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

ελόηεηα Γελόηεηα Γ  

ρξόληα ζνβαξή ή ρξόληα ζνβαξή ή επηπιεγκέλεεπηπιεγκέλε  ΓΟΠΝΓΟΠΝ  



άλδξαοάλδξαο  3737  εηώλεηώλ  κεκε  ηππηθήηππηθή  ζπκπησκαηηθήζπκπησκαηηθή  παιηλδξνκηθήπαιηλδξνκηθή  λόζνλόζν  

απόαπό  εμαεηίαοεμαεηίαο  πξνζήιζεπξνζήιζε  γηαγηα  αξρηθήαξρηθή  ελδνζθόπεζεελδνζθόπεζε    

  

ζηελζηελ  εμέηαζεεμέηαζε  βξέζεθαλβξέζεθαλ::  

••  νηζνθαγίηηδανηζνθαγίηηδα  βαζκνύβαζκνύ  ΒΒ  θαηθαη    

••  ελδνζθνπηθήελδνζθνπηθή  εηθόλαεηθόλα  βξαρένοβξαρένο  ΒΒarrettarrett  CC11MM33  κεκε  ηεληελ  

ηαμηλόκεζεηαμηλόκεζε  ηεοηεο  ΠξάγαοΠξάγαο  (ελδνζθνπηθή(ελδνζθνπηθή  εηθόλαεηθόλα  θαηθαη  ηζηνινγηθήηζηνινγηθή  

επηβεβαίσζεεπηβεβαίσζε  ρσξίορσξίο  δπζπιαζία)δπζπιαζία)    

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



πνηνο ν θαηαιιειόηεξνο αξρηθόο ρεηξηζκόο;  

. . ΜαλσιαθόπνπινοΜαλσιαθόπνπινο  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



ΓΟΠ θαη Barrett ρσξίο δπζπιαζία 

 Techical review on the management of Barrett’s esophagus, Gastroenterology 2011 

    νν  αζζελήοαζζελήο  ζαζα  πξέπεηπξέπεη  λαλα  αληηκεησπηζζείαληηκεησπηζζεί  σοσο  

πεξίπησζεπεξίπησζε  ΓΟΠΝΓΟΠΝ  ρσξίορσξίο  λαλα  ρξεηάδεηαηρξεηάδεηαη  άιιεάιιε  εηδηθήεηδηθή  

εμέηαζεεμέηαζε    

    αγσγήαγσγή  κεκε  ΑΑΠΑΑΠ  καθξνρξόληα,καθξνρξόληα,  κεκε  ζηόρνζηόρν  νν  αζζελήοαζζελήο  

λαλα  είλαηείλαη    αζπκπησκαηηθόοαζπκπησκαηηθόο  θαηθαη  ρσξίορσξίο  νηζνθαγίηηδανηζνθαγίηηδα    

    ελδνζθνπηθήελδνζθνπηθή  επηηήξεζεεπηηήξεζε  αλάαλά  33--55  έηεέηε    

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



ππάξρεη έλδεημε εθξίδσζεο ηνπ 

Barrett κε ηε κέζνδν Halo;  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



οιςοφάγοσ οιςοφάγοσ Barrett Barrett χωρίσ δυςπλαςίαχωρίσ δυςπλαςία  

--  προβλθματιςμοίπροβλθματιςμοί  

  ΑΑΠΑΑΠ  εξαλείφουνεξαλείφουν  τατα  ςυμπτϊματαςυμπτϊματα  τθστθσ  ΓΟΠΓΟΠ,,  όμωσόμωσ::    

1.1. θθ  ζκκεςθζκκεςθ  τουτου  οιςοφάγουοιςοφάγου  ςτοςτο  οξφοξφ  μειϊνεταιμειϊνεται  αλλάαλλά  
δενδεν  εξαλείφεταιεξαλείφεται      

2.2. θθ  ζκκεςθζκκεςθ    ςταςτα  μθμθ  όξιναόξινα  υγράυγρά  παραμζνειπαραμζνει  

  

  Ωςτόςο,Ωςτόςο,  δενδεν  υπάρχουνυπάρχουν  επαρκιεπαρκι  δεδομζναδεδομζνα  γιαγια  νανα  
ςτθριχκείςτθριχκεί  θθ  υπεροχιυπεροχι  τθστθσ  αντιπαλινδρομικισαντιπαλινδρομικισ  
επζμβαςθσεπζμβαςθσ  ζναντιζναντι  τθστθσ  φαρμακευτικισφαρμακευτικισ  κεραπείασκεραπείασ  
  

Chang et al. 2007, Ye W et al, 200, Tran T et al 2005, Li YM et al 2008 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



οιςοφάγοσ Barrett χωρίσ δυςπλαςία  
 θ κζςθ τθσ ενδοςκοπικισ αντιμετϊπιςθσ (HALO) 

  μελζτθ 70 ατόμων με οιςοφάγο Barrett χωρίσ δυςπλαςία 
που εφαρμόςτθκε RFA   ζδειξε  πλιρθ εξάλειψθ του επικθλίου 
του Barrett  ςτο 97% των αςκενϊν. 
                                                                        Fleischer et al. Gastrointest  Endosc 2008;68: 867-876 

 

  λείπουν δεδομζνα μακροχρόνιασ παρακολοφκθςθσ 

 

  ίςωσ εξαλείψει τθν ανάγκθ για  ενδοςκοπικι επιτιρθςθ  

 

  με τα ςθμερινά δεδομζνα δεν ςυνιςτάται RFA  ςε οιςοφάγο 
Barrett χωρίσ δυςπλαςία 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



• δύν ρξόληα αξγόηεξα ν αζζελήο απνθάζηζε λα ρεηξνπξγεζεί 

 κεηά ηνλ θαηάιιειν έιεγρν 

 

• επί δηεηία κεηεγρεηξεηηθά ήηαλ αζπκπησκαηηθόο 

 

• πξννδεπηηθά εκθαλίζζεθαλ πνιύ ζπάληα επεηζόδηα ήπηνπ 

 θαύζνπ  (1/2 εβδνκάδεο) 

 

• ζηελ ελδνζθόπεζε επηηήξεζεο δελ βξέζεθε νηζνθαγίηηδα 

 ελώ ε  ζνινπιαζηηθή ήηαλ ελδνζθνπηθά επαξθήο 

 

• ζηηο ηπραίεο βηνςίεο από ην επηζήιην Barrett βξέζεθε 

 ρακειόβαζκε  θαη εζηηαθά πςειόβαζκε δπζπιαζία 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



πνηνο ν θαηαιιειόηεξνο 

αξρηθόο ρεηξηζκόο;  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



ςυχνότθτα Barrett – δυςπλαςία μετά από χειρουργείο  

 θ εξζλιξθ του οιςοφάγου Barrett  ςε 
δυςπλαςία ι καρκίνο μετά από 
αντιπαλινδρομικι επζμβαςθ ανζρχεται ςτο 2% 
των περιπτϊςεων 

 

  θ επίπτωςθ αδενο-Ca ςε αςκενείσ με 
υψθλόβακμθ δυςπλαςία ανζρχεται ςε 5.6% / 
ζτοσ (55.7 για 1000 ζτθ-αςκενοφσ) 

Rastogi et al. Gastrointest Endosc 2008  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



οιςοφάγοσ Barrett με εςτιακά υψθλόβακμθ δυςπλαςία 

  επιβεβαίωςθ τθσ διάγνωςθσ και από δεφτερο εξειδικευμζνο 
πακολογοανατόμο 

  επανάλθψθ τθσ ενδοςκόπθςθσ και λιψθσ βιοψιϊν με βάςθ 
το πρωτόκολλο για υψθλόβακμθ δυςπλαςία μετά από 
εντατικοποιθμζνο ςχιμα καταςτολισ τθσ γαςτρικισ 
οξφτθτασ με AAΠ 

  ενδοςκοπικι κεραπεία είτε με RFA είτε με 
PDT(φωτοδυναμικι) κεραπεία, είτε  με EMR (ενδοςκοπικι 
βλεννογονεκτομι) (strong recommendation-moderate 
quality of evidence) 

  Oιςοφαγεκτομι 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



ΕΜR και υψθλόβακμθ δυςπλαςία 

•• ΕΜΕΜRR          279279  

•• εκτομζσεκτομζσ                                734734  

•• ςοβαρζσ επιπλοκζσςοβαρζσ επιπλοκζσ                      2(0.6%)2(0.6%)  

•• πλιρθσ πλιρθσ εκτομιεκτομι        96.6%96.6%  

•• παρακολοφκθςθ (μζςθ/μθν)παρακολοφκθςθ (μζςθ/μθν)  63.663.6  

•• μετάχρονεσμετάχρονεσ  βλάβεσβλάβεσ                        21.5%21.5%  

      ΚΑΝΕΝΑ ΘΑΝΑΣΟ ΑΠΟ ΑΔΕΝΟΚΑΝΕΝΑ ΘΑΝΑΣΟ ΑΠΟ ΑΔΕΝΟ--CaCa  

Pech et al. Gut 2008  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



ππάξρεη έλδεημε πξνεγρεηξεηηθήο  

εθξίδσζεο ηνπ Barrett  κε ηε 

κέζνδν Halo;  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



μζκοδοσ HALO και αντιπαλινδρομικζσ επεμβάςεισ 

περιοριςμζνα βιβλιογραφικά δεδομζνα, με βραχφ χρόνο 
παρακολοφκθςθσ και μικρό αρικμό αςκενϊν, χωρίσ ειδικι 
ςχεδίαςθ 

Effects of Nissen fundoplication on endoscopic 
endoluminal radiofrequency ablation of Barrett’s 
esophagus.  

O’ Conell and Velanovich. Surgical Endoscopy, 2009 

Radiofrequency ablation for Barrett’s esophagus and low-
grade dysplasia in combination with an antireflux 
procedure: A new paradigm. 

