, Annals of Gastroenterology 2006I, Annals of Gastroenterology 2006  

GealtiGealti  O, Am J O, Am J PhysiolPhysiol  ImagImag  19911991  

Richter J . Richter J . TadakataTadakata    Yamaha 1997Yamaha 1997  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 
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γπλαίθα 48 εηώλ κε ζθιεξνδεξκία ππό ζεξαπεία θαη κε γπλαίθα 48 εηώλ κε ζθιεξνδεξκία ππό ζεξαπεία θαη κε 

ληθεδηπίλεληθεδηπίλε  έρεη από εμακήλνπ ζρεδόλ θαζεκεξηλά έρεη από εμακήλνπ ζρεδόλ θαζεκεξηλά 

επεηζόδηα νπηζζνζηεξληθνύ θαύζνπ θαη ιηγόηεξν όμηλσλ επεηζόδηα νπηζζνζηεξληθνύ θαύζνπ θαη ιηγόηεξν όμηλσλ 

αλαγσγώλ θαζώο θαη δπζθαγία ζηα ζηεξεάαλαγσγώλ θαζώο θαη δπζθαγία ζηα ζηεξεά    

ππάξρεη έλδεημε γηα αληηπαιηλδξνκηθή επέκβαζε; 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 
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•• εε  πηζαλόηεηαπηζαλόηεηα  επηδείλσζεοεπηδείλσζεο  ηεοηεο  δπζθαγίαοδπζθαγίαο  ζηνλζηνλ  

απεξηζηαιηηθόαπεξηζηαιηηθό  νηζνθάγννηζνθάγν  κεηάκεηά    ζνινπιαζηηθήζνινπιαζηηθή    είλαηείλαη  

πηνπην  κεγάιεκεγάιε    

•• ζηελζηελ  ζθιεξνδεξκίαζθιεξνδεξκία  πάζρεηπάζρεη  όινόιν  ηνην  πεπηηθόπεπηηθό  ζύζηεκαζύζηεκα  

θαηθαη  όρηόρη  κόλνκόλν  νν  νηζνθάγνονηζνθάγνο  

•• εε  ύπαξμεύπαξμε  γαζηξνπάξεζεογαζηξνπάξεζεο    κπνξείκπνξεί  λαλα  επηπιέμεηεπηπιέμεη    

πεξαηηέξσπεξαηηέξσ  ηνην  πξόβιεκαπξόβιεκα    

•• ππάξρνπλππάξρνπλ  κειέηεοκειέηεο    ζνινπιαζηηθήοζνινπιαζηηθήο  κεκε  ζπλνδόζπλνδό  

γαζηξνπιαζηηθήγαζηξνπιαζηηθή  CollisCollis  ζεζε  αζζελείοαζζελείο  κεκε  ζθιεξόδεξκαζθιεξόδεξκα  

•• πξνοπξνο  ηνην  παξόλπαξόλ  εε  ζνινπιαζηηθήζνινπιαζηηθή    θαιόθαιό  είλαηείλαη  λαλα  κελκελ  

απνηειείαπνηειεί  ζεξαπεπηηθήζεξαπεπηηθή  επηινγήεπηινγή    θαηθαη  λαλα  ζεσξείηαηζεσξείηαη    

ζρεηηθήζρεηηθή  αληέλδεημεαληέλδεημε    

  
Orringer M, Surg Clin N Am 1983 

Zamost B, Gastroenterology 1987 

Poirier N, Ann Thorac Surg 1994 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 
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ελόηεηα ελόηεηα BB  

άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝάηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ  
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γπλαίθαγπλαίθα  4747  εηώλεηώλ  έρεηέρεη  απόαπό  έηνποέηνπο  πεξηνδηθάπεξηνδηθά  θαηθαη  απόαπό  δηκήλνπδηκήλνπ  ζπλερώοζπλερώο  

σοσο  θαηθαη  έληνλνέληνλν  θαύζνθαύζν  ζηνλζηνλ  θάξπγγα,θάξπγγα,  ζηνλζηνλ  ηξάρεινηξάρειν  θαηθαη  ζηνλζηνλ  αλώηεξναλώηεξν  

ζώξαθα,ζώξαθα,  κεκε  αίζζεκααίζζεκα  θόκβνπθόκβνπ  ρσξίορσξίο  ηππηθέοηππηθέο  αλαγσγέο,αλαγσγέο,  θαηθαη  

νπηζζνζηεξληθόνπηζζνζηεξληθό  θαύζνθαύζν  εθεθ  ησλησλ  θάησθάησ  πξνοπξνο  ηαηα  επάλσεπάλσ  ήή  δπζθαγίαδπζθαγία  

  

••  νν  ΩΡΛΩΡΛ  ηεοηεο  είπεείπε  όηηόηη  ηαηα  ζπκπηώκαηαζπκπηώκαηα  νθείινληαηνθείινληαη  ζεζε  

γαζηξννηζνθαγηθήγαζηξννηζνθαγηθή  παιηλδξόκεζεπαιηλδξόκεζε    

••  εε  ελδνζθόπεζεελδνζθόπεζε  πνππνπ  έγηλεέγηλε  δελδελ  έδεημεέδεημε  παζνινγηθόπαζνινγηθό  εύξεκαεύξεκα  ζηνζην  

αλώηεξναλώηεξν  πεπηηθόπεπηηθό  νύηενύηε  ελδείμεηοελδείμεηο  παιηλδξνκηθήοπαιηλδξνκηθήο  λόζνπλόζνπ    

Γ. Γ. ΠνιύκεξνοΠνιύκεξνο  

-αλ ζηελ ελδνζθόπεζε είρε βξεζεί νηζνθαγίηηδα ,  

 ηα ζπκπηώκαηα ζα ήηαλ ζίγνπξα παιηλδξνκηθήο αηηηνινγίαο; 

-πνηνο είλαη ν θαηαιιειόηεξνο ρεηξηζκόο;  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 
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αλ ζηελ ελδνζθόπεζε είρε βξεζεί νηζνθαγίηηδα, 

ηα ζπκπηώκαηα ζα ήηαλ ζίγνπξα παιηλδξνκηθήο 

αηηηνινγίαο; 

επαηζζεζία: επαηζζεζία: 2020--60%60%  

εηδηθόηεηα: εηδηθόηεηα: 9090--95%95%  

ε ελδνζθόπεζε ζηε δηάγλσζε ηεο ΓΟΠΝε ελδνζθόπεζε ζηε δηάγλσζε ηεο ΓΟΠΝ  

Richter, GI Endosc Clin North Am, 1994 

NERDNERD  

LA A/BLA A/B%%  

LA C/DLA C/D  

  RonkainenRonkainen  et al. et al. ScandScand  J J GastroenterolGastroenterol  20052005  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 
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πνηνο είλαη ν θαηαιιειόηεξνο ρεηξηζκόο;  

• εκπεηξηθή ζεξαπεία κε PPI (νκεπξαδόιε 40 m mg bid) 

 επαηζζεζία:  80-83% 

 

 

• 24-σξε pH-κεηξία 

 

• 24-σξε pH-κεηξία + εκπέδεζε 

Schindlbeck, Arch Intern Med, 1995 

Fass, Arch Intern Med, 1999 
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εε  αζζελήοαζζελήο  ηέζεθεηέζεθε  ζεζε  ζεξαπείαζεξαπεία  κεκε  δηπιήδηπιή  δόζεδόζε  ΡΡΙΡΡΙ  

επίεπί  1010  εβδνκάδεοεβδνκάδεο  ρσξίορσξίο  νπζηαζηηθήνπζηαζηηθή  αληαπόθξηζεαληαπόθξηζε  

πνην ην επόκελν βήκα; 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 
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πηζαλνί κεραληζκνί αλζεθηηθόηεηαο ζηα πηζαλνί κεραληζκνί αλζεθηηθόηεηαο ζηα PPIPPI  

  

••  ζπκκόξθσζε, ρξόλνο ιήςεοζπκκόξθσζε, ρξόλνο ιήςεο  

••  λπθηεξηλή δηαθπγή νμένολπθηεξηλή δηαθπγή νμένο  

••  αζζελώο όμηλε ή αιθαιηθή παιηλδξόκεζεαζζελώο όμηλε ή αιθαιηθή παιηλδξόκεζε  

••  δσδεθαδαθηπινδσδεθαδαθηπιν--γαζηξνγαζηξν--νηζνθαγηθή παιηλδξόκεζενηζνθαγηθή παιηλδξόκεζε  

