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Διάγνωση της ΓΟΠ





10-20% στην Δύση
Οπισθοστερνικός πόνος, δυσφαγία
Βήχας, άσθμα, λαρυγγίτιδα
Άτυπα συμπτώματα:
 δυσπεψία [38%]
 επιγαστρικός πόνος
 ερυγές ναυτία
 φούσκωμα

 Επηρεάζει την ποιότητα της ζωής [ιδίως αν
τα επεισόδια είναι > 1 /εβδομάδα ή
νυκτερινά]
 Με την πάροδο της ηλικίας ελαττώνονται τα
συμπτώματα αλλά αυξάνουν οι επιπλοκές
 Οι γυναίκες έχουν μικρότερο κίνδυνο
επιπλοκών [οισοφαγίτιδα, Barrett’s,
αδενοκαρκίνωμα]

Διάγνωση της ΓΟΠ
 Η διάγνωση βασίζεται συνήθως στα κλασσικά συμπτώματα: καύσος, αναγωγές
[ευαισθησία 30-76%, ειδικότητα 62-96%]→εμπειρική θεραπεία με PPIs
 Οπισθοστερνικός πόνος: αποκλεισμός καρδιολογικής αιτίας → ενδοσκόπηση [αν δεν
υπάρχει οισοφαγίτιδα συνήθως δεν βοηθούν οι PPIs]
 Eνδοσκόπηση σε συμπτώματα συναγερμού ή screening για Barrett’s
 Δεν χρειάζεται νέα ενδοσκόπηση αν δεν υπάρχουν νέα συμπτώματα ή Βarrett’s
 Δεν χρειάζονται βιοψίες

 Phμετρία γίνεται προεγχειρητικά σε NERD, ανθεκτική νόσο, αμφιβολία. Δεν γίνεται
αν υπάρχει Barrett’s

Διάγνωση της ΓΟΠ
Diagnostic test

Indication

Highest level of evidence

Recommendation

PPI trial

Classic symptoms,
No warning signs

Meta-analysis

Negative trial does not rule
GERD

Barium swallow

Not for GERD diagnosis. Use
for
Evaluation of dysphagia

Case-control

Do not use unless evaluating
for complication (stricture,
ring)

Endoscopy

Alarm symptoms, screening of
high-risk patients, chest pain

Randomized controlled trial

Consider early for elderly,
those at risk for Barret’s, noncardiac chest pain, patients
unresponsive to PPI

Esophageal biopsy

Exclude non-GERD causes for
symptoms

Case-control

Not indicated for diagnosis of
GERD

Esophageal manometry

Preoperative evaluation for
surgery

Observational

Not recommended for GERD
diagnosis. Rule out
achalasia/scleroderma-like
esophagus prep

Ambulatory reflux monitoring

Preoperatively for non-erosive
disease, refractory symptoms,

Observational

Correlate symptoms with
reflux, document abnormal
acid exposure or reflux
frequency

Θεραπεία της ΓΟΠ
Lifestyle intervention

Effect of intervention on
GERD parameters

Sources of data

Recommendation

Weight loss (46, 47, 48)

Improvement of GERD
symptoms and esophageal pH

Case-control

Strong recommendation for
patients with BMI>25 or patients
with recent weight gain

Head of bed elevation

Improved esophageal pH and
symptoms

Randomized controlled trial

Head of bed elevation with foam
wedge or blocks in patients with
nocturnal GERD

Avoidance of late evening
meals (180, 181)

Improved nocturnal gastric
acidity but not symptoms

Case-control

Avoid eating meals with high fat
content within 2-3h of reclining

Tobacco and alcohol cessation
(182-184)

No change in symptoms or
esophageal pH

Case-control

Not recommended to improve
GERD symptoms

Cessation of chocolate,
caffeine, spicy foods, citrus,
carbonated beverages

No studies performed

No evidence

Not routinely recommended for
GERD patients. Selective
elimination could be considered
if patients note correlation with
GERD symptoms and
improvement with elimination
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Θεραπεία της ΓΟΠ
 Η θεραπεία με PPIs έχει καλύτερα ποσοστά επούλωσης, ταχύτερη ανακούφιση
συμπτωμάτων, λιγότερα ποσοστά relapse σε σχέση με H2RAs, σουκραλφάτη και
placebo
 Tα ποσοστά είναι λιγότερα καλά σε ασθενείς με NERD [80% vs 60%]
 Όλοι οι PPIs είναι το ίδιο καλοί χορηγούμενοι 30-60 λεπτά πριν το πρώτο γεύμα
[εξαίρεση η δεξλανσοπραζόλη] για 2 μήνες
 Σε μερική ανταπόκριση η δόση μπορεί να αυξηθεί σε X2 [εξωοισοφαγικές
εκδηλώσεις, διαφραγματοκήλη, μεγαλύτερη διάρκεια νόσου], ενώ σε μη
ανταπόκριση περαιτέρω έλεγχος – συγχορήγηση δομπεριδόνης [παράταση QT],
μετοκλοπραμίδης [γαστροπάρεση], βακλοφένης - Αλλαγή μεταξύ PPIs??