  RicardoRicardo  SS  dosdos  SantosSantos  etet  alal..  TheThe  JournalJournal  ofof  thoracicthoracic  andand  cardiovascularcardiovascular  

surgerysurgery..  20102010  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



••  νν  αζζελήοαζζελήο  ηέζεθεηέζεθε  ζεζε  ζεξαπείαζεξαπεία  κεκε  δηπιήδηπιή  δόζεδόζε  ΡΡΙΡΡΙ  

  

••  ελδνζθνπήζεθεελδνζθνπήζεθε  κεηάκεηά  δίκελνδίκελν  θαηθαη  ζηελζηελ  ηζηνινγηθήηζηνινγηθή  

εμέηαζεεμέηαζε  πεξηγξάθεηαηπεξηγξάθεηαη  εζηηαθήεζηηαθή  ρακειόβαζκερακειόβαζκε  

δπζπιαζίαδπζπιαζία    

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



πνηνοπνηνο  νν  θαηαιιειόηεξνοθαηαιιειόηεξνο  αξρηθόοαξρηθόο  ρεηξηζκόορεηξηζκόο;;    

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



νν  αζζελήοαζζελήο  κεηάκεηά  έλαέλα  ρξόλνρξόλν  επηηήξεζεοεπηηήξεζεο  ππόππό  

ζεξαπείαζεξαπεία  κεκε  δηπιήδηπιή  δόζεδόζε  δελδελ  είρεείρε  ηζηνινγηθάηζηνινγηθά  

δπζπιαζίαδπζπιαζία    

  

εε  δόζεδόζε  ηνπηνπ  ΡΡΙΡΡΙ  κεηώζεθεκεηώζεθε  ζηεζηε  ζπλήζεζπλήζε  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



ρξεηάδεηαη άιιε εμέηαζε;ρξεηάδεηαη άιιε εμέηαζε;    

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



••  ΗΗ  2424σξεσξε  περακεηξίαπερακεηξία  έδεημεέδεημε  ζρεδόλζρεδόλ  κεδεληθήκεδεληθή  όμηλεόμηλε  

ΓΟΠΓΟΠ  

  

••  ζηηοζηηο  ελδνζθνπήζεηοελδνζθνπήζεηο  επηηήξεζεοεπηηήξεζεο  εε  έθηαζεέθηαζε  ηνπηνπ  

BarrettBarrett  κεηώζεθεκεηώζεθε  ζεκαληηθάζεκαληηθά  ρσξίορσξίο  δπζπιαζίαδπζπιαζία  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



--  ππάξρεη έλδεημε γηα εθξίδσζε κε ππάξρεη έλδεημε γηα εθξίδσζε κε HaloHalo  ζηε ζηε 

  θάζε απηή;θάζε απηή;  

  

--  πνηα ε κειινληηθή πξννπηηθή ηνπ αζζελήπνηα ε κειινληηθή πξννπηηθή ηνπ αζζελή  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



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

ελόηεηα Γελόηεηα Γ  

ρξόληα ζνβαξή ή ρξόληα ζνβαξή ή επηπιεγκέλεεπηπιεγκέλε  ΓΟΠΝΓΟΠΝ  



άλδξαοάλδξαο  5555  εηώλεηώλ  πξνζήιζεπξνζήιζε  γηαγηα  ελδνζθόπεζεελδνζθόπεζε  ιόγσιόγσ  

ζπάλησλζπάλησλ  πεξηνδηθώλπεξηνδηθώλ  όμηλσλόμηλσλ  αλαγσγώλαλαγσγώλ  ρσξίορσξίο  

επεηζόδηαεπεηζόδηα  νπηζζνζηεξληθνύνπηζζνζηεξληθνύ  θαύζνπθαύζνπ  

  

ζηελζηελ  ελδνζθόπεζεελδνζθόπεζε  βξέζεθεβξέζεθε  επηκήθεοεπηκήθεο  BarrettBarrett  

CC2020MM1818  θαηθαη  δηαθξαγκαηνθήιεδηαθξαγκαηνθήιε  33cmcm  

  

νηνη  ηπραίεοηπραίεο  βηνςίεοβηνςίεο  αλάαλά  ηεηαξηεκόξηνηεηαξηεκόξην  αλάαλά  22cmcm  δελδελ  

έδεημαλέδεημαλ  δπζπιαζίαδπζπιαζία    

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



ρξεηάδεηαη καθξνρξόληα ζεξαπεία ρξεηάδεηαη καθξνρξόληα ζεξαπεία 

κε ΡΡΙ θαη ζε πνηα δνζνινγία;κε ΡΡΙ θαη ζε πνηα δνζνινγία;  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



επιμικθσ οιςοφάγοσ επιμικθσ οιςοφάγοσ BarrettBarrett  

 Ο κίνδυνοσ ανάπτυξθσ αδενοκαρκινϊματοσ ςτον οιςοφαγο 
Barrett  εξαρτάται από τθν ζκταςθ του μεταπλαςτικοφ 
επικθλίου.  

                                                                                        Thomas et al. Aliment Pharmacol Ther 2007 

 

Acid Exposure Activates the Mitogen-Activated Protein Kinase 

 (MAPK) Pathways in Barrett's Esophagus * 

 

Προοπτικζσ κλινικζσ μελζτεσ απαιτοφνται για να τεκμθριϊςουν 
τθν δράςθ των AAΠ  ςτθν  πρόλθψθ τθσ ανάπτυξθσ 
δυςπλαςίασ 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



••  νν  αζζελήοαζζελήο  ζέιεζεζέιεζε  λαλα  πάξεηπάξεη  ζεξαπείαζεξαπεία  κεκε  ΡΡΙΡΡΙ  

  

••  βξίζθεηαηβξίζθεηαη  ζεζε  ζεξαπείαζεξαπεία  κεκε  ζπλήζεζπλήζε  δόζεδόζε  ΡΡΙΡΡΙ  επίεπί  1818εηίαεηία  θαηθαη  

ππνβάιιεηαηππνβάιιεηαη  ζεζε  ρξσκνελδνζθόπεζερξσκνελδνζθόπεζε  επηηήξεζεοεπηηήξεζεο  αλάαλά  11,,55  

ρξόλνρξόλν  

  

••  πνηέπνηέ  δελδελ  έρεηέρεη  βξεζείβξεζεί  δπζπιαζίαδπζπιαζία  ζηηοζηηο  ηπραίεοηπραίεο  βηνςίεοβηνςίεο  γηαηίγηαηί  δελδελ  

ππήξμαλππήξμαλ  πνηέπνηέ  εζηηαθέοεζηηαθέο  ελδνζθνπηθέοελδνζθνπηθέο  βιάβεοβιάβεο  

  

••  ζηνζην  ηζηνξηθόηζηνξηθό  πξνζηέζεθαλπξνζηέζεθαλ  ηνπνζέηεζεηνπνζέηεζε  βεκαηνδόηεβεκαηνδόηε  πξνπξν  

ηξηεηίαο,ηξηεηίαο,  ζηεθαληαίαζηεθαληαία  λόζνολόζνο  ελόοελόο  αγγείνπαγγείνπ  θαηθαη  ζηέλσζεζηέλσζε  ησλησλ  

θαξσηίδσλθαξσηίδσλ  απόαπό  δηεηίαοδηεηίαο..  ηαηα  θάξκαθαθάξκαθα  πξνζηέζεθαλπξνζηέζεθαλ  

αληηππεξηαζηθόαληηππεξηαζηθό,,  αζπηξίλεαζπηξίλε  θαηθαη  θινπηδνγξέιεθινπηδνγξέιε  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



ε ρξήζε ελδνζθνπίσλ πςειήο αλάιπζεο ή ε ρξήζε ελδνζθνπίσλ πςειήο αλάιπζεο ή 

ηνπιάρηζηνλ ε ηνπιάρηζηνλ ε ρξσκνελδνζθόπεζερξσκνελδνζθόπεζε  πξέπεη πξέπεη 

λα είλαη ξνπηίλα ζηελ επηηήξεζε ηνπ λα είλαη ξνπηίλα ζηελ επηηήξεζε ηνπ BarrettBarrett  

γηα λα ιακβάλνληαη γηα λα ιακβάλνληαη ζηνρεπκέλεοζηνρεπκέλεο  βηνςίεο;βηνςίεο;  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



ο ρόλοσ τθσ χρωμοενδοςκόπθςθσ 

• αντικρουόμενα δεδομζνα 

• μετανάλυςθ 9 μελετϊν που περιζλαβε 450 
αςκενείσ κατζλθξε ςε μθ ςτατιςτικι 
διαφορά ςτθν ανίχνευςθ  εντερικισ 
μεταπλαςίασ ι δυςπλαςίασ μεταξφ 
χρωμοενδοςκόπθςθσ με  μπλε του 
μεκυλενίου και με τθν εφαρμογι τυχαίων 
βιοψιϊν ανά τεταρτθμόριο 

Ngamruengphong et al. Gastrointest Endosc 2009 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



οιςοφάγοσ Barrett και αςπιρινθ-ΜΑΦ 

Buttar et al. Gastroenterology 2002 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



οιςοφάγοσ οιςοφάγοσ Barrett Barrett και και αςπιρινθαςπιρινθ--ΜΑΦΜΑΦ(2)(2)  

Corley et al. Gastroenterology 2003 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



έρεη έλδεημε ε εθξίδσζε κε έρεη έλδεημε ε εθξίδσζε κε HaloHalo  ή κε ή κε 

θσηνδπλακηθήθσηνδπλακηθή  ζεξαπεία; ζεξαπεία;   

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



••  ζηελζηελ  ηειεπηαίαηειεπηαία  ελδνζθόπεζεελδνζθόπεζε  επηηήξεζεοεπηηήξεζεο  βξέζεθεβξέζεθε  

κηακηα  κηθξήκηθξή  πξνέρνπζαπξνέρνπζα  βιάβεβιάβε  ζηαζηα  2121cmcm,,  

ππόζθιεξεοππόζθιεξεο  ζύζηαζεοζύζηαζεο  δηακέηξνπδηακέηξνπ  πεξίπεξί  ηαηα  1010mmmm    

  

••  εε  ηζηνινγηθήηζηνινγηθή  εμέηαζεεμέηαζε  απόαπό  ηεηε  βιάβεβιάβε  έδεημεέδεημε  αδελναδελν--

CaCa,,  ρσξίορσξίο  δπζπιαζίαδπζπιαζία  ζηηοζηηο  άιιεοάιιεο  βηνςίεοβηνςίεο    

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



πνηνο ν επόκελνο ρεηξηζκόο  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



ηνην  EUSEUS  έδεημεέδεημε  δηήζεζεδηήζεζε  ηνπηνπ  ππνβιελλνγνλίνπππνβιελλνγνλίνπ  

ρηηώλαρηηώλα  ρσξίορσξίο  παζνινγηθνύοπαζνινγηθνύο  ιεκθαδέλεοιεκθαδέλεο  

  

ηνην  CTCT  ζώξαθαζώξαθα  θαηθαη  άλσάλσ  θνηιίαοθνηιίαο  ήηαλήηαλ  

αξλεηηθόαξλεηηθό    

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

πνην ην επόκελν βήκα;πνην ην επόκελν βήκα;  



EMR vs EUS  

Waxman et al. Am J Gastroenterol 2006 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



απόλυτθ ςυμφωνία ςταδιοποίθςθσ EMR και 
οιςοφαγεκτομισ 

Prasad et al. Am J Gastroenterol 2007 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



έγηλε πξνζπάζεηα έγηλε πξνζπάζεηα βιελλνγνλεθηνκήοβιελλνγνλεθηνκήο, αιιά , αιιά 

δελ νινθιεξώζεθε γηαηί ήηαλ αδύλαηε ε δελ νινθιεξώζεθε γηαηί ήηαλ αδύλαηε ε 

ππέγεξζεππέγεξζε  ηεο βιάβεο γηα αζθαιή ηεο βιάβεο γηα αζθαιή 

επέκβαζεεπέκβαζε  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



πνην ην επόκελν βήκα;πνην ην επόκελν βήκα;  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



κνθτότθτα κνθτότθτα οιςοφαγεκτομισοιςοφαγεκτομισ  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



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

ελόηεηα Γελόηεηα Γ  

ρξόληα ζνβαξή ή ρξόληα ζνβαξή ή επηπιεγκέλεεπηπιεγκέλε  ΓΟΠΝΓΟΠΝ  



άλδξαο 37 εηώλ κε ρξόληα ζνβαξή παιηλδξνκηθή 

λόζν ραξαθηεξηδόκελε από δηαθξαγκαηνθήιε 3cm 

θαη ππνηξνπηάδνπζα νηζνθαγίηηδα βαζκνύ B ή C 

κεηά θάζε δηαθνπή καθξνρξόληαο ζεξαπεία κε ΡΡΙ, 

ππνβιήζεθε ζε ιαπαξνζθνπηθή ζνινπιαζηηθή 

Nissen  

 

• έμε κήλεο αξγόηεξα ππνηξνπίαζε ν 

νπηζζνζηεξληθόο θαύζνο θαη ν ρακειόο 

νπηζζνζηεξληθόο πόλνο ρσξίο αλαγσγέο  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