••  ιεηηνπξγηθόο θαύζνοιεηηνπξγηθόο θαύζνο  

••  ςπρνινγηθή ςπρνινγηθή ζπλνζεξόηεηαζπλνζεξόηεηα  

••  εσζηλνθηιηθή νηζνθαγίηηδαεσζηλνθηιηθή νηζνθαγίηηδα  

••  γαζηξνπάξεζεγαζηξνπάξεζε  

••  θηλεηηθέο δηαηαξαρέοθηλεηηθέο δηαηαξαρέο  

••  ηαρύο κεηαβνιηζκόο ΡΡΙηαρύο κεηαβνιηζκόο ΡΡΙ  

••  ζύλδξνκν ζύλδξνκν ZollingerZollinger--  EllisonEllison  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 
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  2424--σξε σξε phph--κεηξία κεηξία ±±  αληηζηαζηνκεηξίααληηζηαζηνκεηξία  ζηελ αλζεθηηθή ΓΟΠΝζηελ αλζεθηηθή ΓΟΠΝ  

ρσξίο ρσξίο PPIPPI  

νθείινληαη ηα ζπκπηώκαηα νθείινληαη ηα ζπκπηώκαηα 

ζε παιηλδξόκεζε;ζε παιηλδξόκεζε;  

ππό ππό PPIPPI  

νθείινληαη ηα ζπκπηώκαηα νθείινληαη ηα ζπκπηώκαηα 

ζε ππνιεηκκαηηθή όμηλε ζε ππνιεηκκαηηθή όμηλε 

παιηλδξόκεζε;παιηλδξόκεζε;  

ρξεζηκνπνίεζε δεηθηώλ ζπζρέηηζεο ρξεζηκνπνίεζε δεηθηώλ ζπζρέηηζεο   

ζπκπησκάησλ θαη παιηλδξνκηθώλ επεηζνδίσλζπκπησκάησλ θαη παιηλδξνκηθώλ επεηζνδίσλ  

((SI, SAP)SI, SAP)  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 

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



αζζελήο κε:αζζελήο κε:  

••  άηππα ζπκπηώκαηαάηππα ζπκπηώκαηα  

••  θπζηνινγηθή ελδνζθόπεζεθπζηνινγηθή ελδνζθόπεζε  

••  αξλεηηθή δνθηκαζία αξλεηηθή δνθηκαζία PPIPPI  

••  γπλαίθα γπλαίθα   

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 
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  2424--σξε σξε phph--κεηξία κεηξία ±±  αληηζηαζηνκεηξίααληηζηαζηνκεηξία    

ζηελ αλζεθηηθή ΓΟΠΝζηελ αλζεθηηθή ΓΟΠΝ  

όμηλε παιηλδξόκεζε: όμηλε παιηλδξόκεζε: 77--28%28%  

  

αζζελώο όμηλε / αιθαιηθή παιηλδξόκεζεαζζελώο όμηλε / αιθαιηθή παιηλδξόκεζε: : 3030--68%68%  

  

απνπζία παιηλδξόκεζεοαπνπζία παιηλδξόκεζεο: : 4040--60%60%  

Mainie, Gut, 2006 

Zerbib, AM J Gastro, 2006 

Zerbib, Gut, 2008 

Pritchett, Clin, Gatroenter, Hepatol, 2009 
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πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη όια ηα παξαθάησ:πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη όια ηα παξαθάησ:  

  

••  νπηζζνζηεξληθόονπηζζνζηεξληθόο  θαύζνο, δπζθνξία ή πόλνοθαύζνο, δπζθνξία ή πόλνο  

  

••  απνπζία απόδεημεο όηη ε γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξόκεζεαπνπζία απόδεημεο όηη ε γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξόκεζε  

  είλαη ε αηηία ησλ ζπκπησκάησλείλαη ε αηηία ησλ ζπκπησκάησλ  

  

••  απνπζία απνπζία καλνκεηξηθάκαλνκεηξηθά  ηεθκεξησκέλεο θηλεηηθήο δηαηαξαρήο ηεθκεξησκέλεο θηλεηηθήο δηαηαξαρήο   

ιεηηνπξγηθόο θαύζνο ιεηηνπξγηθόο θαύζνο ––  Ρώκε ΙΙΙΡώκε ΙΙΙ  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 

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



ελόηεηα ελόηεηα BB  

άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝάηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ  
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άλδξαο 46 εηώλ ηεξνςάιηεο έρεη από δεθαεηίαο άλδξαο 46 εηώλ ηεξνςάιηεο έρεη από δεθαεηίαο 

πεξηνδηθά πεξηνδηθά βξάγρνοβξάγρνο  θσλήο, αλεμήγεην βήκα θαη θσλήο, αλεμήγεην βήκα θαη 

«αζζκαηηθή «αζζκαηηθή βξνργίηηδαβξνργίηηδα»»  

••  έρεηέρεη  ζπάληαζπάληα  επεηζόδηαεπεηζόδηα  νπηζζνζηεξληθνύνπηζζνζηεξληθνύ  θαύζνπθαύζνπ  θαηθαη  

όμηλσλόμηλσλ  αλαγσγώλαλαγσγώλ  

••  ελδνζθνπηθάελδνζθνπηθά  έρεηέρεη  δηαθξαγκαηνθήιεδηαθξαγκαηνθήιε  22cmcm  ρσξίορσξίο  

νηζνθαγίηηδανηζνθαγίηηδα  

Α. Ρνύζνο Α. Ρνύζνο   

πνηνο είλαη ν θαηαιιειόηεξνο ρεηξηζκόο;  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 
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• ν αζζελήο εκθαλίδεη 
 θαύζν θαύζν ––  όμηλεο αλαγσγέο: ζπκπηώκαηα ΓΟΠΝ όμηλεο αλαγσγέο: ζπκπηώκαηα ΓΟΠΝ   

 ρξόλην βήρα, ιαξπγγίηηδα, άζζκα:  ηεθκεξησκέλεο ρξόλην βήρα, ιαξπγγίηηδα, άζζκα:  ηεθκεξησκέλεο 
  εμσνηζνθαγηθέοεμσνηζνθαγηθέο  εθδειώζεηο ΓΟΠΝεθδειώζεηο ΓΟΠΝ  

  

                                              Vakil Am J Gastroenterol 2006  

 

• δηαγλσζηηθή δνθηκαζία εθινγήο 
 δνθηκαζία αλαζηνιέσλ ηεο αληιίαο πξσηνλίσλ: δηπιή δόζε δνθηκαζία αλαζηνιέσλ ηεο αληιίαο πξσηνλίσλ: δηπιή δόζε 

PPIs PPIs γηα δηάζηεκα 8 εβδνκάδσλγηα δηάζηεκα 8 εβδνκάδσλ  

    

                                                                                              VaeziVaezi  ClinClin  GastroenteroGastroentero  HepatolHepatol  20032003  

                                                                                                    Field SK    Chest                       1998Field SK    Chest                       1998  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 
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κεηά 6 εβδνκάδεο ζεξαπείαο ν αζζελήο ήηαλ κεηά 6 εβδνκάδεο ζεξαπείαο ν αζζελήο ήηαλ 

αζπκπησκαηηθόο αζπκπησκαηηθόο   

  

ε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο νδήγεζε ζε ζπκπησκαηηθή ε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο νδήγεζε ζε ζπκπησκαηηθή 

ππνηξνπήππνηξνπή  

πνηνο είλαη ν επόκελνο ρεηξηζκόο;  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 
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•• ππνηξνπή κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαοππνηξνπή κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο  

 ζπρλή ζε ζπρλή ζε εμσνηζνθαγηθέοεμσνηζνθαγηθέο  εθδειώζεηο (50% ην πξώην έηνο)εθδειώζεηο (50% ην πξώην έηνο)  

  

 δελ ππάξρνπλ ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο γηα ηελ νξζή δελ ππάξρνπλ ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο γηα ηελ νξζή 

πξαθηηθήπξαθηηθή                                                  

                                                                                              ΒΒjornssonjornsson  AlimetAlimet  PharmaclPharmacl  TherTher  20062006  

 θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο:θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο:    

 αγσγή ζπληήξεζεο κε ηελ κηθξόηεξε δόζε αγσγή ζπληήξεζεο κε ηελ κηθξόηεξε δόζε PPIs PPIs ε νπνία ε νπνία 

νδεγεί ζε ύθεζε ζπκπησκάησλνδεγεί ζε ύθεζε ζπκπησκάησλ  

 ζπδήηεζε γηα ελδερόκελν αληηπαιηλδξνκηθήο εγρείξεζεοζπδήηεζε γηα ελδερόκελν αληηπαιηλδξνκηθήο εγρείξεζεο  

  Guidelines AGA 2008Guidelines AGA 2008  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 
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ελόηεηα ελόηεηα BB  

άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝάηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ  
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γπλαίθα 46 εηώλ πξνζέξρεηαη γηα έληνλν ζπλερή γπλαίθα 46 εηώλ πξνζέξρεηαη γηα έληνλν ζπλερή 

