ΚΑΜΠΑΝΙΑ
ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕΠΤΙΚΟΥ

Γαστροοισοφαγική

Παλινδρόµηση

Μην την αφήνεις να σε «καίει» άλλο!
Σύµφωνα µε µελέτη του Ελληνικού Ιδρύµατος Γαστρεντερολογίας και ∆ιατροφής
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Έλληνες εµφανίζουν
συµπτώµατα
Γαστροοισοφαγικής
Παλινδρόµησης

στους

Τι είναι

η Γαστροοισοφαγική
Παλινδρόµηση (ΓΟΠΝ);

Η ΓΟΠΝ είναι µία παθολογική κατάσταση
κατά την οποία το περιεχόµενο του
στοµάχου παλινδροµεί προς τον
οισοφάγο, το σωλήνα δηλαδή που
προωθεί την τροφή από το στόµα προς το
στοµάχι. Αυτό συµβαίνει λόγω της
χαλάρωσης του κάτω οισοφαγικού
σφιγκτήρα (ΚΟΣ), που λειτουργεί σαν
βαλβίδα που ανοίγει και κλείνει την
είσοδο της τροφής προς το στοµάχι.

Ποιοι παράγοντες

επηρεάζουν την εµφάνιση συµπτωµάτων της ΓΟΠΝ;
∆ιαφραγµατοκήλη,
µία κατάσταση
όπου τµήµα
του στοµάχου
ανεβαίνει προς
το θώρακα.

Παροδική
χαλάρωση
του ΚΟΣ.
Κάπνισµα,
άγχος.
∆ιαιτητικοί
παράγοντες (παχυσαρκία,
καφεΐνη, αλκοόλ, όξινα
τρόφιµα, λιπαρά
γεύµατα, αναψυκτικά)

Φάρµακα όπως
νιτρικά, ανταγωνιστές
ασβεστίου και ασπιρίνη.

Πώς θα καταλάβω

ότι πάσχω από ΓΟΠΝ;
Τα πιο κοινά συµπτώµατα περιλαµβάνουν:
• Αίσθηµα οπισθοστερνικού καύσου

• Όξινες
αναγωγές

• Θωρακικό πόνο

«µη καρδιακής αιτιολογίας»

• ∆υσφαγία &
δυσκαταποσία

• Χρόνιο βήχα

• Λαρυγγίτιδα

• Οδοντικές
διαβρώσεις
• ∆υσοσµία
της αναπνοής

Αν λοιπόν ταλαιπωρήστε από κάποια από τα παραπάνω συµπτώµατα, συµβουλευτείτε
το γαστρεντερολόγο σας προκειµένου να διερευνήσει αν πάσχετε από ΓΟΠΝ.

Γιατί είναι σηµαντικό
να αντιµετωπίσω τη ΓΟΠΝ;

5 10
στους

Έλληνες, µόνο,
απευθύνονται
στο θεράποντα
ιατρό τους
για τα συµπτώµατα.

...τα συµπτώµατα
της ΓΟΠΝ µπορούν
να επηρεάσουν
την παραγωγικότητα
των πασχόντων
στην καθηµερινότητά τους
τόσο εντός, όσο κι εκτός
εργασιακού περιβάλλοντος.

Σύµφωνα
µε επιστηµονικές
µελέτες...

Ακόµα, µερικές από τις µακρυπρόθεσµες επιπλοκές της ΓΟΠΝ
περιλαµβάνουν:
• Την οισοφαγίτιδα και την αιµορραγία.
• Τον οισοφάγο Barrett που προδιαθέτει σε ανάπτυξη του καρκίνου του οισοφάγου.
• Τη λαρυγγίτιδα και το βρογχικό άσθµα.
• Τον καρκίνο οισοφάγου.

Πώς µπορώ να αντιµετωπίσω
αποτελεσµατικά τη ΓΟΠΝ;

Φαρµακευτική
αντιµετώπιση

Τροποποίηση
των διατροφικών
συνηθειών

Αλλαγές
στον τρόπο
ζωής

• ∆ιατηρείτε ένα φυσιολογικό σωµατικό βάρος, καθώς η παχυσαρκία
συνδέεται µε επιδείνωση των συµπτωµάτων της ΓΟΠΝ.
• Καταναλώνετε µικρά και συχνά γεύµατα.
• Αποφύγετε τα καυτερά γεύµατα και µην χρησιµοποιείτε πολλά µπαχαρικά.
• Τρώτε χωρίς βιασύνη σε ένα ήρεµο περιβάλλον.
• Αποφύγετε τρόφιµα που ερεθίζουν τον οισοφάγο και χαλαρώνουν τον ΚΟΣ.

Συµβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα

ΜΠΡΟΚΟΛΟ

όσπρια

aπαχα µέρη από µοσχαρίσιο ή χοιρινό κρέας

ΨΑΡΙ

ΝΕΡΟ

ζυµαρικά

ΨΩΜΙ

aπαχο γάλα και γιαούρτι
αφεψήµατα εκτός τσαγιού και µέντας
ΛΑΧΑΝΟ φασολάκια

ΑΧΛΑ∆Ι

ψητές/βραστές πατάτες

γκρέιπφρουτ κρουασάν
τσιπς πατάτας

ΝΤΟΜΑΤΕΣ

χυµοί εσπεριδοειδών

ΜΠΕΙΚΟΝ brownies µαγιονέζα
καραµέλες
Πλήρες γάλα και γιαούρτι

µπανάνα ΖΕΛΕ

τσάι ΑΡΝΙ

ΛΕΜΟΝΙ

κασέρι αλκοολούχα ποτά
ρόφηµα µέντας
κρεµµύδι χοιρινό και µοσχάρι µε ορατό λίπος
κρόκος αυγού ρόφηµα σοκολάτας κρέµα γάλακτος
µούρο

ΑΡΑΚΑΣ
κοτόπουλο &
παρµεζάνα
ασπράδια αυγών ΒΟΥΤΥΡΟ
γαλοπούλα ΡΥΖΙ
Σοκολάτα Λιπαρά dressings µπισκότα
χωρίς δέρµα ρυζόγαλο µε άπαχο γάλα
σφολιάτες

ΚΑΡΟΤΑ

ΣΠΙΤΙΚΟ ΚΕΙΚ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ Μέτριες ποσότητες
ΤΥΡΙΑ ΧΑΜΗΛΑ ΣΕ ΛΙΠΑΡΑ ελαιολάδου
κατίκι, ανθότυρο, ΜΗΛΟ ΕΛΙΩΝ

µη επεξεργασµένων
ξηρών καρπών

cottage, ξυνοµυζήθρα

ΝΤΟΝΑΤ

ΠΑΣΤΕΣ

σάλτσες ντοµάτας
γκούντα Πορτοκάλι
παγωτό γραβιέρα
σαλάµι ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ
µπισκότα
Αναψυκτικά εντόσθια

ΚΑΦΕΣ

ΣΚΟΡ∆Ο

Συµβουλευτείτε το διαιτολόγο σας, ο οποίος θα σας βοηθήσει να ακολουθήσετε ένα πρόγραµµα
διατροφής που ταιριάζει στις συνήθειες και τον τρόπο ζωής σας.

Αλλαγές στον τρόπο ζωής

Αποφύγετε τη
φυσική δραστηριότητα αµέσως µετά
τα γεύµατά σας.

Ανασηκώστε Μην φοράτε
Αποφύγετε
στενά
την κατάκλιση το πάνω µέρος
ρούχα
του κρεβα2-3 ώρες µετά
και ζώνες.
τιού σας.
το γεύµα σας.

∆ιακόψτε
το κάπνισµα.

Φαρµακευτική αντιµετώπιση
Σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιµο από το γαστρεντερολόγο σας µπορεί να χορηγηθούν:

Αναστολείς της αντλίας
πρωτονίων (ΡΡΙs).

Ανταγωνιστές
των Η2 υποδοχέων
της ισταµίνης.

Αναστέλλουν την έκκριση του
γαστρικού οξέος στο στοµάχι και
θεωρούνται η θεραπεία εκλογής
για τη ΓΟΠΝ. ∆ρουν µέσα
σε 1 ώρα και η δράση τους
διαρκεί περίπου 24 ώρες.

Μειώνουν λιγότερο την
έκκριση του γαστρικού οξέος
σε σχέση µε τους PPIs. Η
δράση τους αρχίζει επίσης
µέσα σε 1 περίπου ώρα.

Αλγινικά.

Αντιόξινα.

Σχηµατίζουν ένα
προστατευτικό ζελέ, το οποίο
επιπλέει σαν σχεδία στο
στοµαχικό περιεχόµενο και
αποτρέπει την παλινδρόµηση
προς τον οισοφάγο. ∆ρουν
µέσα σε χρονικό διάστηµα
λεπτών και µπορεί να
συνδυασθούν µε αντιόξινα.

∆ρουν µειώνοντας την
οξύτητα του γαστρικού
υγρού και γι’αυτό και
η λήψη τους συνιστάται
µετά τα γεύµατα.
Ίσως προσφέρουν
βραχυπρόθεσµη
ανακούφιση από τα
συµπτώµατα.

Σε κάποιους ασθενείς η χειρουργική αντιµετώπιση αποτελεί τρόπο αντιµετώπισης της ΓΟΠΝ,
και ο γαστρεντερολόγος είναι ο πλέον αρµόδιος για να συστήσει.
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