πνηεο εμεηάζεηο απαηηνύληαη γηα ηελ πνηεο εμεηάζεηο απαηηνύληαη γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο αηηίαο ησλ εθηίκεζε ηεο αηηίαο ησλ 

ζπκπησκάησλ; ζπκπησκάησλ;  

Π. Π. ΚαζαπίδεοΚαζαπίδεο  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



  11..    βαξηνύρνβαξηνύρν  γεύκαγεύκα  ((νηζνθαγνγξάθεκανηζνθαγνγξάθεκα))    

        (κνξθνινγία(κνξθνινγία  νηζνθάγνπνηζνθάγνπ,,  θηλεηηθόηεηαθηλεηηθόηεηα  νηζνθάγνπ,νηζνθάγνπ,  

παξνπζίαπαξνπζία  δηαθξαγκαηνθήιεοδηαθξαγκαηνθήιεο,,  βξάρπλζεβξάρπλζε    νηζνθάγνπνηζνθάγνπ,,  

θαζπζηεξεκέλεθαζπζηεξεκέλε  γαζηξηθήγαζηξηθή  θέλσζε)θέλσζε)  

  

22..  ελδνζθόπεζεελδνζθόπεζε  αλσηέξνπαλσηέξνπ  πεπηηθνύπεπηηθνύ      

      (έιεγρνο(έιεγρνο  κνξθνινγίαοκνξθνινγίαο  νηζνθάγνπνηζνθάγνπ  θαηθαη  ζηνκάρνπζηνκάρνπ  

((βιελλνγνληθέοβιελλνγνληθέο  αιινηώζεηο,αιινηώζεηο,  δηαθξαγκαηνθήιεδηαθξαγκαηνθήιε,,  κήθνοκήθνο  

νηζνθάγνπνηζνθάγνπ))  

                  SurgSurg  EndoscEndosc  19981998;;1212::186186                      GastroenterolGastroenterol  ClinClin  NorthNorth  AmAm  19991999;;2828::987987  

  

  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



••  ζηελζηελ  ελδνζθόπεζεελδνζθόπεζε  βξέζεθεβξέζεθε  νηζνθαγίηηδανηζνθαγίηηδα  βαζκνύβαζκνύ  Α,Α,  

εηθόλαεηθόλα  δηαθξαγκαηνθήιεοδηαθξαγκαηνθήιεο  θαηθαη  άηππεάηππε  εηθόλαεηθόλα  

ζνινπιαζηηθήοζνινπιαζηηθήο  

  

••  ζηελζηελ  αθηηλνινγηθήαθηηλνινγηθή  κειέηεκειέηε  ππάξρεηππάξρεη  επξείαεπξεία  

γαζηξννηζνθαγηθήγαζηξννηζνθαγηθή  ζπκβνιήζπκβνιή  θαηάθαηά  ηεηε  δίνδνδίνδν  ηνπηνπ  βαξίνπβαξίνπ  

θαηθαη  εηθόλαεηθόλα  κηθξήοκηθξήο  δηαθξαγκαηνθήιεοδηαθξαγκαηνθήιεο    

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



πνηα είλαη ε πηζαλόηεξε αηηία πνηα είλαη ε πηζαλόηεξε αηηία 

ηεο ππνηξνπήο ηεο ΓΟΠ;ηεο ππνηξνπήο ηεο ΓΟΠ;  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



ππνηξνπήππνηξνπή, ζηελ όςηκε (> 3 , ζηελ όςηκε (> 3 κελ.) κεηεγρεηξεηηθή κελ.) κεηεγρεηξεηηθή 
πεξίνδνπεξίνδν  

  

•• αλεπαξθήο αλεπαξθήο αληηπαιηλδξνκηθήαληηπαιηλδξνκηθή  εγρείξεζεεγρείξεζε  

                        (θαθή ηερληθή;)(θαθή ηερληθή;)  

••   θαζπζηεξεκέλε θαζπζηεξεκέλε νηζνθαγηθή θέλσζε νηζνθαγηθή θέλσζε ;;      

                                                                                                                                                                                    J J Am Am CollColl  SurgSurg  2007;205:5702007;205:570                                  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



απαηηείηαη 24σξε περακεηξία;απαηηείηαη 24σξε περακεηξία;  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



••   όρη όρη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν αζζελήζηνλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή,,  κε νηζνθαγίηηδα Α κε νηζνθαγίηηδα Α 
βαζκνύβαζκνύ  

  

••   έιεγρνο έιεγρνο κε κε εκπέδεζεεκπέδεζε--pH ; pH ;                                             

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



ελδείμεηο περακεηξίαο 

 
- αξλεηηθή ελδνζθόπεζε, ρσξίο αληαπόθξηζε ζε PPI  

- άηππα ζπκπηώκαηα, ρσξίο αληαπόθξηζε ζε PPI  

- απνηπρία θαξκαθεπηηθήο αγσγήο  

- ηεθκεξίσζε παζνινγηθήο ΓΟΠ θαη ζπζρέηηζεο 
ζπκπησκάησλ-παιηλδξόκεζεο πξηλ αληηπαιηλδξν-
κηθή εγρείξεζε 

                                                                                     Gastroenterology 1996;110:1982                     

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



πνηα ε κέζε ζπρλόηεηα ππνηξνπήο ηεο ΓΟΠΝ πνηα ε κέζε ζπρλόηεηα ππνηξνπήο ηεο ΓΟΠΝ 

κεηά κεηά αληηπαιηλδξνκηθήαληηπαιηλδξνκηθή  εγρείξεζε από έκπεηξν εγρείξεζε από έκπεηξν 

ρεηξνπξγό;ρεηξνπξγό;  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



•• 20 20 έηε κεηά έηε κεηά ζνινπιαζηηθήζνινπιαζηηθή  NissenNissen: >70% : >70% ρσξίο ρσξίο 

  ζπκπηώκαηα ζπκπηώκαηα ή νηζνθαγίηηδα              ή νηζνθαγίηηδα                

              Gut Gut 1993;34:10151993;34:1015    

•• 10 10 έηε κεηά έηε κεηά NissenNissen: 84% : 84% ρσξίο ρσξίο νπηζζνζηεξληθόνπηζζνζηεξληθό  θαύζν θαύζν   
              J J Am Am CollColl  SurgSurg  2007;205:5702007;205:570  

•• 5 έηε κεηεγρεηξεηηθά5 έηε κεηεγρεηξεηηθά: :   παιηλδξνκηθά ζπκπηώκαηα  15%παιηλδξνκηθά ζπκπηώκαηα  15%  

                                                                                        παζνινγηθή παζνινγηθή περακεηξίαπερακεηξία    4%   4%     
              J J Am Am CollColl  SurgSurg  20020044;;198198::863863  

                                                                                                                                                                                                                                                          

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



πνηα ε ελαιιαθηηθή ιύζε ζηελ καθξνρξόληα πνηα ε ελαιιαθηηθή ιύζε ζηελ καθξνρξόληα 

ζεξαπεία κε ΡΡΙ κε ηελ νπνία ν αζζελήο είλαη ζεξαπεία κε ΡΡΙ κε ηελ νπνία ν αζζελήο είλαη 

αζπκπησκαηηθόοαζπκπησκαηηθόο;;  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



ελαιιαθηηθή ελαιιαθηηθή ιύζε, ε ιύζε, ε επαλεπέκβαζεεπαλεπέκβαζε    
    (απνηπρία θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, έλδεημε (απνηπρία θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, έλδεημε επαλεπέκβαζεοεπαλεπέκβαζεο) )   

              Br Br J J SurgSurg  2007;94:1982007;94:198                                    

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



πνηα ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο πνηα ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 

επαλεγρείξεζεοεπαλεγρείξεζεο  γηα ππνηξνπή ηεο γηα ππνηξνπή ηεο 

παζνινγηθήο ΓΟΠ; παζνινγηθήο ΓΟΠ;   

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



επηηπρία  επηηπρία  1εο 1εο επαλεπέκβαζεοεπαλεπέκβαζεο    75 75 ––  80%80%  

επηηπρία  επηηπρία  2εο 2εο επαλεπέκβαζεοεπαλεπέκβαζεο    65%65%  

επηηπρία  επηηπρία  3εο 3εο επαλεπέκβαζεοεπαλεπέκβαζεο    < 50%< 50%  

                    ((έθπησζε νηζνθαγηθήο θηλεηηθόηεηαο)έθπησζε νηζνθαγηθήο θηλεηηθόηεηαο)  

            Arch Arch SurgSurg  2005;140:9462005;140:946  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



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



 
χαλαρι Νissen και διολίςκθςθ δια τθσ κολοπλαςτικισ  

 Η παραμονι  ι θ επανεμφάνιςθ παλινδρομικϊν ενοχλθμάτων  

• ανεπαρκι αντιπαλινδρομικι εγχείρθςθ 

• λανκαςμζνθ τεχνικι 

• ριξθ κολοπλαςτικισ 

• μετατόπιςθ κολοπλαςτικισ ςε κϊρακα 

• ριξθ ςυμπλθςίαςθσ ςκελϊν 

• κακυςτερθμζνθ οιςοφαγικι κζνωςθ 

• λανκαςμζνθ διάγνωςθ (αχαλαςία) 

• ςτάςθ περιεχομζνου 

 

πιο ςυχνι ςε ςυμπτωματικοφσ  αςκενείσ με 

φυςιολογικι pHμετρία προεγχειρθτικά (Level of evidence: 2c)  
Granderath 2008, Morgenthal 2007  

 

 ο ζλεγχοσ  των αςκενϊν αυτϊν πρζπει να γίνεται με οιςοφαγογράφθμα 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



ςτόμαχοσ δφο διαμεριςμάτων ςτόμαχοσ δφο διαμεριςμάτων     

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1420908/figure/f5-15/
http://www.ajronline.org/content/178/4/859/F5.large.jpg


διάςπαςθ κολοπλαςτικισ  
υποτροπι διαφραγματοκιλθσ  

υποτροπή ςυμπτωμάτων 
παλινδρόμηςησ 

διάςπαςθ κολοπλαςτικισ 
υπερδιαφραγματικά  

υποτροπή ςυμπτωμάτων 
παλινδρόμηςησ 

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



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

ελόηεηα Γελόηεηα Γ  

ρξόληα ζνβαξή ή ρξόληα ζνβαξή ή επηπιεγκέλεεπηπιεγκέλε  ΓΟΠΝΓΟΠΝ  



άλδξαοάλδξαο  4949  εηώλεηώλ  κεκε  ζπκπησκαηηθήζπκπησκαηηθή  ρξόληαρξόληα  ΓΟΠΝΓΟΠΝ  

••  νηζνθαγίηηδανηζνθαγίηηδα  βαζκνύβαζκνύ  ΑΑ  ήή  ΒΒ    

••  δηαθξαγκαηνθήιεδηαθξαγκαηνθήιε  33--44cmcm  θαηθαη    

••  νηζνθάγννηζνθάγν  BarrettBarrett  CC22MM33    

  

••  ππνβιήζεθεππνβιήζεθε  πξνπξν  έηνποέηνπο  ζεζε  ιαπαξνζθνπηθήιαπαξνζθνπηθή    NissenNissen      

  

••  ζρεδόλζρεδόλ  ακέζσοακέζσο  κεηεγρεηξεηηθάκεηεγρεηξεηηθά  νν  νπηζζνζηεξληθόονπηζζνζηεξληθόο  