νπηζζνζηεξληθό θαύζν ζρεδόλ θαζεκεξηλά, αίζζεκα νπηζζνζηεξληθό θαύζν ζρεδόλ θαζεκεξηλά, αίζζεκα 

επηγαζηξηθήοεπηγαζηξηθήο  δηάηαζεο, εξπγέο πνπ αλαθνπθίδνπλ δηάηαζεο, εξπγέο πνπ αλαθνπθίδνπλ 

κεξηθώο, ζπάληεο αλαγσγέο ηξνθήο (1/2κεξηθώο, ζπάληεο αλαγσγέο ηξνθήο (1/2--3κήλεο) θαη 3κήλεο) θαη 

πεξηνδηθό πεξηνδηθό ζπζθηθηηθόζπζθηθηηθό  επηγαζηξηθόεπηγαζηξηθό  πόλν  πόλν    

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 

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



••ηα ζπκπηώκαηα επηδεηλώλνληαη, αιιά όρη πάληα, κε ηα ζπκπηώκαηα επηδεηλώλνληαη, αιιά όρη πάληα, κε 

  ιήςε ηξνθήοιήςε ηξνθήο  

••  ε αζζελήο ππνβιήζεθε ζε ελδνζθόπεζε πνπ δελ έδεημε ε αζζελήο ππνβιήζεθε ζε ελδνζθόπεζε πνπ δελ έδεημε 

  παζνινγηθό εύξεκαπαζνινγηθό εύξεκα  

••  ηέζεθε ζε ζεξαπεία κε ζπλήζε δόζε ΡΡΙ ρσξίο ηέζεθε ζε ζεξαπεία κε ζπλήζε δόζε ΡΡΙ ρσξίο 

  αληαπόθξηζε, παξά ηελ βειηίσζε γηα ηηο δύν αληαπόθξηζε, παξά ηελ βειηίσζε γηα ηηο δύν 

  πξώηεο εβδνκάδεοπξώηεο εβδνκάδεο  

Φ. Φ. ΜάξεοΜάξεο    

πνηνο είλαη ν θαηαιιειόηεξνο ρεηξηζκόο;  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 

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



•• εε    ζπκπησκαηνινγίαζπκπησκαηνινγία  ηεοηεο  αζζελνύοαζζελνύο  νδεγείνδεγεί  

πεξηζζόηεξνπεξηζζόηεξν  ζεζε  ιεηηνπξγηθάιεηηνπξγηθά  ελνριήκαηαελνριήκαηα  απόαπό  ηνληνλ  

νηζνθάγννηζνθάγν  αιιάαιιά  θαηθαη  ηνην  ζηόκαρνζηόκαρν  ηαηα  νπνίανπνία  θαηθαη  ζπρλάζπρλά  

ζπλππάξρνπλζπλππάξρνπλ    

  

•• γηαγηα  απνθιεηζκόαπνθιεηζκό  όκσοόκσο  κηαοκηαο  άηππεοάηππεο  ΓΟΠΝΓΟΠΝ  ιόγσιόγσ  

πηζαλήοπηζαλήο  ππεξεπαηζζεζίαοππεξεπαηζζεζίαο  ζηνζην  νμύνμύ  ηεοηεο  θπζηνινγηθήοθπζηνινγηθήο  

παιηλδξόκεζεοπαιηλδξόκεζεο  νν  επόκελνοεπόκελνο  ζεξαπεπηηθόοζεξαπεπηηθόο  ρεηξηζκόορεηξηζκόο    

πνππνπ  πξνηείλεηαηπξνηείλεηαη  είλαηείλαη  εε  δηπιήδηπιή  δόζεδόζε  ΡΡΙΡΡΙ  

DeVault K, Am J Gastroenterol 2005 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 

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



ε αζζελήο ππνβιήζεθε ζε ζεξαπεία κε δηπιή δόζε ΡΡΙ ε αζζελήο ππνβιήζεθε ζε ζεξαπεία κε δηπιή δόζε ΡΡΙ 

επί δίκελν ρσξίο νπζηαζηηθή αληαπόθξηζε επί δίκελν ρσξίο νπζηαζηηθή αληαπόθξηζε   

••  κεκε  πξνζζήθεπξνζζήθε  δνκπεξηδόλεοδνκπεξηδόλεο  βειηηώζεθαλβειηηώζεθαλ  εε  

επηγαζηξηθήεπηγαζηξηθή  δηάηαζεδηάηαζε  θαηθαη  δπζθνξίαδπζθνξία  θαηθαη  νηνη  εξπγέο,εξπγέο,  αιιάαιιά  

ηαηα  νπηζζνζηεξληθάνπηζζνζηεξληθά  ελνριήκαηαελνριήκαηα  θαηθαη  νν  πεξηνδηθόοπεξηνδηθόο  

επηγαζηξηθόοεπηγαζηξηθόο  πόλνοπόλνο  επέκελαλεπέκελαλ  έληνλα,έληνλα,  ελώελώ  απμήζεθαλαπμήζεθαλ  

θάπσοθάπσο  νηνη  κηθξναλαγσγέοκηθξναλαγσγέο  ηξνθήοηξνθήο    

••  έγηλεέγηλε  ππεξερνγξάθεκαππεξερνγξάθεκα  άλσάλσ  θνηιίαοθνηιίαο  πνππνπ  ήηαλήηαλ  

αξλεηηθόαξλεηηθό    

πνηνο ν επόκελνο ρεηξηζκόο; 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 

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



εθαξκνγή ηνπ πξσηνθόιινπ δηεξεύλεζεο πηζαλνύ εθαξκνγή ηνπ πξσηνθόιινπ δηεξεύλεζεο πηζαλνύ 

ιεηηνπξγηθνύ θαύζνπ κε δηαθνπή ηνπ ΡΡΙ επί 2ιεηηνπξγηθνύ θαύζνπ κε δηαθνπή ηνπ ΡΡΙ επί 2--3 3 

εβδνκάδεο θαη εθηέιεζε 24σξεο θνξεηήο εβδνκάδεο θαη εθηέιεζε 24σξεο θνξεηήο 

περακεηξίαοπερακεηξίαο  

πνηνο ν επόκελνο ρεηξηζκόο; 

Savarinno E, Am J Gastroenterol 2008 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 

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



•• εε  εκπέδεζεεκπέδεζε--pHpH  κπνξείκπνξεί  λαλα  αλαδείμεηαλαδείμεη  θαηθαη  ηαηα  επεηζόδηαεπεηζόδηα  

κεκε  όμηλεοόμηλεο  ΓΟΠΓΟΠ  πνππνπ  ζεσξείηαηζεσξείηαη  όηηόηη  κπνξνύλκπνξνύλ  λαλα  

επζύλνληαηεπζύλνληαη  γηαγηα  πξόθιεζεπξόθιεζε  ζπκπησκάησλζπκπησκάησλ  

Savarinno E, Am J Gastroenterol 2008 

έρεη πιενλεθηήκαηα ε εκπέδεζε-pH 

έλαληη ηεο θιαζηθήο περακεηξίαο; 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 

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



•• εε  καλνκεηξίακαλνκεηξία  πξαθηηθάπξαθηηθά    έρεηέρεη  έλδεημεέλδεημε  κόλνκόλν  γηαγηα  

θαζνξηζκόθαζνξηζκό  ηεοηεο  ηνπνζέηεζεοηνπνζέηεζεο  θαζεηήξαθαζεηήξα  περακεηξίαοπερακεηξίαο--

εκπέδεζεοεκπέδεζεο    

•• ηαπηόρξνλαηαπηόρξνλα  ζαζα  απνθιεηζζείαπνθιεηζζεί  εε  ύπαξμεύπαξμε  θηλεηηθήοθηλεηηθήο  

δηαηαξαρήοδηαηαξαρήο  ηύπνπηύπνπ  απεξίζηαιζεοαπεξίζηαιζεο  πνππνπ  ζαζα  κπνξνύζεκπνξνύζε  

λαλα  εξκελεύζεηεξκελεύζεη  ηηοηηο  πεξηνδηθέοπεξηνδηθέο  αλαγσγέοαλαγσγέο  ηξνθήοηξνθήο  

πξέπεη λα πξνεγεζεί νηζνθαγηθή καλνκεηξία;  

Savarinno E, Am J Gastroenterol 2008 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 

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



••    έγηλε εκπέδεζεέγηλε εκπέδεζε--pHpH  πνπ έδεημεπνπ έδεημε: :   

        --  νξηαθά θπζηνινγηθή όμηλε ΓΟΠ νξηαθά θπζηνινγηθή όμηλε ΓΟΠ ((DeMeesterDeMeester  scorescore  12,8 κε 12,8 κε θηθη  <14,7) <14,7)   

