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Η ΓΟΠΝ είναι μία κατάσταση, η οποία αναπτύσσεται όταν η
παλινδρόμηση του περιεχομένου του στομάχου προκαλεί 

σημαντικά προβλήματα και / ή επιπλοκές

Vakil et al. Can J Gastroenterol 2005
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Δοκιμασία
με PPIs pHμετρία Ενδοσκόπηση

Θεραπεία με PPIs ως διαγνωστικό κριτήριο
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Ανατολή

80

74

14



Sheet1

				PPI test		pH test		Ενδοσκόπηση

		Ανατολή		80		74		14







Η μη ικανοποιήτικη ή καθόλου 
ανταπόκριση, σε διπλή δόση 
PPIs για 8-12 εβδομάδες, 
ορίζεται ως ανθεκτική ΓΟΠΝ

ορισμός



Στο 10%-40% των ασθενών με 
γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσο, η 
θεραπεία με PPIs αποτυχαίνει μερικώς ή 

πλήρως. 
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22%
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οισοφαγίτιδας

Συμπτωματική 
ανακούφιση



Συμπτώματα και όξινη παλινδρόμηση

% χρόνος με pH<4

Vasiliadis et al, Am. J. Gastroenterol. 2010
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PPIs και ΓΟΠΝ
Συμπτωματική ανακούφιση στις 4 εβδομάδες (ασθενείς %)

AGA Technical Review on GERD, Gastroenterology 2008;136:1392-1413


Γράφημα1

		Esomeprazole 40mg

		Pantoprazole 40mg

		Rabeprazole 20mg

		Lansoprazole 30mg

		Omeprazole 20mg
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Μη ανταπόκριση στα PPIs

ο χειρισμός των ασθενών που δεν 
ανταποκρίνονται στη διπλή δόση ΡΡΙ

άλλη νόσος; ανθεκτική ή 
σοβαρή νόσος;



Συμμόρφωση

 Πρωί
 30 λεπτά προ φαγητού
 Καθημερινά
 Το προκαθορισμένο διάστημα
 Μόνο το 46 % των ασθενών συμμορφώνονται



Διαφορετικός μεταβολισμός
Ισοένζυμο CYP2C -19

Ο μεταβολλισμός του φαρμάκου εξαρτάται από το 
γενετικό πολυμορφισμό του ενζύμου.

Το 5% των Καυκάσιων και το 10% των Ασιατών 
είναι slow metabolizers των PPIs ενώ 
Rapid metabolizers του CYP2C-19
High στην Ευρώπη: 56-81%
Low στην Ασία: 27-38%



The role of esophageal pH monitoring in symptomatic patients on PPI therapy.
Charbel S, Khandwala F, Vaezi MF
Am J Gastroenterol. 2005;100(2):283.

Residual acid 
reflux

4%31%

PPI x1 PPIx2



ACID POCKET

Συγκέντρωση οξέος 
μεταγευματικά



Διερεύνηση
Γαστροσκόπηση με λήψη βιοψιων 

(οισοφάγο/στόμαχο/δωδεκαδάκτυλο)

Μανομετρία οισοφάγου

 Phμετρία οισοφάγου (κάψουλα bravo/εμπέδηση)



Early endoscopy

Σιδηροπενική αναιμία
Δυσφαγία
Οδυνοφαγία
>50 ετών
Έμετοι
Απώλεια βάρους
 Ιστορικό ca σε συγγενή 1ου βαθμού



Αλγόριθμος αντιμετώπισης

Συνήθης δόση PPIs

Διπλή δόση PPIs

Ενδοσκόπηση

Εμπέδηση

Εμμονή
συμπτωμάτων

Εμμονή
συμπτωμάτων



Εμπέδηση 24ωρη pHμετρία

Εξέταση εκλογής για τη διάγνωση ΓΟΠΝ
Πλεονεκτήματα: 
όξινο και αλκαλικό pH

Υπολογισμός συμπτωματικού δείκτη
Μειωνεκτήματα:

δυσανεξία του ασθενή



Ασύρματη κάψουλα Bravo

48ώρη μέτρηση
Πλεονεκτήματα:

Ασύρματη
Αποτελεσματικότητα ΑΑΠ
Μειωνεκτήματα:
Δεν υπολογίζει αλκαλική παλινδρόμηση
Θωρακικό πόνο



Κατηγοριοποίηση με βάση την εμπέδηση

ασθενείς με ενδοσκοπικά αρνητική ΓΟΠΝ

24ωρη φορητή πεχαμετρία υπό ή χωρίς ΡΡΙ

παθολογική
έκθεση στο οξύ

φυσιολογική
έκθεση στο οξύ

ΓΟΠΝ συσχέτιση με παλινδρομικά επεισόδια 
(συμπτωματικοί δείκτες)

υπερευαίσθητος
οισοφάγος

λειτουργικός 
καύσος ή πόνος



Μη  όξινη /αλκαλική γαστροοισοφαγική  
παλινδρόμηση

 pH> 4
 Τα συμπτώματα προκαλούνται από διάταση του 

κατώτερου οισοφάγου

Καθυστεριμένη γαστρική κένωση
Υπερευαισθησία του οισοφάγου στο ήπια όξινο ρΗ

Διαφορετικό φαινόμενο η 
δωδεκαδακτυλογαστροοισοφαγική παλινδρόμηση



Υπερευαίσθητος οισοφάγος

 Rome IV: λειτουργική
διαταραχή
Όλα τα παρακάτω για 3 

μήνες 
1. Οπισθοστερνικά 

συμπτώματα (καύσο, 
ΝCCP)

2. Αρνητική 
ενδοσκόπηση

3. Απουσία κινητικής 
διαταραχής

 SI θετικός
 Παθογένεση: ;
 35%



Λειτουργικός καύσος

 Rome IV criteria
Οπισθοστερνικά συμπτώματα (καύσος, πόνος)
Αρνητική ενδοσκόπηση
Αρνητική εμπέδηση
Αρνητική για ηωσινοφιλική 
Αρνητική για κινητική διαταραχή



Ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα

Άντρες 3ης -5ης δεκαετίας
Περιφερική ηωσινοφιλία
Διαλείπουσα δυσφαγία
25% απαντούν στους ΑΑΠ

μη ανταπόκριση του οπισθοστερνικού καύσους 
στα ΑΑΠ πρέπει πάντα να ακολουθείται με λήψη 

βιοψιών από τον οισοφάγο από το άνω και 
περιφερικό τριτημόριο του οισοφάγου



Άλλες παθήσεις

Γαστροπάρεση
Αχαλασία
Λειτουργική δυσπεψία
Rumination syndrome

Λοιμώξεις του οισοφάγου



Αντιμετώπιση

Βελτιστοποίηση της αγωγής με PPIs
Προσθήκη H2RA το βράδυ (νυχτερινή διαφυγή 

οξέος)
Προσθήκη αλγινικών (acid pocket)
 Baclofen (αλκαλική παλινδρόμηση)
Προκινητικά (γαστροπάρεση)
 SSRIs, τρικυκλικά (λειτουργικός κάυσος, 

υπερευαίσθητος οισοφάγος)

Χειρουργική αντιμετώπιση(;)
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