θαύζνοθαύζνο  ππνηξνπίαζεππνηξνπίαζε  κεκε  ζπάληεοζπάληεο  όμηλεοόμηλεο  αλαγσγέοαλαγσγέο    

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



πνηα ε πηζαλόηεξε αηηία ηεο ππνηξνπήοπνηα ε πηζαλόηεξε αηηία ηεο ππνηξνπήο  

Π. Π. ΚαζαπίδεοΚαζαπίδεο  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



άκεζε άκεζε αλαηνκηθή απνηπρία ηεο επέκβαζεο αλαηνκηθή απνηπρία ηεο επέκβαζεο   
  

-- ξήμε ξήμε ή κεηαηόπηζε ηεο ή κεηαηόπηζε ηεο ζνινπιαζηηθήοζνινπιαζηηθήο  

--    ραιαξόηεξε ραιαξόηεξε ηεο αλαγθαίαο ηεο αλαγθαίαο ζνινπιαζηηθή ζνινπιαζηηθή   

-- κε κε ζύγθιεηζε ζθειώλ ζύγθιεηζε ζθειώλ δηαθξάγκαηνοδηαθξάγκαηνο  

            SurgSurg  EndoscEndosc  1995;9:9611995;9:961  

  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



πνηνο ν απαξαίηεηνο έιεγρνο; πνηνο ν απαξαίηεηνο έιεγρνο;   

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



1.1. βαξηνύρν βαξηνύρν γεύκα (γεύκα (νηζνθαγνγξάθεκανηζνθαγνγξάθεκα) )     

            κνξθνινγία κνξθνινγία νηζνθάγνπ, νηζνθάγνπ, θηλεηηθόηεηα θηλεηηθόηεηα νηζνθάγνπ, νηζνθάγνπ, 
παξνπζία παξνπζία δηαθξαγκαηνθήιεοδηαθξαγκαηνθήιεο, βξάρπλζε   , βξάρπλζε   
νηζνθάγνπνηζνθάγνπ, θαζπζηεξεκέλε γαζηξηθή , θαζπζηεξεκέλε γαζηξηθή θέλσζεθέλσζε  

    

2.2. ελδνζθόπεζε ελδνζθόπεζε αλσηέξνπ πεπηηθνύ αλσηέξνπ πεπηηθνύ   
            έιεγρνο έιεγρνο κνξθνινγίαο κνξθνινγίαο νηζνθάγνπ νηζνθάγνπ θαη ζηνκάρνπ θαη ζηνκάρνπ 

((βιελλνγνληθέοβιελλνγνληθέο  αιινηώζεηο, αιινηώζεηο, δηαθξαγκαηνδηαθξαγκαην  θήιεθήιε, , 
κήθνο νηζνθάγνπκήθνο νηζνθάγνπ))  

                                                                      GastroenterolGastroenterol  ClinClin  North Am 1999;28:987North Am 1999;28:987                                                                                                                                                    

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



αθηηλνινγηθά θαη ελδνζθνπηθά ππάξρεη εηθόλα αθηηλνινγηθά θαη ελδνζθνπηθά ππάξρεη εηθόλα 

νηζνθαγίηηδαο θαη δηνιίζζεζεο ηεο ζνινπιαζηηθήο νηζνθαγίηηδαο θαη δηνιίζζεζεο ηεο ζνινπιαζηηθήο   

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



πνηνο ν επόκελνο ρεηξηζκόο;πνηνο ν επόκελνο ρεηξηζκόο;    

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



επαλεπέκβαζεεπαλεπέκβαζε, ζε ηξηηνβάζκην θέληξν, ζε ηξηηνβάζκην θέληξν  
(ιαπαξνζθνπηθά ή αλνηθηά(ιαπαξνζθνπηθά ή αλνηθηά))  

ελεκέξσζε ελεκέξσζε αζζελή αζζελή ((απνηειεζκαηηθόηεηα απνηειεζκαηηθόηεηα επαλεπέκβαζεοεπαλεπέκβαζεο  

ρακειόηεξε αξρηθήορακειόηεξε αξρηθήο))  

ελαιιαθηηθή ιύζεελαιιαθηηθή ιύζε: : ρξόληα ρνξήγεζε ρξόληα ρνξήγεζε PPI, PPI, 

ελδνζθνπηθήελδνζθνπηθή  επηηήξεζε επηηήξεζε (πηζαλνύ) (πηζαλνύ) Barrett Barrett   
Arch Arch SurgSurg  2005;140:9462005;140:946                      Br J Br J SurgSurg  2007;94:192007;94:19  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



ν αζζελήο επαλαρεηξνπξγήζεθε αλνηθηά, ν αζζελήο επαλαρεηξνπξγήζεθε αλνηθηά, 

αιιά ην θιηληθό θαη απεηθνληζηηθό αιιά ην θιηληθό θαη απεηθνληζηηθό 

απνηέιεζκα δελ ήηαλ θαιό απνηέιεζκα δελ ήηαλ θαιό   

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



πνηα ε πεξαηηέξσ ζεξαπεπηηθή πνηα ε πεξαηηέξσ ζεξαπεπηηθή 

ζηξαηεγηθή;ζηξαηεγηθή;  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



απνηπρία απνηπρία θαη ηεο 1εο θαη ηεο 1εο επαλεπέκβαζεοεπαλεπέκβαζεο    

•• ρξόληα ρξόληα ρνξήγεζε ρνξήγεζε PPI PPI ((αξρηθά δηπιή δόζεαξρηθά δηπιή δόζε  PPIPPI))  

•• ελδνζθνπηθή ελδνζθνπηθή επηηήξεζε (πηζαλνύ) νηζνθάγνπ επηηήξεζε (πηζαλνύ) νηζνθάγνπ BarrettBarrett  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



πσο ζα θαζνξίζεηε ηελ επαξθή δόζε ΡΡΙ; πσο ζα θαζνξίζεηε ηελ επαξθή δόζε ΡΡΙ;   

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



περακεηξίαπερακεηξία, ππό θαξκαθεπηηθή αγσγή , ππό θαξκαθεπηηθή αγσγή (PPI(PPI))  

          ηηποποποίηζη ποποποίηζη (αύξηζη) δόζηρ(αύξηζη) δόζηρ,,  αναλόγωρ αναλόγωρ αποηελέζμαηοραποηελέζμαηορ  
  

•• έιεγρνο έιεγρνο κε κε εκπέδεζεεκπέδεζε--pH pH ;;  
            Gastroenterology 1996;110:1982 Gastroenterology 1996;110:1982   

            Dig Dig DisDis  SciSci  2005;50:19162005;50:1916  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



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



επανεπζμβαςθ είναι θ μόνθ εναλλακτικι λφςθ  

•• καλά αποτελζςματα αν βρεκεί ανατομικι αλλοίωςθ που καλά αποτελζςματα αν βρεκεί ανατομικι αλλοίωςθ που 
προκαλεί δυςφαγίαπροκαλεί δυςφαγία  

•• βελτίωςθ ςυμπτωμάτων 70βελτίωςθ ςυμπτωμάτων 70--90% , διατιρθςθ αποτελζςματοσ 90% , διατιρθςθ αποτελζςματοσ 
μακροπρόκεςμαμακροπρόκεςμα  

••   μεγαλφτερθ πικανότθτα αποτυχίασ ςε μεγαλφτερθ πικανότθτα αποτυχίασ ςε επανεπζμβαςθεπανεπζμβαςθ  για για 
δυςφαγία ι όταν απαιτείται επιμικυνςθ του οιςοφάγουδυςφαγία ι όταν απαιτείται επιμικυνςθ του οιςοφάγου  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



Hunter 1999Hunter 1999  

87%87%  καλόσ ι εξαιρετικά καλόσ καλόσ ι εξαιρετικά καλόσ 
ζλεγχοσ καφςου και αναγωγϊν ζλεγχοσ καφςου και αναγωγϊν   
91%91%  όχι δυςφαγίαόχι δυςφαγία  

91% 91% καλόσ ι εξαιρετικά καλόσ καλόσ ι εξαιρετικά καλόσ 
ζλεγχοσ  καφςου και αναγωγϊν ζλεγχοσ  καφςου και αναγωγϊν   
70% 70% όχι δυςφαγία, 22% μζτριαόχι δυςφαγία, 22% μζτρια  

λαπαροςκοπικι επανεπζμβαςθ  ανοικτι επανεπζμβαςθ 

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1420908/figure/f7-15/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1420908/figure/f8-15/


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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλεεπηπιεγκέλε  ΓΟΠΝΓΟΠΝ  



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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλεεπηπιεγκέλε  ΓΟΠΝΓΟΠΝ  



1.1. διάςπαςθ τθσ κολοπλαςτικισ  ι διολίςκθςθ διάςπαςθ τθσ κολοπλαςτικισ  ι διολίςκθςθ 
κολοπλαςτικισ κολοπλαςτικισ   

2.2. ακτινοςκόπθςθ ακτινοςκόπθςθ   

3.3. άμεςθ λαπαροςκοπικι επανεπζμβαςθ γιατί θ άμεςθ λαπαροςκοπικι επανεπζμβαςθ γιατί θ 
κακυςτζρθςθ δυςκολεφει τθν προςπζλαςθ λόγω κακυςτζρθςθ δυςκολεφει τθν προςπζλαςθ λόγω 
ςυμφφςεων ςυμφφςεων   

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



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

ελόηεηα Γελόηεηα Γ  

ρξόληα ζνβαξή ή ρξόληα ζνβαξή ή επηπιεγκέλεεπηπιεγκέλε  ΓΟΠΝΓΟΠΝ  



άλδξαοάλδξαο  7272  εηώλεηώλ  κεκε  ρξόληαρξόληα  ηππηθήηππηθή  ζπκπησκαηηθήζπκπησκαηηθή  

ΓΟΠΝ,ΓΟΠΝ,  ΧΑΠΧΑΠ  θαηθαη  ιήςειήςε  ληθεδηπίλεοληθεδηπίλεο  γηαγηα  ζηεθαληαίαζηεθαληαία  

λόζνλόζν  θαηθαη  ππέξηαζεππέξηαζε  πξνζήιζεπξνζήιζε  γηαγηα  βξαδέσοβξαδέσο  

επηδεηλνύκελεεπηδεηλνύκελε  ζπλερήζπλερή  δπζθαγίαδπζθαγία  ζηαζηα  ζηεξεάζηεξεά  απόαπό  

έηνποέηνπο    

  

ηαηα  ηειεπηαίαηειεπηαία  πέληεπέληε  ρξόληαρξόληα  δελδελ  έπαηξλεέπαηξλε  ζπζηεκαηηθάζπζηεκαηηθά  

ηεηε  ζεξαπείαζεξαπεία  κεκε  ΡΡΙΡΡΙ  πνππνπ  ηνπηνπ  είρεείρε  δνζείδνζεί  

  

εε  δπζθαγίαδπζθαγία  επέκελεεπέκελε  παξάπαξά  ηεληελ  ηξίκελεηξίκελε  ζεξαπείαζεξαπεία  κεκε  

δηπιήδηπιή  δόζεδόζε  ΡΡΙΡΡΙ    

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



πνηα είλαη ε πηζαλόηεξε θιηληθή δηάγλσζε πνηα είλαη ε πηζαλόηεξε θιηληθή δηάγλσζε 

γηα ηελ αηηία ηεο δπζθαγίαο;γηα ηελ αηηία ηεο δπζθαγίαο;  

Α. ΚαιακπάθαοΑ. Καιακπάθαο  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