      --  από ηα 5 επεηζόδηα εξπγώλ ην έλα ζπλέπεζε κε επεηζόδην από ηα 5 επεηζόδηα εξπγώλ ην έλα ζπλέπεζε κε επεηζόδην 

  όμηλεο θαη ηα δύν κε επεηζόδην κε όμηλεο ΓΟΠόμηλεο θαη ηα δύν κε επεηζόδην κε όμηλεο ΓΟΠ  

        --  από ηα δύν επεηζόδηα έληνλνπ θαύζνπ ην έλα ζπλέπεζε κε από ηα δύν επεηζόδηα έληνλνπ θαύζνπ ην έλα ζπλέπεζε κε 

  επεηζόδην όμηλεο ΓΟΠ επεηζόδην όμηλεο ΓΟΠ   

••  ε ε καλνκεηξίακαλνκεηξία  πνπ πξνεγήζεθε έδεημεπνπ πξνεγήζεθε έδεημε::  

      --  ζρεηηθή ππνηνλία ηνπ ΚΟ θαη θπζηνινγηθό νηζνθαγηθό ζρεηηθή ππνηνλία ηνπ ΚΟ θαη θπζηνινγηθό νηζνθαγηθό 

  πεξηζηαιηηζκόπεξηζηαιηηζκό  

- κε βάζε ηα επξήκαηα ηεο εμέηαζεο ηη έρεη ε αζζελήο 

- ηη ζα πξνηείλεηε ζηελ αζζελή  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 

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



•• ε αζζελήο κάιινλ έρεη ιεηηνπξγηθά ζπκπηώκαηα από νηζνθάγν ε αζζελήο κάιινλ έρεη ιεηηνπξγηθά ζπκπηώκαηα από νηζνθάγν 

θαη ζηόκαρν θαη ζηόκαρν   

                ((λειηουργικό καύζο και  δυζπεψία Ι, ΙΙ και καηά  λειηουργικό καύζο και  δυζπεψία Ι, ΙΙ και καηά  ROME III)ROME III)  

  

•• ζα πξέπεη λα δηαηεζεί ηθαλόο ρξόλνο γηα λα εμεγεζνύλ ζηελ ζα πξέπεη λα δηαηεζεί ηθαλόο ρξόλνο γηα λα εμεγεζνύλ ζηελ 

αζζελή ηα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ε θιηληθή εθηίκεζε αζζελή ηα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ε θιηληθή εθηίκεζε ηεο ηεο 

πηζαλήο ιεηηνπξγηθήο αηηηνινγίαο ησλ ζπκπησκάησλ θαη νη πηζαλήο ιεηηνπξγηθήο αηηηνινγίαο ησλ ζπκπησκάησλ θαη νη 

κεραληζκνί κεραληζκνί αηηηνπαζνγέλεηάοαηηηνπαζνγέλεηάο  ηνποηνπο  

••   ζα πξέπεη λα ζπζηαζεί ζεξαπεία κε ζα πξέπεη λα ζπζηαζεί ζεξαπεία κε SSRISSRI  θαη ελδερόκελα κε θαη ελδερόκελα κε 

ζπλήζε δόζε ΡΡΙ κε ζπλήζε δόζε ΡΡΙ κε δνκπεξηδόλεδνκπεξηδόλε  γηα 4γηα 4--6 εβδνκάδεο κέρξη λα 6 εβδνκάδεο κέρξη λα 

δξάζεη ην αληηθαηαζιηπηηθόδξάζεη ην αληηθαηαζιηπηηθό..  

•• έρεη πεξηγξαθεί ζπκπησκαηηθή βειηίσζε κεξηθώλ αζζελώλ κε έρεη πεξηγξαθεί ζπκπησκαηηθή βειηίσζε κεξηθώλ αζζελώλ κε 

πξνζζήθε πξνζζήθε κπαθινθέλεοκπαθινθέλεο  ζε πεξηπηώζεηο κηθηήο όμηλεο θαη ζε πεξηπηώζεηο κηθηήο όμηλεο θαη 

δσδεθαδαθηπινγαζηξηθήοδσδεθαδαθηπινγαζηξηθήο  παιηλδξόκεζεοπαιηλδξόκεζεο,,  θαη  θαη  tegaserodetegaserode  

TuckJ,Functional Disorder, Gastroenterology 2006   

Broecest D, Aliment Pharmacol Ther 2006  

Fass R, Gut 2009 

Rodriquez s, Clin Gastroenterol Hepatol 2006 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 

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



ε αζζελήο επαλήιζε δύν κήλεο αξγόηεξα ε αζζελήο επαλήιζε δύν κήλεο αξγόηεξα   

••  δελδελ  πήξεπήξε  ηεηε  ζεξαπείαζεξαπεία  κεκε  SSRISSRI  αιιάαιιά  κόλνκόλν  ΡΡΙΡΡΙ  θαηθαη  

δνκπεξηδόλεδνκπεξηδόλε  θαηθαη  εμαθνινπζνύζεεμαθνινπζνύζε  λαλα  είλαηείλαη  ζπκπησκαηηθήζπκπησκαηηθή  

    

••πήγεπήγε  ζεζε  άιινάιιν  γαζηξεληεξνιόγνγαζηξεληεξνιόγν  πνππνπ  ηεοηεο  έθαλεέθαλε  

ελδνζθόπεζεελδνζθόπεζε  βξήθεβξήθε  δηαθξαγκαηνθήιεδηαθξαγκαηνθήιε  θαηθαη  νηζνθαγίηηδανηζνθαγίηηδα  ΑΑ  

βαζκνύβαζκνύ  (ππεξαηκία(ππεξαηκία  θαηώηεξνπθαηώηεξνπ  νηζνθάγνπ)νηζνθάγνπ)  θαηθαη  ηεοηεο  

ζπλέζηεζεζπλέζηεζε  αληηπαιηλδξνκηθήαληηπαιηλδξνκηθή  εγρείξεζεεγρείξεζε    

  

••  εε  αζζελήοαζζελήο  ήξζεήξζε  γηαγηα  ηεηε  γλώκεγλώκε  ζαοζαο    

ππάξρεη έλδεημε γηα αληηπαιηλδξνκηθή επέκβαζε (ελδνζθνπηθή ή Nissen);  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 

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



• ε αληηπαιηλδξνκηθή επέκβαζε πξέπεη λα γίλεηαη όηαλ 

ππάξρεη ηεθκεξησκέλε παζνινγηθή ΓΟΠ θαη ζεηηθή 

ζπκπησκαηηθή ζπζρέηηζε κε απηή  

• ν ηδαληθόο αζζελήο  είλαη απηόο πνπ αληαπνθξίλεηαη 

(αζπκπησκαηηθόο) κε ζπλήζε ή δηπιή δόζε ΡΡΙ αιιά 

έρεη αλάγθε ζπλερνύο ρνξήγεζεο. Η αλζεθηηθή ζε 

δηπιή δόζε ΡΡΙ ΓΟΠΝ είλαη ζπάληα. 

• ε ρνξήγεζε SSRI ή θαη ε ςπρηαηξηθή εθηίκεζε πξέπεη 

λα πξνεγνύληαη ζηηο πεξηπηώζεηο ιεηηνπξγηθώλ 

αζζελώλ 

• ε ζπγθεθξηκέλε αζζελήο δελ πιεξνί θαλέλα θξηηήξην 

γηα εθηέιεζε ζνινπιαζηηθήο 
Lundell L,2004 

Safandi B, Minerva Chir , 2004 

Neri V, JSLS 2005 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 

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



    ε αζζελήο ππνβιήζεθε ζε  ε αζζελήο ππνβιήζεθε ζε  ιαπαξνζθνπηθήιαπαξνζθνπηθή  NissenNissen  

  

δξακαηηθή επηδείλσζε ησλ ζπκπησκάησλ δξακαηηθή επηδείλσζε ησλ ζπκπησκάησλ   

πνπ έμε κήλεο αξγόηεξα ηελ νδήγεζαλ πνπ έμε κήλεο αξγόηεξα ηελ νδήγεζαλ   

ζε ζε επαλεπέκβαζεεπαλεπέκβαζε    

γηα θαηάξγεζε ηεο γηα θαηάξγεζε ηεο ζνινπιαζηηθήοζνινπιαζηηθήο    

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 

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



ελόηεηα ελόηεηα BB  

άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝάηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ  

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



άλδξαο 48 εηώλ παξαπέκθζεθε από ηνλ θαξδηνιόγν άλδξαο 48 εηώλ παξαπέκθζεθε από ηνλ θαξδηνιόγν 

κεηά αξλεηηθή κεηά αξλεηηθή ζηεθαληνγξαθίαζηεθαληνγξαθία  πνπ έγηλε γηα πεξηνδηθά πνπ έγηλε γηα πεξηνδηθά 