ποιαποια  είναιείναι  θ θ πικανότερθπικανότερθ  κλινικικλινικι  διάγνωςθδιάγνωςθ  γιαγια  
τθντθν  αιτίααιτία  τθστθσ  δυςφαγίασδυςφαγίασ;;    

–– πεπτικι ςτζνωςθ;πεπτικι ςτζνωςθ;  

–– κακοικθσ ςτζνωςθ;κακοικθσ ςτζνωςθ;  

–– κατϊτεροσ οιςοφαγικόσ δακτφλιοσ;κατϊτεροσ οιςοφαγικόσ δακτφλιοσ;  

  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



•• θθ  βραδζωσβραδζωσ  επιδεινοφμενθεπιδεινοφμενθ  δυςφαγίαδυςφαγία  γιαγια  μεγάλομεγάλο  
διάςτθμαδιάςτθμα  ςεςε  κάκεκάκε  γεφμαγεφμα  υποδθλϊνειυποδθλϊνει  πεπτικιπεπτικι  
ςτζνωςθςτζνωςθ  

  

•• ςςτθντθν  περίπτωςθπερίπτωςθ  τθστθσ  κακοικουσκακοικουσ  ςτζνωςθσςτζνωςθσ  κακα  
υπιρχευπιρχε  ταχζωσταχζωσ  επιδεινοφμενθεπιδεινοφμενθ  δυςφαγίαδυςφαγία  ςεςε  λίγουσλίγουσ  
μινεσμινεσ  

  

•• θθ  φπαρξθφπαρξθ  κατϊτερουκατϊτερου  οιςοφαγικοφοιςοφαγικοφ  δακτυλίουδακτυλίου  
χαρακτθρίηεταιχαρακτθρίηεται  απόαπό  διαλείπουςαδιαλείπουςα  δυςφαγίαδυςφαγία  
ςτακερισςτακερισ    ζνταςθσζνταςθσ      

  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



πνηα ε εμέηαζε εθινγήο;πνηα ε εμέηαζε εθινγήο;  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



ποιαποια  είναι είναι θ θ εξζταςθεξζταςθ  εκλογισεκλογισ; ;   

–– Ακτινολογικι;Ακτινολογικι;  

–– Ενδοςκοπικι;Ενδοςκοπικι;    

  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



θ θ πρϊτθπρϊτθ  εξζταςθεξζταςθ  εκλογισεκλογισ  πρζπειπρζπει  νανα  είναιείναι  θ θ 
ακτινολογικιακτινολογικι  μελζτθμελζτθ  μεμε  βάριοβάριο, , ϊςτεϊςτε  νανα  εκτιμθκείεκτιμθκεί  θ θ 

πικανολογοφμενθπικανολογοφμενθ  ςτζνωςθςτζνωςθ  απόαπό  πλευράσπλευράσ  
μορφολογίασμορφολογίασ, , αιτιολογίασαιτιολογίασ  διαμζτρουδιαμζτρου  αυλοφαυλοφ  καικαι  

υποκείμενθσυποκείμενθσ  διαφραγματοκιλθσδιαφραγματοκιλθσ    

ϊςτεϊςτε    

ςτθνςτθν  ενδοςκόπθςθενδοςκόπθςθ  πουπου  κακα  ακολουκιςειακολουκιςει  νανα  γίνειγίνει  
ταυτόχροναταυτόχρονα  καικαι  θ θ πρϊτθπρϊτθ  ςυνεδρίαςυνεδρία  διαςτολισδιαςτολισ      

  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



αθηηλνινγηθά δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε αθηηλνινγηθά δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε 

ζηέλσζεο κήθνπο 1,5ζηέλσζεο κήθνπο 1,5cmcm  κε δηάκεηξν απινύ κε δηάκεηξν απινύ 

66--77mmmm  θαη δηαθξαγκαηνθήιε 4θαη δηαθξαγκαηνθήιε 4cmcm 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



πνηνο ν επόκελνο ρεηξηζκόο;πνηνο ν επόκελνο ρεηξηζκόο;  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



θ θ ενδοςκόπθςθενδοςκόπθςθ  καικαι  θ θ εκτζλεςθεκτζλεςθ  πρϊτθσπρϊτθσ  
ςυνεδρίασςυνεδρίασ  διαςτολισδιαςτολισ      

  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



ζηελ ελδνζθόπεζε κε παηδηαηξηθό ζηελ ελδνζθόπεζε κε παηδηαηξηθό 

ελδνζθόπην δηαπηζηώζεθε ελδνζθόπην δηαπηζηώζεθε νκαιή ζηέλσζε νκαιή ζηέλσζε 

κε νηζνθαγίηηδα βαζκνύ Α, πνπ δελ κε νηζνθαγίηηδα βαζκνύ Α, πνπ δελ 

επηηξέπεη ηε δίνδν ηνπ ελδνζθνπίνπεπηηξέπεη ηε δίνδν ηνπ ελδνζθνπίνπ    

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



πνηα ηερληθή δηαζηνιήο ζα πνηα ηερληθή δηαζηνιήο ζα 

ρξεζηκνπνηήζεηε;ρξεζηκνπνηήζεηε;  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



TTS balloon 8TTS balloon 8--1010--12 mm12 mm 

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

ελδνζθόπεζε κε ελδνζθόπεζε κε 

παηδηαηξηθό ελδνζθόπηνπαηδηαηξηθό ελδνζθόπην 

ηνπνζέηεζε νδεγνύ ηνπνζέηεζε νδεγνύ 

ζύξκαηνο ζύξκαηνο  

δηαζηνιή κε θεξία δηαζηνιή κε θεξία 

SavarySavary  σο σο 12,8 mm12,8 mm 

ηπθιή ηνπνζέηεζε ηπθιή ηνπνζέηεζε 

νδεγνύ ζύξκαηνο 2νδεγνύ ζύξκαηνο 20 cm 0 cm 

πεξηθεξηθόηεξαπεξηθεξηθόηεξα   

δηαζηνιή κε θεξία δηαζηνιή κε θεξία 

SavarySavary  σο σο 12,8 mm12,8 mm 

22εε  ζπλεδξία δηαζηνιήο ζπλεδξία δηαζηνιήο 

κε θεξία κε θεξία SavarySavary  σο σο 1155  

mmmm  ζε 7ζε 7--10 εκέξεο10 εκέξεο 



πσο ζα κεησζεί ν θίλδπλνο πσο ζα κεησζεί ν θίλδπλνο 

ππνηξνπήο ηεο ζηέλσζεο;ππνηξνπήο ηεο ζηέλσζεο;  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



        κεηάκεηά  ηεηε  δηαζηνιήδηαζηνιή  απαηηείηαηαπαηηείηαη  ζεξαπείαζεξαπεία  κεκε  

δηπιήδηπιή  δόζεδόζε  ΡΡΙΡΡΙ  επίεπί  44--66  εβδνκάδεοεβδνκάδεο  γηαγηα  

κεγάιεκεγάιε  κείσζεκείσζε  ηεοηεο  όμηλεοόμηλεο  ΓΟΠΓΟΠ  θαηθαη  ηεληελ  

πξόιεςεπξόιεςε  δεκηνπξγίαοδεκηνπξγίαο  νπιήονπιήο    

  

      θθαηάαηά  θαλόλαθαλόλα  απαηηείηαηαπαηηείηαη  δηαδηα  βίνπβίνπ  ζεξαπείαζεξαπεία  κεκε  

θαηάιιειεθαηάιιειε  δόζεδόζε  ΡΡΙΡΡΙ,,  αλάινγααλάινγα  κεκε  ηεληελ  

ζνβαξόηεηαζνβαξόηεηα  ηεοηεο  ΓΟΠ,ΓΟΠ,  κεκε  πνιύπνιύ  κηθξάκηθξά  

πνζνζηάπνζνζηά  ππνηξνπήοππνηξνπήο      

  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



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

ελόηεηα Γελόηεηα Γ  

ρξόληα ζνβαξή ή ρξόληα ζνβαξή ή επηπιεγκέλεεπηπιεγκέλε  ΓΟΠΝΓΟΠΝ  



άλδξαοάλδξαο  4949  εηώλεηώλ  κεκε  δηαγλσζκέλεδηαγλσζκέλε  απόαπό  πεληαεηίαοπεληαεηίαο  

δηαθξαγκαηνθήιεδηαθξαγκαηνθήιε  33  cmcm  θαηθαη  ηππηθόηππηθό  νηζνθάγννηζνθάγν  

BarrettBarrett  CC22MM33  είλαηείλαη  αζπκπησκαηηθόοαζπκπησκαηηθόο  ππόππό  ζεξαπείαζεξαπεία  

κεκε  ζπλήζεζπλήζε  δόζεδόζε  ΡΡΙΡΡΙ  

  

ζεζε  δύνδύν  δηαδνρηθέοδηαδνρηθέο  εληόοεληόο  ηξηκήλνπηξηκήλνπ  ηζηνινγηθέοηζηνινγηθέο  

εμεηάζεηοεμεηάζεηο  ηπραίσληπραίσλ  βηνςηώλβηνςηώλ  ρσξίορσξίο  καθξνζθνπηθήκαθξνζθνπηθή  

βιάβεβιάβε  ζεζε  ελδνζθνπήζεηοελδνζθνπήζεηο  επηηήξεζεοεπηηήξεζεο  θαηθαη  παξάπαξά  ηνληνλ  

δηπιαζηαζκόδηπιαζηαζκό  ηεοηεο  δόζεδόζε  ηνπηνπ  ΡΡΙ,ΡΡΙ,  πεξηγξάθεηαηπεξηγξάθεηαη  εε  

ύπαξμεύπαξμε  ρακειόβαζκεορακειόβαζκεο  δπζπιαζίαοδπζπιαζίαο  κεκε  δύνδύν  κηθξέοκηθξέο  

εζηίεοεζηίεο  κέηξηαοκέηξηαο  δπζπιαζίαοδπζπιαζίαο  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



πνηεο νη ελαιιαθηηθέο πξαθηηθέο πνηεο νη ελαιιαθηηθέο πξαθηηθέο 

αληηκεηώπηζεο ηεο πεξίπησζεο απηήο;αληηκεηώπηζεο ηεο πεξίπησζεο απηήο;  

Α. ΚαιακπάθαοΑ. Καιακπάθαο  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



οιοι  επιλογζσεπιλογζσ  είναιείναι::    
•• αα..  θθ  ςυνζχιςθςυνζχιςθ  τθστθσ  ςυχνισςυχνισ  ενδοςκοπικισενδοςκοπικισ  καικαι  

ιςτολογικισιςτολογικισ  επιτιρθςθσεπιτιρθςθσ  υπόυπό  κεραπείακεραπεία  μεμε  
διπλιδιπλι  δόςθδόςθ  ΡΡΙΡΡΙ    

•• ββ..  θθ  εκρίηωςθεκρίηωςθ  τουτου  μεταπλαςτικοφμεταπλαςτικοφ  επικθλίουεπικθλίου  
μεμε  HaloHalo    

•• γγ..  θθ  βλεννογονεκτομιβλεννογονεκτομι    

•• δδ..  θθ  οιςοφαγεκτομιοιςοφαγεκτομι      

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



πνηα ε θαηαιιειόηεξε επηινγή γηα πνηα ε θαηαιιειόηεξε επηινγή γηα 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή θαη γηαηί;ηνλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή θαη γηαηί;  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



•• εκρίηωςθεκρίηωςθ  μεμε  Halo Halo διότιδιότι……  
((βιβλιογραφικιβιβλιογραφικι  τεκμθρίωςθτεκμθρίωςθ) ) 

    

  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



πνηνο ν επόκελνο ρεηξηζκόο πνηνο ν επόκελνο ρεηξηζκόο 

κεηά ηελ επηηπρή ή κε εθξίδσζε; κεηά ηελ επηηπρή ή κε εθξίδσζε;   

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



θ θ ςυχνιςυχνι  ενδοςκοπικιενδοςκοπικι  καικαι  ιςτολογικιιςτολογικι      

  επιτιρθςθεπιτιρθςθ  υπόυπό  κεραπείακεραπεία  μεμε  διπλιδιπλι  δόςθδόςθ  ΡΡΙ ΡΡΙ 
ι ι μετάμετά  αντιπαλινδρομικιαντιπαλινδρομικι  εγχείρθςθεγχείρθςθ      

  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



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



Minerva Chir. 2011 Feb;66(1):1-6. 
Does antireflux surgery prevent progression of Barrett's 

esophagus? 
Lord RV 

        WellWell--conducted prospective studies with conducted prospective studies with 
postoperative pH studies suggest, however, that postoperative pH studies suggest, however, that 
effective surgery may reduce the risk of Barrett's effective surgery may reduce the risk of Barrett's 

progression whereas ineffective surgery provides no progression whereas ineffective surgery provides no 
benefitbenefit  
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Lord RV"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Lord RV"[Author]
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ελόηεηα Γελόηεηα Γ  
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άλδξαο 76 εηώλ κε ππέξηαζε θαη ζηεθαληαία λόζν 

ππό ζεξαπεία έρεη γλσζηή δηαθξαγκαηνθήιε θαη 

νηζνθάγν Barrett C2Μ4 

 

είλαη αζπκπησκαηηθόο ππό ζεξαπεία κε ζπλήζε 

δόζε ΡΡΙ ηελ νπνία ιακβάλεη θαη’ επίθιεζε 

 

ζηελ ελδνζθόπεζε επηηήξεζεο βξέζεθε κηα 

ειαθξά πξνέρνπζα πεξηνρή ηνπ βιελλνγόλνπ κε 

κηθξνζειώδε εκθάληζε δηακέηξνπ 7-8 mm 

 

ε ηζηνινγηθή εμέηαζε από ηε βιάβε έδεημε 

πςειόβαζκε δπζπιαζία, ελώ από άιιεο ηπραίεο 

ζέζεη ρακειόβαζκε ή απνπζία δπζπιαζίαο  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 
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πνηα ε θαηαιιειόηεξε ζηξαηεγηθή αληηκεηώπηζεο; πνηα ε θαηαιιειόηεξε ζηξαηεγηθή αληηκεηώπηζεο;   
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οιοι  επιλογζσεπιλογζσ  είναιείναι::    
•• αα..  θθ  οιςοφαγεκτομιοιςοφαγεκτομι  γιατίγιατί  είναιείναι  γνωςτόγνωςτό  ότιότι  ςυχνάςυχνά  

ςυνυπάρχουνςυνυπάρχουν  καικαι  άλλεσάλλεσ  κζςεισκζςεισ  μεμε  δυςπλαςίαδυςπλαςία  ιι  καικαι  μεμε  inin  
situsitu  adenoadeno--CaCa..  ΝαΝα  λθφκείλθφκεί  υπόψθυπόψθ  θθ  μεγάλθμεγάλθ  νοςθρότθτανοςθρότθτα  καικαι  
κνθτότθτακνθτότθτα  τθστθσ  επζμβαςθσεπζμβαςθσ  αυτισαυτισ  λόγωλόγω  τθστθσ  θλικίασθλικίασ  καικαι  τθστθσ  
υποκείμενθσυποκείμενθσ  νοςθρότθτασνοςθρότθτασ  ((ποςοςτάποςοςτά;;))    
  

•• ββ..  θθ  ολικιολικι  βλεννογονεκτομιβλεννογονεκτομι  τουτου  BarrettBarrett  μεμε  τατα  γνωςτάγνωςτά  
ποςοςτάποςοςτά  επιπλοκϊνεπιπλοκϊν  καικαι  ιδίωσιδίωσ  τωντων  ςτενϊςεωνςτενϊςεων    
  

•• γγ..  θθ  EMREMR  ςτθνςτθν  προζχουςαπροζχουςα  βλάβθβλάβθ  καικαι  θθ  εκρίηωςθεκρίηωςθ  όλουόλου  τουτου  
μεταπλαςτικοφμεταπλαςτικοφ  επικθλίουεπικθλίου  μεμε  HaloHalo  

••  θθ  λφςθλφςθ  ααυτιυτι  φαφαίνετίνεταιαι  ωσωσ  λογικότερθλογικότερθ  ςτονςτον  υπεριλικαυπεριλικα  αςκενιαςκενι..  ΓιατίΓιατί;;    
••  ςςεε  μικρισμικρισ  θλικίθλικίασασ  αςκενιαςκενι  κακα  ιτανιταν  αςφαλζςτερθαςφαλζςτερθ  λφςθλφςθ  θθ  
οιςοφαγεκτομιοιςοφαγεκτομι;;  
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•• θ θ EMREMR  ςτθν προζχουςα βλάβθ και θ εκρίηωςθ όλου του ςτθν προζχουςα βλάβθ και θ εκρίηωςθ όλου του 
μεταπλαςτικοφ επικθλίου με μεταπλαςτικοφ επικθλίου με HaloHalo..  

•• θ λφςθ αυτι φαίνεται ωσ λογικότερθ ςτον υπεριλικα θ λφςθ αυτι φαίνεται ωσ λογικότερθ ςτον υπεριλικα 
αςκενιαςκενι  

•• παρζχει ιςτολογικι επιβεβαίωςθ του παρζχει ιςτολογικι επιβεβαίωςθ του CaCa  isis  

•• μεγάλθ νοςθρότθτα και κνθτότθτα λόγω γενικισ μεγάλθ νοςθρότθτα και κνθτότθτα λόγω γενικισ 
κατάςταςθσ αςκενι  κατάςταςθσ αςκενι    
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•• μείζονες επιπλοκές: μείζονες επιπλοκές: 2929--54%54%  θνητότηταθνητότητα  00--  5% σε κέντρο με περισσότερες 5% σε κέντρο με περισσότερες 

από 20 οισοφαγεκτομές ανά έτοςαπό 20 οισοφαγεκτομές ανά έτος                                              LuketichLuketich  2004, 2004, MaishMaish  20042004  

•• τεχνικές καταστροφής: 50% ελάττωση κινδύνου καρκίνο       τεχνικές καταστροφής: 50% ελάττωση κινδύνου καρκίνο       OverholtOverholt  20052005  

•• 17% αδενοκαρκίνωμα σε εκτομή μετά βιοψία με HGD17% αδενοκαρκίνωμα σε εκτομή μετά βιοψία με HGD                          Tseng 2003Tseng 2003  

••   4%4%  κίνδυνος μεταστατικού καρκίνου σε ενδοβλεννογόνιο καρκίνωμα κίνδυνος μεταστατικού καρκίνου σε ενδοβλεννογόνιο καρκίνωμα   3/78 3/78 

ειδικά χωρίς βλεννογονική βλάβηειδικά χωρίς βλεννογονική βλάβη                                                                                                  Oh 2006Oh 2006  

•• φωτοδυναμική + ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή έναντι χειρουργικής φωτοδυναμική + ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή έναντι χειρουργικής 

θνητότητα θνητότητα 9% vs 8.5% 9% vs 8.5% 60 μήνες κανένας θάνατος από καρκίνο60 μήνες κανένας θάνατος από καρκίνο        

                                                                          Prasad 2007, Prasad 2007, ZehetnerZehetner  20112011  
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άλδξαοάλδξαο  3838  εηώλεηώλ  πξνπξν  δηεηίαοδηεηίαο  είρεείρε  ππνβιεζείππνβιεζεί  ζεζε  

πθνιηθήπθνιηθή  γαζηξεθηνκήγαζηξεθηνκή  BillrothBillroth  IIII  γηαγηα  ιέκθσκαιέκθσκα  

ζηνκάρνπζηνκάρνπ  

  

κεηεγρεηξηηηθάκεηεγρεηξηηηθά  ππήξραλππήξραλ  έληνλαέληνλα  ηππηθάηππηθά  

παιηλδξνκηθάπαιηλδξνκηθά  ζπκπηώκαηα,ζπκπηώκαηα,  ρνιώδεηορνιώδεηο  έκεηνηέκεηνη  θαηθαη  

ζνβαξήζνβαξή  νηζνθαγίηηδανηζνθαγίηηδα  κεκε  νηζνθάγννηζνθάγν  BarrettBarrett  CC66MM77,,55  

  

ζηελζηελ  ηζηνινγηθήηζηνινγηθή  εμέηαζεεμέηαζε  ηπραίσληπραίσλ  βηνςηώλβηνςηώλ  πνππνπ  

ειήθζεζαλειήθζεζαλ  κεηάκεηά  δίκελεδίκελε  αγσγήαγσγή  κεκε  δηπιήδηπιή  δόζεδόζε  ΡΡΙΡΡΙ  

κεκε  ηεληελ  νπνίανπνία  ππήξμεππήξμε  πνιύπνιύ  κεγάιεκεγάιε  ζπκπησκαηηθήζπκπησκαηηθή  

βειηίσζε,βειηίσζε,  βξέζεθεβξέζεθε  πςειόβαζκεπςειόβαζκε  δπζπιαζίαδπζπιαζία  

επηβεβαησκέλεεπηβεβαησκέλε  απόαπό  δύνδύν  παζνινγαλαηόκνποπαζνινγαλαηόκνπο  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 
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πνηα ε θαηαιιειόηεξε ζηξαηεγηθή αληηκεηώπηζεο;πνηα ε θαηαιιειόηεξε ζηξαηεγηθή αληηκεηώπηζεο;  

Π. Π. ΚαζαπίδεοΚαζαπίδεο  
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αα) ) νιηθή νιηθή EMR EMR ––  PPI PPI (δηπιή δόζε) (δηπιή δόζε) ––  δηνξζσηηθή δηνξζσηηθή επέκβαζεεπέκβαζε  
          --ελδείμεηο ελδείμεηο EMR EMR νηζνθάγνπνηζνθάγνπ: :   Γ<30Γ<30mm mm --  Γηήζεζε <200κΓηήζεζε <200κm m           

                                                                                    GastroenterolGastroenterol  2011;141:4602011;141:460  

  

β) β) Halo Halo --  PPI PPI (δηπιή δόζε)(δηπιή δόζε)  --  δηνξζσηηθή δηνξζσηηθή επέκβαζεεπέκβαζε    

      HaloHalo  Δθξίδσζε Δθξίδσζε HGDHGD  (USA) > 85%(USA) > 85%            

NN. . EnglEngl  J Med 2009;360:2277 J Med 2009;360:2277 ––  Endoscopy 2010;42:272Endoscopy 2010;42:272  --  GastroenterolGastroenterol  2011;141:4602011;141:460  

  

γ) γ) ΟηζνθαγεθηνκήΟηζνθαγεθηνκή  ((Ννζεξόηεηα Ννζεξόηεηα 25 25 ––  45% 45% ,,  Θλεηόηεηα Θλεηόηεηα 3 3 ––  12 12 % )% )    
            NN. . EnglEngl  J Med J Med 2002;346:11282002;346:1128  

  

δ) δ) PPI PPI (δηπιή δόζε), ελδνζθνπηθή (δηπιή δόζε), ελδνζθνπηθή επηηήξεζεεπηηήξεζε  
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• ν αζζελήο ππνβιήζεθε ζε νιηθή EMR  