επεηζόδηα ηζρπξνύ ζσξαθηθνύ πόλνπ ηύπνπ επεηζόδηα ηζρπξνύ ζσξαθηθνύ πόλνπ ηύπνπ 

ζηεζάγρεο κε ζπρλόηεηα 1ζηεζάγρεο κε ζπρλόηεηα 1--2 κεληαίσο2 κεληαίσο  

    

••  ν αζζελήο αλέθεξε πνιύ ζπάληα (1ν αζζελήο αλέθεξε πνιύ ζπάληα (1--2 αλά εμάκελν) 2 αλά εμάκελν) 

  επεηζόδηα νπηζζνζηεξληθνύ θαύζνπ επεηζόδηα νπηζζνζηεξληθνύ θαύζνπ   

••  ππνβιήζεθε ζε ελδνζθόπεζε πνπ έδεημε νξηαθή ππνβιήζεθε ζε ελδνζθόπεζε πνπ έδεημε νξηαθή 

  δηαθξαγκαηνθήιε ρσξίο νηζνθαγίηηδαδηαθξαγκαηνθήιε ρσξίο νηζνθαγίηηδα    

Γ. Γ. ΠνιύκεξνοΠνιύκεξνο  

πνηνο ν θαηαιιειόηεξνο ρεηξηζκόο;  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 

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



ΟΡΙΜΟ ΟΡΙΜΟ ––  ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΓΟΠΝΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΓΟΠΝ  

MONTREAL, 2007MONTREAL, 2007  

ΓΟΠΝ: ε παξνπζία ελνριεηηθώλ ζπκπησκάησλ θαη/ή επηπινθώλ 

 πνπ νθείιεηαη ζηελ παιηλδξόκεζε γαζηξηθνύ πεξηερνκέλνπ  

νηζνθαγηθά ζύλδξνκανηζνθαγηθά ζύλδξνκα  εμσεμσ--νηζνθαγηθά ζύλδξνκανηζνθαγηθά ζύλδξνκα  

ζπκπηώκαηαζπκπηώκαηα  

  
--ηππηθό ζύλδξνκνηππηθό ζύλδξνκν  

παιηλδξόκεζεοπαιηλδξόκεζεο  

--νπηζζνζηεξληθό νπηζζνζηεξληθό 

άιγνοάιγνο  

νηζνθαγηθή νηζνθαγηθή   

βιάβεβιάβε  
--νηζνθαγίηηδανηζνθαγίηηδα  

--ζηέλσζεζηέλσζε  

--BarrettBarrett  

--αδελνθαξθίλσκααδελνθαξθίλσκα    

ηεθκεξησκέλεηεθκεξησκέλε  

ζπζρέηηζεζπζρέηηζε  
--ρξόληνο βήραορξόληνο βήραο  

--ιαξπγγίηηδα ιαξπγγίηηδα   

--άζζκαάζζκα  

--νδνληηθέο δηαβξώζεηονδνληηθέο δηαβξώζεηο  

πηζαλήπηζαλή  

ζπζρέηηζεζπζρέηηζε  
--παξαξηλνθνιπίηηδαπαξαξηλνθνιπίηηδα  

--πλεπκνληθή πλεπκνληθή ίλσζείλσζε  

--θαξπγγίηηδαθαξπγγίηηδα  

--ππνηξνπηάδνπζαππνηξνπηάδνπζα  

  κέζε σηίηηδακέζε σηίηηδα  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 

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



ζσξαθηθό άιγνο κε θαξδηαθήο αηηηνινγίαοζσξαθηθό άιγνο κε θαξδηαθήο αηηηνινγίαο  

αίηηα αίηηα   

νηζνθαγηθάνηζνθαγηθά  
••  ΓΟΠΝΓΟΠΝ  

••  ιεηηνπξγηθόο  (νηζνθαγηθή ιεηηνπξγηθόο  (νηζνθαγηθή ππεξαιγεζίαππεξαιγεζία))  

••  θηλεηηθέο δηαηαξαρέοθηλεηηθέο δηαηαξαρέο  

  

κπνζθειεηηθάκπνζθειεηηθά  
••  ζύλδξζύλδξ. . TietzeTietze  

••  ηλνκπαιγίαηλνκπαιγία    

πεπηηθόπεπηηθό--  ρνιεθόξαρνιεθόξα  
ρνινιηζίαζερνινιηζίαζε    

  

πλεπκνληθάπλεπκνληθά  
••  πλεπκνληθή εκβνιήπλεπκνληθή εκβνιή  

••  πιεπξίηηδαπιεπξίηηδα  

  

δηάθνξαδηάθνξα  
πεξηθαξδίηηδα πεξηθαξδίηηδα   

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 
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ζσξαθηθό ζσξαθηθό άιγνο κε θαξδηαθήο άιγνο κε θαξδηαθήο αηηηνινγίαοαηηηνινγίαο  

αίηηα αίηηα   

••  ε ΓΟΠΝ είλαη ην ζπρλόηεξν αίηηνε ΓΟΠΝ είλαη ην ζπρλόηεξν αίηην  

••  58% θαύζν/ αλαγσγέο58% θαύζν/ αλαγσγέο  

••  69% παζνινγηθή 69% παζνινγηθή pHpH--κεηξίακεηξία  

••  αληαπόθξηζε ζηε δνθηκαζία αληαπόθξηζε ζηε δνθηκαζία PPIPPI  

  

••  θηλεηηθέο δηαηαξαρέοθηλεηηθέο δηαηαξαρέο  

••  <30%<30%  

••  νηζνθάγνο θαξπνζξαύζηεο (14%)νηζνθάγνο θαξπνζξαύζηεο (14%)  

  

••  νηζνθαγηθή νηζνθαγηθή ππεξαιγεζίαππεξαιγεζία    

••  ιεηηνπξγηθό άιγνο νηζνθαγηθήο πξνέιεπζεοιεηηνπξγηθό άιγνο νηζνθαγηθήο πξνέιεπζεο--  Ρώκε ΙΙΙΡώκε ΙΙΙ  

  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 

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



ζσξαθηθό άιγνο κε θαξδηαθήο αηηηνινγίαοζσξαθηθό άιγνο κε θαξδηαθήο αηηηνινγίαο  

δνθηκαζία PPI 

επαηζζεζία 80% 

εηδηθόηεηα 74% 

Wang, Wang, MetanalysisMetanalysis, Arch Intern Med, 2005, Arch Intern Med, 2005  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 

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



PPI δηπιή δόζε γηα 8 εβδνκάδεο 

κε αληαπόθξηζεκε αληαπόθξηζε  

2424--σξε σξε pHpH--κεηξία / κεηξία / αληηζηαζηνκεηξίααληηζηαζηνκεηξία  

καλνκεηξίακαλνκεηξία    

πνηνο ν επόκελνο ρεηξηζκόο; 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 

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



ελόηεηα ελόηεηα BB  

άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝάηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ  

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



άλδξαο 46 εηώλ ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα άλδξαο 46 εηώλ ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα   

••  είρεείρε  δύνδύν  επεηζόδηαεπεηζόδηα  ελζθήλσζεοελζθήλσζεο  βισκνύβισκνύ  θξέαηνοθξέαηνο  

ζηνλζηνλ  θαηώηεξνθαηώηεξν  νηζνθάγννηζνθάγν  ζηνζην  πξόζθαηνπξόζθαην  απόαπό  ηαηα  νπνίανπνία  

ρξεηάζζεθερξεηάζζεθε  ελδνζθνπηθήελδνζθνπηθή  αθαίξεζεαθαίξεζε  ηνπηνπ  βισκνύβισκνύ  

    

••  έρεηέρεη  πεξηνδηθάπεξηνδηθά  δπζθαγίαδπζθαγία  ζηαζηα  ζηεξεάζηεξεά  θαηθαη  απνθεύγεηαπνθεύγεη  ηνην  

θξέαοθξέαο  θαηθαη  άιιεοάιιεο  ζθιεξέοζθιεξέο  ηξνθέοηξνθέο  

    

••  ζπλππάξρνπλζπλππάξρνπλ  πεξηνδηθάπεξηνδηθά  επεηζόδηαεπεηζόδηα  νπηζζνζηεξληθνύνπηζζνζηεξληθνύ  

θαύζνπθαύζνπ  θαηθαη  όμηλσλόμηλσλ  εξπγώλεξπγώλ  κεκε  νξηζκέλεονξηζκέλεο  ηξνθέοηξνθέο  όπσοόπσο  

νηνη  ηπξόπηηεοηπξόπηηεο  θαηθαη  εε  ζνθνιάηαζνθνιάηα    

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 
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ζηελ ελδνζθόπεζε πεξηγξάθεηαη ζηελ ελδνζθόπεζε πεξηγξάθεηαη   