 

• ππήξμε ε αλάπηπμε δύν ζηελώζεσλ  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 
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πνηα ε αληηκεηώπηζε;πνηα ε αληηκεηώπηζε;  
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πξννδεπηηθή δηαζηνιή νηζνθάγνπ  
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κεηάκεηά  δύνδύν  ζπλεδξίεοζπλεδξίεο  δηαζηνιήοδηαζηνιήο  νν  αζζελήοαζζελήο  

δελδελ  είρεείρε  δπιένλδπιένλ  δπζθαγίαδπζθαγία  θαηθαη  ππνβιήζεθεππνβιήζεθε  

ζεζε  δηνξζσηηθήδηνξζσηηθή  επέκβαζεεπέκβαζε  κεκε  RouxRoux--enen--YY  

  

επίεπί  1818  κήλεοκήλεο  είλαηείλαη  αζπκπησκαηηθόοαζπκπησκαηηθόο  θαηθαη  ζεζε  

ελδνζθνπηθήελδνζθνπηθή  θαηθαη  ηζηνινγηθήηζηνινγηθή  ύθεζεύθεζε  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 
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    θ οιςοφαγεκτομι και ιδιαίτερα θ περιοριςμζνθθ οιςοφαγεκτομι και ιδιαίτερα θ περιοριςμζνθ    ςτθν περιοχι ςτθν περιοχι   

    του του BEBE––  ςυμπλιρωςθ   γαςτρεκτομισ μετάκεςθ ςυμπλιρωςθ   γαςτρεκτομισ μετάκεςθ   νιςτιδοσ Rouxνιςτιδοσ Roux--enen--Y ςτθν Y ςτθν 
προκειμζνθ   περίπτωςθπροκειμζνθ   περίπτωςθ  

  

•• ζχει λιγότερεσ επιπλοκζσ από τθν ολικι οιςοφαγεκτομι με ζχει λιγότερεσ επιπλοκζσ από τθν ολικι οιςοφαγεκτομι με 
αντικατάςταςθ με ΠΕ αντικατάςταςθ με ΠΕ   

••   διαςφαλίηει από τον κίνδυνο ζκκεςθσ ςε καρκίνο τθσ περιοχισ ςε διαςφαλίηει από τον κίνδυνο ζκκεςθσ ςε καρκίνο τθσ περιοχισ ςε 
ςχζςθ με τθν απλι καταςτροφι ςχζςθ με τθν απλι καταςτροφι   

•• χωρίσ βζβαια χωρίσ βζβαια   να εξαλείφει τον κίνδυνο ανάπτυξθσ καρκίνου ςε άλλο να εξαλείφει τον κίνδυνο ανάπτυξθσ καρκίνου ςε άλλο 
ςθμείο του ςθμείο του   οιςοφάγου οιςοφάγου   
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θ βλεννογονεκτομιθ βλεννογονεκτομι  

    

•• δίνει εξίςου καλά αποτελζςματα και δίνει εξίςου καλά αποτελζςματα και   

•• διαςφαλίηει ολοκλθρωμζνθ βιοψία  ϊςτε να διαςφαλίηει ολοκλθρωμζνθ βιοψία  ϊςτε να 
διαπιςτωκεί θ διαπιςτωκεί θ   ογκολογικι επάρκεια τθσ ογκολογικι επάρκεια τθσ   

•• αλλά απαιτεί και ςυμπλιρωςθ με πλιρθ αλλά απαιτεί και ςυμπλιρωςθ με πλιρθ 
γαςτρεκτομι και Rouxγαςτρεκτομι και Roux--enen--Y για εξάλειψθ τθσ Y για εξάλειψθ τθσ 
παλινδρόμθςθσπαλινδρόμθςθσ  
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•• δια των ςκελϊν οιςοφαγεκτομι με μετατόπιςθ ςτομάχου ι δια των ςκελϊν οιςοφαγεκτομι με μετατόπιςθ ςτομάχου ι 
λεπτοφ εντζρου  λεπτοφ εντζρου    

•• λαπαροςκοπικι κινθτοποίθςθ μεςοκωρακίουλαπαροςκοπικι κινθτοποίθςθ μεςοκωρακίου  

•• με διατιρθςθ πνευμονογαςτρικϊν οιςοφαγεκτομι με με διατιρθςθ πνευμονογαςτρικϊν οιςοφαγεκτομι με 
κολοπλαςτικικολοπλαςτικι  

•• περιοριςμζνθ ςτον πακολογικό κατϊτερο οιςοφάγο εκτομι περιοριςμζνθ ςτον πακολογικό κατϊτερο οιςοφάγο εκτομι 
και μετατόπιςθ ΛΕ και μετατόπιςθ ΛΕ   

Nguyen 2000, Nguyen 2000, NigroNigro  1999, 1999, PeyrePeyre  2007, Stein 20002007, Stein 2000  
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παράγοντεσ κινδφνου κακισ ζκβαςθσ τθσ ΕΜR για HGD 

τεχνικι αδυναμία πλιρουσ ςε ζνα κομμάτι βλεννογονεκτομισ  
• μεγάλο μικοσ ΒΕ 
• πολυεςτιακότθτα 
• κυκλοτερισ ΒΕ (ςτζνωςθ) 
• μεγάλθ βλάβθ  > 2 cm  
     θ κατάτμθςθ του παραςκευάςματοσ κάνει δφςκολο τον ζλεγχο των ορίων  
 
πρόβλεψθ αδυναμίασ αςκενοφσ να ακολουκιςει το πρόγραμμα 

μακροχρόνιασ παρακολοφκθςθσ            
                  BozioBozio  20112011 
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9ε  Δθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΔΠΔΓΔ, Αζήλα 24-25 επηεκβξίνπ 2011 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



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

ελόηεηα Γελόηεηα Γ  

ρξόληα ζνβαξή ή ρξόληα ζνβαξή ή επηπιεγκέλεεπηπιεγκέλε  ΓΟΠΝΓΟΠΝ  



γπλαίθα 16 εηώλ είρε ηζηνξηθό αηξεζίαο θάησ 

ηξηηεκνξίνπ ηνπ νηζνθάγνπ γηα ηελ νπνία 

ρεηξνπξγήζεθε ηηο πξώηεο εκέξεο ηεο δσήο 

 

κεηεγρεηξεηηθά ππήξμε επηπινθή κε αλαζηνκσηηθή 

ζηέλσζε   πνπ αληηκεησπίζζεθε κε δηαζηνιέο 

 

ε αζζελήο βξίζθεηαη ζε ζεξαπεία κε ζπλήζε δόζε 

ΡΡΙ, αιιά εμαθνινπζεί λα έρεη δπζθαγία  

 

ελδνζθνπηθά ππάξρεη αλαζηνκσηηθή ζηέλσζε θαη 

νηζνθαγίηηδα βαζκνύ Α  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



πνηα ε αηηία ηεο ζνβαξήο ΓΟΠΝ;πνηα ε αηηία ηεο ζνβαξήο ΓΟΠΝ;  

Π. Π. ΚαζαπίδεοΚαζαπίδεο  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



απεξίζηαιζεαπεξίζηαιζε  θαη ζεκαληηθή θαη ζεκαληηθή κείσζε κείσζε 
νηζνθαγηθήο θάζαξζεονηζνθαγηθήο θάζαξζεο  

  

  

  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



πνηα είλαη ε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο πνηα είλαη ε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο 

ηεο πεξίπησζεο;ηεο πεξίπησζεο;  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



ελδνζθνπηθή δηαζηνιήελδνζθνπηθή δηαζηνιή  

PPIPPI  (διπλή δόζη)(διπλή δόζη)  

ελδνζθνπηθή επηηήξεζεελδνζθνπηθή επηηήξεζε    

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



εε  αζζελήοαζζελήο  κεηάκεηά  δηαζηνιήδηαζηνιή  θαηθαη  δηπιήδηπιή  δόζεδόζε  ΡΡΙΡΡΙ  επίεπί  

ηξίκελνηξίκελν  είλαηείλαη  αζπκπησκαηηθήαζπκπησκαηηθή  ρσξίορσξίο  νηζνθαγίηηδανηζνθαγίηηδα  

θαηθαη  ρσξίορσξίο  ππνηξνπήππνηξνπή  ηεοηεο  ζηέλσζεοζηέλσζεο  

  

εε  2424σξεσξε  περακεηξίαπερακεηξία  ππόππό  ζεξαπείαζεξαπεία  έδεημεέδεημε  ζρεδόλζρεδόλ  

πιήξεπιήξε  έιεγρνέιεγρν  ηεοηεο  όμηλεοόμηλεο  ΓΟΠΓΟΠ    

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



πνηα ζα είλαη κειινληηθή αληηκεηώπηζε ηεο πνηα ζα είλαη κειινληηθή αληηκεηώπηζε ηεο 

αζζελνύο; αζζελνύο;   

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



καθξνρξόληα καθξνρξόληα ρνξήγεζε ρνξήγεζε PPIPPI    

ππέξ ππέξ θαη θαη θαηάθαηά  

  ηύπνο ηύπνο επαλεπέκβαζεοεπαλεπέκβαζεο      

      ((σαλαπή σαλαπή ΝΝissenissen  ήή  οπίζθια οπίζθια (270(270ΟΟ), ), ToupetToupet  ήή    
                                                                                                                                                                SurgSurg  EndoscEndosc  1998;12:1861998;12:186                                              

          γαηποπλαζηική γαηποπλαζηική Collis Collis ζε βπασςοιζοθάγο ζε βπασςοιζοθάγο ;;  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



πνηα ε πνιηηηθή ελεκέξσζεο ηεο πνηα ε πνιηηηθή ελεκέξσζεο ηεο 

αζζελνύο θαη ησλ γνληώλ ηεο;αζζελνύο θαη ησλ γνληώλ ηεο;  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



•• αληηθεηκεληθόηαηε αληηθεηκεληθόηαηε ελεκέξσζή ηνπο ελεκέξσζή ηνπο 
(ρεηξνπξγόο + (ρεηξνπξγόο + γαζηξεληεξνιόγνο)  γαζηξεληεξνιόγνο)    

  

•• ζπκκεηνρή ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε ησλ πεξαηηέξσ ηνπο ζηε ιήςε ησλ πεξαηηέξσ 
απνθάζεσλαπνθάζεσλ  

  

  

  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε ελδνζθνπηθή κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε ελδνζθνπηθή 

ζεξαπεία ή ζε ζεξαπεία ή ζε αληηπαιηλδξνκηθήαληηπαιηλδξνκηθή  εγρείξεζε;εγρείξεζε;  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



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



•• μάλλονμάλλον  θθ  μακροχρόνιαμακροχρόνια  κεραπείακεραπεία  μεμε  ΑΑΠΑΑΠ  κερδίηεικερδίηει  διότιδιότι  θθ  
επανεπζμβαςθεπανεπζμβαςθ  είναιείναι  ιδιαίτεραιδιαίτερα  δφςκολθδφςκολθ  καικαι  μεμε  επικίνδυνεσεπικίνδυνεσ  
επιπλοκζσεπιπλοκζσ    

•• καικαι  θθ  ενδοςκοπικιενδοςκοπικι  κολοπλαςτικικολοπλαςτικι  νομίηωνομίηω  δενδεν  ζχειζχει  κζςθκζςθ  διότιδιότι  
γιαγια  νανα  επιτφχειεπιτφχει  κζλεικζλει  νανα  υπάρχειυπάρχει  πλιρθσπλιρθσ  κινθτικότθτακινθτικότθτα  τθστθσ  
καρδίασκαρδίασ  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