••  θπθινηεξήοθπθινηεξήο  πεξηνξηζκόοπεξηνξηζκόο  ηεοηεο  δηακέηξνπδηακέηξνπ  ηνπηνπ  απινύαπινύ  κεκε  

έληνλεέληνλε  θιεγκνλήθιεγκνλή  ζηνλζηνλ  θαηώηεξνθαηώηεξν  νηζνθάγννηζνθάγν  θαηθαη  κηθξήκηθξή  

δηαθξαγκαηνθήιεδηαθξαγκαηνθήιε  

    

••  επρεξήοεπρεξήο  δίνδνοδίνδνο  ηνπηνπ  ελδνζθνπίνπελδνζθνπίνπ  ρσξίορσξίο  λαλα  

αλαθέξνληαηαλαθέξνληαη  βιάβεοβιάβεο  ζηνλζηνλ  ζσιελώδεζσιελώδε  νηζνθάγννηζνθάγν  

Α. ΡνύζζνοΑ. Ρνύζζνο  

πνηνο ν επόκελνο ρεηξηζκόο;  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 

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



•• ζπκπηώκαηα θαη ελδνζθνπηθά επξήκαηα ζέηνπλ ηελ ζπκπηώκαηα θαη ελδνζθνπηθά επξήκαηα ζέηνπλ ηελ 
ππόλνηα ηνπ θαηώηεξνπ νηζνθαγηθνύ δαθηπιίνπππόλνηα ηνπ θαηώηεξνπ νηζνθαγηθνύ δαθηπιίνπ  

•• ε ρξόληα ΓΟΠΝ απνηειεί ζύλεζεο αίηην εκθάληζεο ε ρξόληα ΓΟΠΝ απνηειεί ζύλεζεο αίηην εκθάληζεο 
θαηώηεξνπ νηζνθαγηθνύ δαθηπιίνπθαηώηεξνπ νηζνθαγηθνύ δαθηπιίνπ  

  

• δηαγλσζηηθή εμέηαζε εθινγήο: αθηηλνινγηθή κειέηε 
κε βάξην 
 ζέηεη ηε δηάγλσζεζέηεη ηε δηάγλσζε  

 ππνινγίδεη ηελ αθξηβή δηάκεηξν ηνπ δαθηπιίνπππνινγίδεη ηελ αθξηβή δηάκεηξν ηνπ δαθηπιίνπ  

 ειέγρεη ηελ νηζνθαγηθή θηλεηηθόηεηαειέγρεη ηελ νηζνθαγηθή θηλεηηθόηεηα  

Richter Richter GastroenterolGastroenterol  HepatolHepatol  20102010  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 
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κεηά ηελ ηεθκεξίσζε ηεο δηάγλσζεο ηη πξέπεη λα γίλεη; 

• δηαζηνιή ηνπ δαθηπιίνπ 

ζπλήζσο πξνηηκάηαη ε δηαζηνιή κε θεξίαζπλήζσο πξνηηκάηαη ε δηαζηνιή κε θεξία  SavarySavary  

δηάκεηξνο ηνπ δαθηπιίνπ → έσο 17δηάκεηξνο ηνπ δαθηπιίνπ → έσο 17mm (51FR)mm (51FR)  

αληελδείθλπηαη ζε εσζηλνθηιηθή νηζνθαγίηηδα αληελδείθλπηαη ζε εσζηλνθηιηθή νηζνθαγίηηδα 

(θίλδπλνο δηάηξεζεο)(θίλδπλνο δηάηξεζεο)  

  

• κεηά ηε δηαζηνιή 

 PPIs PPIs γηα 8 εβδνκάδεο → πξόιεςε γηα 8 εβδνκάδεο → πξόιεςε επαλαζηέλσζεοεπαλαζηέλσζεο  

Richter Richter GastroenterolGastroenterol  HepatolHepatol  20102010  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 
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πσο κπνξεί λα πξνιεθζεί ε ππνηξνπή ηνπ δαθηπιίνπ; 

κε καθξνρξόληα ρνξήγεζε PPIs 

 

ε ρνξήγεζε 20ε ρνξήγεζε 20mg mg νκεπξαδόιεονκεπξαδόιεο  ηελ εκέξα κεηώλεη ηνλ ηελ εκέξα κεηώλεη ηνλ 

θίλδπλν ππνηξνπήο ζε δηάζηεκα 4 εηώλ θαηά 40%θίλδπλν ππνηξνπήο ζε δηάζηεκα 4 εηώλ θαηά 40%  

SgourosSgouros  Am J Am J GastroenterolGastroenterol  20052005  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 
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ελόηεηα ελόηεηα BB  

άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝάηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ  

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



γπλαίθα 72 εηώλ πξνζήιζε γηα δηεξεύλεζε ζηδεξνπεληθήο γπλαίθα 72 εηώλ πξνζήιζε γηα δηεξεύλεζε ζηδεξνπεληθήο 

αλαηκίαοαλαηκίαο  

    

••  ζηε ελδνζθόπεζε ζηε ελδνζθόπεζε βξέζεθε κεγάιε κε αλαηαζζόκελε βξέζεθε κεγάιε κε αλαηαζζόκελε 

  δηαθξαγκαηνθήιε 7δηαθξαγκαηνθήιε 7--8εθ ρσξίο νηζνθαγίηηδα 8εθ ρσξίο νηζνθαγίηηδα   

••  ζηνλ απρέλα ηεο δηαθξαγκαηνθήιεο ππήξραλ ζηνλ απρέλα ηεο δηαθξαγκαηνθήιεο ππήξραλ κηθξέο κηθξέο 

  επηκήθεηο εμειθώζεηο ρσξίο ελεξγό αηκνξξαγίαεπηκήθεηο εμειθώζεηο ρσξίο ελεξγό αηκνξξαγία  

••  ε αζζελήο δελ είρε παιηλδξνκηθά ζπκπηώκαηα, εθηόο ε αζζελήο δελ είρε παιηλδξνκηθά ζπκπηώκαηα, εθηόο 

  από από ήπηα πεξηνδηθή δπζθαγία ζηα ζηεξεά ήπηα πεξηνδηθή δπζθαγία ζηα ζηεξεά πνπ πνπ 

  αληηκεηώπηδε κε ιήςε ύδαηνο αληηκεηώπηδε κε ιήςε ύδαηνο   

Χ. Χ. ΣδάζαοΣδάζαο  

πνηα ε ελδεηθλπόκελε αληηκεηώπηζε; 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 
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                       δηαθξαγκαηνθήιε θαη ΓΟΠΝ 

ηζρπξή επηδεκηνινγηθή ζπζρέηηζε        Mattioli S et al. Dig Dis Sci 48:1823,2003 

                                                                                                    Sondag SJ et al.J Clin Gastroenterol 13:628,1991 

 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 
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                       δηαθξαγκαηνθήιε θαη ΓΟΠΝ 

ηζρπξά παζνθπζηνινγηθά δεδνκέλα 

ειαηησκέλε βαζηθή πίεζε ΚΟ (ζπζρέηηζε κεγέζνπο θήιεο/πηώζεο πίεζεο) 

   κεηαθίλεζε ΚΟΣ ζην ζώξαθα, βξάρπλζε ηεο δώλεο πςειήο πίεζεο 

                                                                                                                            Kahrilas PJ et al. Gut 44:476,1999 

απνπζία απμεκέλεο πίεζεο ΚΟ ζε έληαζε 

αύμεζε ησλ παξνδηθώλ ραιάζεσλ  ΚΟ ζε γαζηξηθή δηάηαζε  από αέξα  

                                                                                  Kahrilas PJ et al. Gastroenterology 118:688; 2000 

ειάηησζε νηζνθαγηθήο θάζαξζεο  (κεγάιεο - κε αλαηαζζόκελεο θήιεο) 

   απμεκέλε παιηλδξόκεζε από ηνλ θειηθό ζάθθν ζηηο θαηά ηελ θαηάπνζε ραιάζεηο  ΚΟΣ 

                                                                                                                Mittal RK.Gastroenterology 92:130, 1987 

κεηαβνιή πξνζαξκνγήο ηεο ΓΟ ζε γαζηξηθή δηάηαζε 

                                                                                             Pandofino JE et al. Gastroenterology 92:1018, 2003  

 

 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 
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                   επηκήθεηο δηαβξώζεηο (έιθε Cameron) 

 

• ζπρλόηεηα: 5% (ηδίσο ζε κεγάιεο κε αλαηαζζόκελεο δηαθξαγκαηνθήιεο) 