• θ αντιπαλινδρομικι επιτυχία μιασ εγχείρθςθσ κολοπλαςτικισ είναι 
ανάλογθ τθσ πλθρότθτασ τθσ με καλφτερθ τθν πλιρθ κολοπλαςτικι και 
χειρότερθ τθν πρόςκια θμικολοπλαςτικι που είναι και θ πιο ςυχνά 
εφαρμοηόμενθ ςε αχαλαςία  

•  αντίςτροφα ανάλογθ είναι θ πικανότθτα δυςφαγίασ ςτισ περιπτϊςεισ 
απερίςταλςθσ  με δεδομζνα από τθν αχαλαςία 

•  Nissen δεν  προςκζτει δυςφαγία και προφυλάςςει τελείωσ από ΓΟΠ
                    FrantzidesFrantzides  20042004,,  RossettiRossetti  20052005    

• δεν υπάρχει ςθμαντικι διαφορά μεταξφ Dor  και Toupet  

                                          RaftopoulosRaftopoulos  20042004,,  SchulzSchulz  20042004,,  FerndezFerndez  20032003,,  PerronePerrone  20042004,,  ArainArain  20042004  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



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

ελόηεηα Γελόηεηα Γ  

ρξόληα ζνβαξή ή ρξόληα ζνβαξή ή επηπιεγκέλεεπηπιεγκέλε  ΓΟΠΝΓΟΠΝ  



άλδξαο 28 εηώλ είρε από εμαεηίαο ζπρλά εκεξήζηα θαη 

λπθηεξηλά επεηζόδηα νπηζζνζηεξληθνύ θαύζνπ, πςεινύ 

επηγαζηξηθνύ πόλνπ 

  

ζε ελδνζθόπεζε πξν νθηακήλνπ πεξηγξάθεηαη ε ύπαξμε 

δηαθξαγκαηνθήιεο θαη νηζνθαγίηηδαο θαη ινίκσμε κε 

ειηθνβαθηεξίδην γηα ηελ νπνία πήξε ζεξαπεία εθξίδσζεο. Ο 

αζζελήο ήηαλ αζπκπησκαηηθόο ππό ζεξαπεία κε ζπλήζε δόζε 

ΡΡΙ 

 

ζηελ ελδνζθνπηθή επαλεμέηαζε ηνπ αζζελή, ιόγσ επηκνλήο 

ησλ αλαγσγώλ, βξέζεθε δηαθξαγκαηνθήιε 4cm, νηζνθαγίηηδα 

Α θαη πνιππνεηδήο ζρεκαηηζκόο δηακέηξνπ 6-7mm, ε βηνςία 

από ηελ νπνία έδεημε ζνβαξή δπζπιαζία θαη αδελν-Ca in situ, 

ε νπνία επηβεβαηώζεθε ζε δεύηεξε βηνςία  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



πνηνο ν θαηαιιειόηεξνο ρεηξηζκόο;πνηνο ν θαηαιιειόηεξνο ρεηξηζκόο;  

Π. Π. ΚαζαπίδεοΚαζαπίδεο  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



ζηαδηνπνίεζεζηαδηνπνίεζε  κε κε EUSEUS--  FNA FNA (βάθορ διήθηζηρ),(βάθορ διήθηζηρ),  θαη θαη CT CT 
(λεμθαδένερ(λεμθαδένερ,,μεηαζηάζειρμεηαζηάζειρ))  

  

  

•• ελδείμεηο ελδείμεηο EMR EMR νηζνθάγνπνηζνθάγνπ: :   Δ<30Δ<30mm mm --  Διήθηζη <200μΔιήθηζη <200μm m                                     

  

        αζζελήο: αζζελήο: ΑδελνΑδελν--Ca OCa Oηζνθάγνπηζνθάγνπ, ΣΝΜ ηαμηλόκεζε = ηάδην 0 (, ΣΝΜ ηαμηλόκεζε = ηάδην 0 (TisTis--
NoNo--Mo)Mo)  

        ζηάδην ζηάδην 00, 10εηήο επηβίσζε , 10εηήο επηβίσζε = 80= 80%%  

  

•• νηζνθαγεθηνκήνηζνθαγεθηνκή,,  έσο ζηαδίνπ ΙΙέσο ζηαδίνπ ΙΙAA  (Σ2(Σ2--ΝνΝν--Μν)Μν)  ή ΙΙΙΑ (Τ4ή ΙΙΙΑ (Τ4aa--
ΝοΝο--ΜοΜο))  

                GastrointestGastrointest  EndoscEndosc  2006;63:5702006;63:570        Ann Ann SurgSurg  OncolOncol  2010;17;17212010;17;1721    

  

θαηαιιειόηεξνο ρεηξηζκόοθαηαιιειόηεξνο ρεηξηζκόο: : ΟΙΟΦΑΓΔΚΣΟΜΗ ΟΙΟΦΑΓΔΚΣΟΜΗ   

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



πνηνο ν απαηηνύκελνο έιεγρνο;πνηνο ν απαηηνύκελνο έιεγρνο;  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



11.  .    βαξηνύρν βαξηνύρν γεύκα γεύκα   

22.   .   ελδνζθόπεζε ελδνζθόπεζε αλσηέξνπ πεπηηθνύαλσηέξνπ πεπηηθνύ  
  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



ν αζζελήο ππνβιήζεθε ζε Roux-en-Y νηζνθαγνλεζηηδηθή 

αλαζηόκσζε  

 

έληεθα ρξόληα αξγόηεξα έρεη αθόκε ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ 

επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπ αθνύ δελ 

κπνξεί λα εξγαζζεί πιένλ 

 

ζπγθεθξηκέλα έρεη δπζθαγία ζηα ζηεξεά θαη πγξά, ελεξγεηηθέο 

αλαγσγέο, επηγαζηξηθό πόλν, δηάξξνηεο θαη λπθηεξηλνύο 

ηδξώηεο 

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



ελδνζθνπηθά δελ ππάξρεη ζηέλσζε, νηζνθαγίηηδα ή άιιε 

βιελλνγνληθή βιάβε. Δληύπσζε πξνθάιεζε ε καθξά ηπθιή 

έιηθα Roux. 

  

αθηηλνινγηθά ν νηζνθαγηθόο πεξηζηαιηηζκόο ήηαλ 

θπζηνινγηθόο ρσξίο αλαζηνκσηηθή ζηέλσζε θαη πξνζσξηλή 

δηάηαζε θαη ζηάζε ηνπ βαξίνπ ζηελ αξρηθή λήζηηδα θαη 

δηάηαζε ηεο ηπθιήο έιηθαο  

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 

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



πνηα ε πηζαλόηεξε αηηία ησλ ζπκπησκάησλ πνηα ε πηζαλόηεξε αηηία ησλ ζπκπησκάησλ 

θαη πσο κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί; θαη πσο κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί;   

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



•• ζύλδξνκν ζύλδξνκν ηπθιήο ηπθιήο έιηθαοέιηθαο  

  

•• κηθξνβηαθή κηθξνβηαθή ππεξαλάπηπμεππεξαλάπηπμε, δηάξξνηεο.     , δηάξξνηεο.       

                                  ρνξήγεζε ρνξήγεζε ξηθαμηκίλεοξηθαμηκίλεο,,  800800mg/24h mg/24h   

                                                                                                Am Am J Med J Med SciSci  2007;333:2662007;333:266  

•• ρνξήγεζερνξήγεζε  αληηθαηαζιηπηηθνύ αληηθαηαζιηπηηθνύ   

•• ρνξήγεζε ρνξήγεζε γαζηξνθηλεηηθνύγαζηξνθηλεηηθνύ;;  
  

ζε ζε ΜΗΜΗ  αληαπόθξηζε, κεηά 3 αληαπόθξηζε, κεηά 3 ––  4 4 κήλεοκήλεο: : ζρεδηαζκέλε ζρεδηαζκέλε 
επαλεπέκβαζεεπαλεπέκβαζε  

  

  

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

ζπδήηεζε θιηληθώλ ζελαξίσλ κε ζνβαξή ή επηπιεγκέλε ΓΟΠΝ 



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



Ερϊτθςθ 1Ερϊτθςθ 1  

          Η απάντθςθ ζχει δοκεί ςτθ περίπτωςθ 29 Η απάντθςθ ζχει δοκεί ςτθ περίπτωςθ 29   

Ερϊτθςθ 2Ερϊτθςθ 2  

          ΑρχικάΑρχικά  θθ  ενδοςκόπθςθενδοςκόπθςθ  καικαι  ακολοφκωσακολοφκωσ  θθ  ακτινοςκόπθςθακτινοςκόπθςθ  μεμε  βάριοβάριο..  ΗΗ  
δοκιμαςίαδοκιμαςία  DumpingDumping  δενδεν  είναιείναι  απαραίτθτθαπαραίτθτθ  διότιδιότι  δενδεν  κακα  άλλαηεάλλαηε  τθντθν  
αντιμετϊπιςθαντιμετϊπιςθ  χειρουργικάχειρουργικά  

Ερϊτθςθ 3Ερϊτθςθ 3  

            ΗΗ  πιοπιο  πικανιπικανι  αιτίααιτία  μεμε  βάςθβάςθ  τατα  ακτινοςκοπικάακτινοςκοπικά  δεδομζναδεδομζνα  γιαγια  τατα  
μετεγχειρθτικάμετεγχειρθτικά  ςυμπτϊματαςυμπτϊματα  είναιείναι  τοτο  ςφνδρομοςφνδρομο  ςτάςθσςτάςθσ  τθστθσ  απιοφςασαπιοφςασ  
ζλικασζλικασ  ιι  ςφνδρομοςφνδρομο  RouxRoux..    ΗΗ  μακριάμακριά  τυφλιτυφλι  ζλικαζλικα  βοθκάβοθκά  ςεςε  
υπερανάπτυξθυπερανάπτυξθ  μικροβίωνμικροβίων..  HH  χειρουργικιχειρουργικι  αποκατάςταςθαποκατάςταςθ  φαντάηειφαντάηει  ςανςαν  
θθ  τωρινιτωρινι  επιλογιεπιλογι  διότιδιότι  ςταςτα  1111  ζτθζτθ  πουπου  ζχουνζχουν  μεςολαβιςειμεςολαβιςει  κακα  ζχειζχει  
δοκιμαςκείδοκιμαςκεί  κάκεκάκε  ςυντθρθτικιςυντθρθτικι  αγωγιαγωγι  
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ζύλδξνκν Roux 

•• δηαηήξεζε πιέγκαηνο θπηηάξσλ δηαηήξεζε πιέγκαηνο θπηηάξσλ CajalCajal    θαη άξα ηνπ θαη άξα ηνπ MMCMMC                                                                
KiciakKiciak    20072007  

•• ββεκαηνδόηεζεεκαηνδόηεζε  ή ή   “Uncut Roux ““Uncut Roux “                      Brent  1992Brent  1992  
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επζκταςθ γαςτρεκτομισ  (90επζκταςθ γαςτρεκτομισ  (90--95%) και επαναδθμιουργία τθσ  95%) και επαναδθμιουργία τθσ  RouxRoux--enen--Y Y 
          ι  ι    

βράχυνςθ βράχυνςθ απιοφςασαπιοφςασ  ζλικασ από 50ζλικασ από 50--6060cm cm ςε 35ςε 35cm cm περίπουπερίπου  

Seung-Moo Noh  2001 
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