• ζέζε: έιαζζνλ ηόμν,πνιιαπιέο ζηα 2/3  

• αηηηνπαζνγέλεηα: κεραληθή θάθσζε, ηζραηκία, πεπηηθή βιάβε 

• θιηληθή εηθόλα: ζηδεξνπεληθή αλαηκία, ελεξγόο αηκνξξαγία 

                        (ζπρλόηεξα ηπραίν ελδνζθνπηθό εύξεκα) 

• ζεξαπεία: εκπεηξηθή κε αληηεθθξηηηθά  θαη ζηδεξνζεξαπεία  

                  ζε απνηπρία (1 / 3 ) ρεηξνπξγηθή δηόξζσζε δηαθξαγκαηνθήιεο 

  
 

Cameron AJ, Higgins JA: Linear gastric erosion. A lesion associated with large diaphragmatic herrnia  

and chronic blood loss. Gastroenterology 91:338, 1986  

Weston AP: Hiatal hernia with Cameron ulcers and erosions.Gastrointest Endosc Clin North Am 6:671,1996  

 

  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 

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



    αλ ε αζζελήο είρε έληνλα κεηαγεπκαηηθά δπζπεπηηθά αλ ε αζζελήο είρε έληνλα κεηαγεπκαηηθά δπζπεπηηθά 

ζπκπηώκαηα (βάξνο, επηγαζηξηθή δηάηαζε, δπζθνξία) ζπκπηώκαηα (βάξνο, επηγαζηξηθή δηάηαζε, δπζθνξία) 

πνπ πεξηόξηδαλ ηελ ιήςε επαξθνύο πνζόηεηαο πνπ πεξηόξηδαλ ηελ ιήςε επαξθνύο πνζόηεηαο 

ηξνθήο, ηξνθήο,   

-πνηνο ζα ήηαλ ν ζεξαπεπηηθόο ρεηξηζκόο; 

- αλ απνθαζηζζεί εγρείξεζε πνηνο είλαη  

 ν θαηαιιειόηεξνο ηύπνο επέκβαζεο;  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 

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



              ηα ζπκπηώκαηα πηζαλόηαηα ζρεηίδνληαη κε  ηελ  

              κεηαγεπκαηηθή δηάηαζε ηεο δηαθξαγκαηνθήιεο 

 

  εάλ ηα ζπκπηώκαηα είλαη ζνβαξά γηα ηελ πνηόηεηα δσήο ηεο αζζελνύοεάλ ηα ζπκπηώκαηα είλαη ζνβαξά γηα ηελ πνηόηεηα δσήο ηεο αζζελνύο  

  εάλ πεξηνξίδνπλ ζεκαληηθά ηελ πξόζιεςε ηξνθήοεάλ πεξηνξίδνπλ ζεκαληηθά ηελ πξόζιεςε ηξνθήο  

  εάλ δελ ζπλππάξρνπλ ζνβαξέο παζήζεηοεάλ δελ ζπλππάξρνπλ ζνβαξέο παζήζεηο  

  δεδνκέλνπ όηη ε αλαηνκηθή παξαιιαγή δελ αληηκεησπίδεηαη δεδνκέλνπ όηη ε αλαηνκηθή παξαιιαγή δελ αληηκεησπίδεηαη   

  ζπληεξεηηθάζπληεξεηηθά  

 

                                  ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε 

               

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 

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



               ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε δηαθξαγκαηνθήιεο 

αλαηαζζόκελε : θιαζηθή ιαπαξνζθνπηθή Nissen 

κε αλαηαζζόκελε κε βξαρπνηζνθάγν : δηαζσξαθηθή γηα Belsey Μark IV  

                                              Βξαρπνηζνθάγνο 

• επηπινθή ΓΟΠΝ ; λαη:3-14% Horvath KO et al. Ann Surg 2000; 232:630-40  

                                όρη             Κοhn O et al. Surgery 2003;133:358-63 

• ηεθκεξίσζε;αθηηλνινγηθή / ελδνζθνπηθή-κέηξεζε ζσξαθηθνύ ηνηρώκαηνο-δηαθνξά  

δπλακηθνύ θπηηάξσλ νηζνθαγηθνύ/γαζηξηθνύ βιελλνγόλνπ-απόζηαζε ΑΟΣ/ΚΟΣ (Μαλ)  

• θιηληθή ηεθκεξίσζε: 

επκεγέζεο > 5 εθ κε αλαηαζζόκελε δηαθξαγκαηνθήιε, πεπηηθή ζηέλσζε, 

καθξύ επηζήιην Barrett, ελδνζσξαθηθή ζέζε ζηνκάρνπ, αλεπηηπρήο αληηπαιηλδξνκηθή 

επέκβαζε                                       Gastal OL et al. Arch Surg 1999;34:633-6  

 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 

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



ελόηεηα ελόηεηα BB  

άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝάηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ  

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



άλδξαο 65 εηώλ ππνβιήζεθε πξν ηεηξαεηίαο ζε άλδξαο 65 εηώλ ππνβιήζεθε πξν ηεηξαεηίαο ζε πθνιηθήπθνιηθή  

γαζηξεθηνκή γαζηξεθηνκή BillrothBillroth  IIII  γηα ππισξηθή ζηέλσζε γηα ππισξηθή ζηέλσζε   

••  νν  αζζελήοαζζελήο  έρεηέρεη  ζπρλνύοζπρλνύο  ρνιώδεηορνιώδεηο  εκέηνποεκέηνπο  θαηθαη  έληνλνέληνλν  

νπηζζνζηεξληθόνπηζζνζηεξληθό  θαύζνθαύζν  

    

••  ελδνζθνπηθάελδνζθνπηθά  ππάξρεηππάξρεη  ζνβαξήζνβαξή  δηάρπηεδηάρπηε  νηζνθαγίηηδανηζνθαγίηηδα  

ζηνζην  πεξηθεξηθάπεξηθεξηθά  55cmcm  ηνπηνπ  νηζνθάγνπνηζνθάγνπ  θαηθαη  ρνιηθήρνιηθή  

γαζηξίηηδαγαζηξίηηδα    

  

••  κηθξήκηθξή  θιηληθήθιηληθή  θαηθαη  ελδνζθνπηθήελδνζθνπηθή  βειηίσζεβειηίσζε  ππήξμεππήξμε  κεηάκεηά  

δίκελεδίκελε  ζεξαπείαζεξαπεία  κεκε  δηπιήδηπιή  δόζεδόζε  ΡΡΙΡΡΙ  θαηθαη  δνκπεξηδόλεδνκπεξηδόλε    

Γ. Γ. ΠνιύκεξνοΠνιύκεξνο  

πνηνο είλαη ν θαηαιιειόηεξνο ρεηξηζκόο; 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 

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



δσδεθαδαθηπινδσδεθαδαθηπιν--γαζηξνγαζηξν--νηζνθαγηθή παιηλδξόκεζενηζνθαγηθή παιηλδξόκεζε  

((DGER)DGER)  κεηά από γαζηξηθή εγρείξεζεκεηά από γαζηξηθή εγρείξεζε  

  

BillrothBillroth  IIII  

BillrothBillroth  II  

ΠπισξνπιαζηηθήΠπισξνπιαζηηθή  

ΒαγνηνκήΒαγνηνκή  / ΓΔΑ/ ΓΔΑ  

πνηνο είλαη ν θαηαιιειόηεξνο ρεηξηζκόο; 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 

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



κέηξεζε ηεο κέηξεζε ηεο δσδεθαδαθηπινδσδεθαδαθηπιν--γαζηξνγαζηξν--νηζνθαγηθήο νηζνθαγηθήο 

παιηλδξόκεζεο (παιηλδξόκεζεο (DGER)DGER)  

BilitecBilitec    Technetium Labeled HIDATechnetium Labeled HIDA  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 

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



Bilitec  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 

99εε    Δθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24Δθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24--25 επηεκβξίνπ 201125 επηεκβξίνπ 2011  



δσδεθαδαθηπινδσδεθαδαθηπιν--γαζηξνγαζηξν--νηζνθαγηθή παιηλδξόκεζε (νηζνθαγηθή παιηλδξόκεζε (DGER)DGER)  

ζηόρνη θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαοζηόρνη θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαο  

••  κείσζε ηνπ νμένο (όγθνο κείσζε ηνπ νμένο (όγθνο παιηλδξνκνύληνοπαιηλδξνκνύληνο  πγξνύ)πγξνύ)  

••PPI’sPPI’s  

  

••  κείσζε ησλ κείσζε ησλ ραιάζεσλραιάζεσλ  ηνπ ΚΟηνπ ΚΟ  

••  κπαθινθέλεκπαθινθέλε  

    

••  αύμεζε γαζηξηθήο θέλσζεοαύμεζε γαζηξηθήο θέλσζεο  

••  επθηλεηηθάεπθηλεηηθά    

  

••  εμνπδεηέξσζε ρνιηθώλ νμέσλεμνπδεηέξσζε ρνιηθώλ νμέσλ  

••  ρνιεζηπξακίλερνιεζηπξακίλε  

••  UDCAUDCA  

KockKock, Gut, 2003, Gut, 2003  

Gut, Gut, GastroenterolGastroenterol, 1997, 1997  

Marshall, Marshall, GastroenterolGastroenterol, 1997, 1997  

RossmanRossman, , GastroenterolGastroenterol, 1987, 1987  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 

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



ρεηξνπξγηθή ζεξαπείαρεηξνπξγηθή ζεξαπεία  

RouxRoux--enen--YY  

Duodenal switchDuodenal switch  

ZobolasZobolas, World J , World J SurgSurg, 2006, 2006  

FukuharaFukuhara, World J , World J SurgSurg, 2002, 2002  Κιηληθή αληαπόθξηζε >85%Κιηληθή αληαπόθξηζε >85%  

Βειηίσζε Βειηίσζε ηεοηεο  ρνιηθήο παιηλδξόκεζεο (ρνιηθήο παιηλδξόκεζεο (BilitecBilitec))  

δσδεθαδαθηπινδσδεθαδαθηπιν--γαζηξνγαζηξν--νηζνθαγηθή παιηλδξόκεζε (νηζνθαγηθή παιηλδξόκεζε (DGER)DGER)  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 

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



ελόηεηα ελόηεηα BB  

άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝάηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ  

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



άλδξαο 41 εηώλ πξνζήιζε γηα άηππν άλδξαο 41 εηώλ πξνζήιζε γηα άηππν επηγαζηξηθόεπηγαζηξηθό  

θαύζνθαύζν--πόλν θαη πνιιέο εξπγέο πεξηνδηθά από ηξηεηίαο πόλν θαη πνιιέο εξπγέο πεξηνδηθά από ηξηεηίαο   

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 

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



••ζηελζηελ  ελδνζθόπεζεελδνζθόπεζε  βξέζεθεβξέζεθε  νηδεκαηώδεονηδεκαηώδεο  άλσάλσ  πέξαοπέξαο  δύνδύν  

γαζηξηθώλγαζηξηθώλ  πηπρώλπηπρώλ  ζηεζηε  γαζηξννηζνθαγηθήγαζηξννηζνθαγηθή  ζπκβνιήζπκβνιή  θαηθαη  ζεζε  

κεξηθέοκεξηθέο  ζέζεηοζέζεηο  έληνλαέληνλα  ππεξαηκηθόοππεξαηκηθόο  νν  ππεξθείκελνοππεξθείκελνο  

νηζνθαγηθόονηζνθαγηθόο  βιελλνγόλνοβιελλνγόλνο  ρσξίορσξίο  εηθόλαεηθόλα  δηαθξαγκαηνθήιεοδηαθξαγκαηνθήιεο  

    

••  ζηηοζηηο  βηνςίεοβηνςίεο  απόαπό  ηεληελ  γαζηξννηζνθαγηθήγαζηξννηζνθαγηθή  ζπκβνιήζπκβνιή  βξέζεθεβξέζεθε  

««κέηξηακέηξηα  γαζηξννηζνθαγίηηδαγαζηξννηζνθαγίηηδα  κεκε  εζηηαθήεζηηαθή  παξνπζίαπαξνπζία  

θαιπθνεηδώλθαιπθνεηδώλ  θπηηάξσλ,θπηηάξσλ,  δειαδήδειαδή  εηθόλαεηθόλα  ζπκβαηήζπκβαηή  κεκε  

BarrettBarrett»»..  

Α. ΡνύζζνοΑ. Ρνύζζνο  

- πνηα ε αληηκεηώπηζε; 

- ρξεηάδεηαη παξαθνινύζεζε; 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 

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



 εε  ηζηνινγηθήηζηνινγηθή  δηάγλσζεδηάγλσζε  ““ νηζνθάγνπνηζνθάγνπ  BarrettBarrett ””   ηίζεηαηηίζεηαη  ππόππό  
ακθηζβήηεζεακθηζβήηεζε    θαζώοθαζώο  νν  νηζνθάγνονηζνθάγνο  BarrettBarrett  νξίδεηαηνξίδεηαη  σοσο  ““εε  
ζαθήοζαθήο  εκθάληζεεκθάληζε  επηζειίνπεπηζειίνπ  κεκε  εληεξηθήεληεξηθή  κεηάπιαζεκεηάπιαζε  ζεζε  
νηζνθαγηθόνηζνθαγηθό  βιελλνγόλνβιελλνγόλν””  

  

 εε  ιήςειήςε  βηνςηώλβηνςηώλ  απόαπό  ηεληελ  ΓΟΓΟ  ρσξίορσξίο  ελδνζθνπηθήελδνζθνπηθή  εηθόλαεηθόλα  
BarrettBarrett  ζπρλάζπρλά  παξαπιαλάπαξαπιαλά,,  αθνύαθνύ  εε  εληεξηθήεληεξηθή  κεηάπιαζεκεηάπιαζε  κπνξείκπνξεί  
λαλα  αθνξάαθνξά  ηεληελ  θαξδηαθήθαξδηαθή  κνίξακνίξα  γεγνλόογεγνλόο  ηνην  νπνίννπνίν  δελδελ  κπνξείκπνξεί  λαλα  
δηεπθξηληζζείδηεπθξηληζζεί  ηζηνινγηθάηζηνινγηθά  

  

 νν  αζζελήοαζζελήο  αληηκεησπίδεηαηαληηκεησπίδεηαη  σοσο  πάζρσλπάζρσλ  απόαπό  ΓΟΠΝΓΟΠΝ  

 εε  παξαθνινύζεζεπαξαθνινύζεζε  είλαηείλαη  απηήαπηή  ηεοηεο  ΓΟΠΝΓΟΠΝ  

  
                                                  

                                                                                                

GUIDELINES AGA 2010GUIDELINES AGA 2010  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 

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



Take home messages 

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

•• εε  άηππεάηππε  &&  ρξόληαρξόληα  εηδηθήεηδηθή  ΓΟΠΝΓΟΠΝ  αληηπξνζσπεύνπλαληηπξνζσπεύνπλ  

ζρεηηθάζρεηηθά  κηθξόκηθξό  αιιάαιιά  πξννδεπηηθάπξννδεπηηθά  απμαλόκελναπμαλόκελν  ίζσοίζσο  

πνζνζηόπνζνζηό  ηεοηεο  ΓΟΠΝΓΟΠΝ  ζηελζηελ  επνρήεπνρή  ησλησλ  ΑΑΠΑΑΠ  

•• πξνζεθηηθήπξνζεθηηθή  ιήςειήςε  ηζηνξηθνύηζηνξηθνύ  είλαηείλαη  εε  βάζεβάζε  ηεοηεο  

δηαγλσζηηθήοδηαγλσζηηθήο  πξνζπέιαζεοπξνζπέιαζεο  θαηθαη  ηεοηεο  ηεξάξρεζεοηεξάξρεζεο  ηεοηεο  

δηαγλσζηηθήοδηαγλσζηηθήο  κεζνδνινγίαοκεζνδνινγίαο  

–– ιεινγηζκέλειεινγηζκέλε  ρξήζερξήζε  ησλησλ  κεζόδσλκεζόδσλ  απεηθόληζεοαπεηθόληζεο  θαηθαη  ηεοηεο  

ελδνζθόπεζεοελδνζθόπεζεο  

–– αηηηνινγεκέλεαηηηνινγεκέλε  ρξήζερξήζε  ησλησλ  καλνκεηξηθώλκαλνκεηξηθώλ  θαηθαη  περακεηξηθώλπερακεηξηθώλ  

κεζόδσλκεζόδσλ  

–– ζσζηήζσζηή  επηινγήεπηινγή  ηεοηεο  ζπληεξεηηθήοζπληεξεηηθήο  ζεξαπείαο,ζεξαπείαο,  θαξκαθεπηηθήοθαξκαθεπηηθήο  

(είδνο,(είδνο,  ζπλδπαζκνί,ζπλδπαζκνί,  δηάξθεηα,δηάξθεηα,  εμαηνκίθεπζε,εμαηνκίθεπζε,  θιπ)θιπ)  θαηθαη  

ελδνζθνπηθήοελδνζθνπηθήο  

–– ηεθκεξησκέλεηεθκεξησκέλε  επηινγήεπηινγή  αζζελώλαζζελώλ  γηαγηα  ρεηξνπξγηθέορεηξνπξγηθέο  επεκβάζεηοεπεκβάζεηο  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ 



ελόηεηα ελόηεηα BB  

άηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝάηππε ή εηδηθή ρξόληα ΓΟΠΝ  

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