Θεραπεία της ΓΟΠ
 Σε ασθενείς που παραμένουν νυκτερινά συμπτώματα μπορεί να προστεθούν H2RAs
πριν την κατάκλιση [ταχυφυλαξία]
 Θεραπεία συντήρησης θα χρειαστεί σε ασθενείς που υποτροπιάζουν, σε ασθενείς
με οισοφαγίτιδα και πιθανά σε ασθενείς με ΟΒ
 Ασθενείς με διαβρωτική οισοφαγίτιδα C/D θα υποτροπιάσουν σχεδόν όλοι, ενώ σε
ΝERD το 20%
 Η θεραπεία με την χαμηλότερη αποτελεσματική δόση είτε συνεχώς είτε on demand

 Σε NERD ασθενείς μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως συντήρηση και οι H2RAs on
demand

Χειρουργική θεραπεία της ΓΟΠ
 Σε ασθενείς που δεν επιθυμούν να λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, παρενέργειες
φαρμάκων, μη συμμόρφωση, μεγάλη διαφραγματοκήλη, εμμένοντα συμπτώματα ή
οισοφαγίτιδα παρά την αγωγή, bile reflux
 Nissen ή Toupet θολοπλαστική
 Aσθενείς με τυπικά συμπτώματα ΓΟΠ που ανταποκρίνονται στους PPIs με
αποτελέσματα ανάλογά με τους PPIs – gas bloat syndrome σε 10%
 Προεγχειρητική μανομετρία σε όλους τους ασθενείς - Προεγχειρητική Phμετρίαεμπέδηση σε όλους εκτός από αυτούς με διαβρωτική οισοφαγίτιδα/Barrett’s
 Aσθενείς με εξωισοφαγικές εκδηλώσεις [λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση, άσθμα..]
έχουν χειρότερα αποτελέσματα - Σε παχύσαρκους ασθενείς γαστρικό bypass

Ενδοσκοπική θεραπεία της ΓΟΠ

Stretta Procedur

Stretta Procedure

TIF-Esophyx

Muse system

Ενδοσκοπική θεραπεία της ΓΟΠ

Νεότερες χειρουργικές θεραπείες της ΓΟΠ
Linx device

Αναστολείς αντλίας πρωτονίων - Παρενέργειες
 Κεφαλαλγία, κοιλιακό άλγος, ναυτία, φαρυγγίτιδα, διάρροια - αλλαγή σε άλλον PPI
 Αυξάνει [ελαττωμένη απορρόφηση Ca, απευθείας δράση στο οστό] η πιθανότητα
καταγμάτων στο ισχίο/ΣΣ/καρπό - Το FDA[2009]: οι PPIs να λαμβάνονται για το
συντομότερο δυνατό διάστημα στην μικρότερη δόση.
 Ασθενείς με οστεοπόρωση μπορούν να λαμβάνουν PPIs εκτός και αν υπάρχουν και
άλλοι παράγοντες κινδύνου
 Aυξάνει κατά 30% σε βραχυχρόνια μόνο χρήση η πιθανότητα πνευμονίας της κοινότητας
 Χ2 η πιθανότητα Cd colitis / σαλμονέλα/ καμπυλοβακτηρίδιο ιδίως σε μεγάλη ηλικία,
χρήση αντιβίωσης, πρόσφατη νοσηλεία
 Αυξάνουν κατά 80% την πιθανότητα δυσαπορρόφησης Β12 [το οξύ χρειάζεται για την
αποδέσμευση της κοβαλαμίνης ενώ το αυξημένο PH ευνοεί την SIBO] ιδίως σε
ηλικιωμένους ασθενείς
 Λίγα δεδομένα για νεφρική ανεπάρκεια/άνοια - Ασφαλή σε συγχορήγηση κλοπιδογρέλης

Αναστολείς αντλίας πρωτονίων

Εξωοισοφαγικές εκδηλώσεις της ΓΟΠ
• To άσθμα, η λαρυγγίτιδα και ο χρόνιος βήχας μπορεί να σχετίζονται με ΓΟΠ αρκεί
να αποκλεισθούν άλλες αιτίες [συνήθως όμως συμμετέχουν και άλλοι παράγοντες]
• Η παθολογική ενδοσκόπηση/παθολογική Phμετρία δεν αποτελούν απόδειξη
αιτιολογική - αξιολογείται η - Phμετρία και ο + συμπτωματικός δείκτης
• Η παθολογική λαρυγγοσκόπηση δεν αξιολογείται [+ στο 80% των υγιών, άλλα αίτια,
κακή interobserver variability]
• Σε ασθενείς χωρίς συμπτώματα ΓΟΠ δεν βοηθούν οι PPIs – μπορεί να χορηγηθούν
αν υπάρχουν συμπτώματα/παθολογική PHμετρία/ενδοσκόπηση –διπλή δόση για 23 μήνες
• Λίγα και αρνητικά δεδομένα για το όφελος της χειρουργικής επέμβασης

 Μόνο το 60% λαμβάνει
καθημερινά το φάρμακο
 Μόνο το 50% το λαμβάνει πριν
το γεύμα

Aσθενείς με παθολογική impedance/Phμετρία και αποτυχία αγωγής
είναι υποψήφιοι για TLESR inhibitors ή χειρουργική επέμβαση

Επιπλοκές της ΓΟΠ
 Περιγραφή με LA classification system

 Σε 3ου και 4ου βαθμού επανέλεγχος μετά 2-3 μήνες θεραπεία για αποκλεισμό
Barrett’s
 Συνεχής θεραπεία μετά διαστολές πεπτικών στενώσεων/Schatzki
 Tριαμσινολόνη 10mg x 4 σε στενώσεις για αποφυγή υποτροπής

Οισοφάγος Barrett’s – Πως τίθεται η διάγνωση?
 Τα σημεία που περιγράφουμε στην ενδοσκόπηση είναι το εντύπωμα του
διαφράγματος, το άνω πέρας των γαστρικών πτυχών, η γραμμή Ζ και το αν υπάρχουν
patches κυλινδρικού επιθηλίου υπέρθεν την γραμμής Ζ
 Prague C&Μ criteria

Οισοφάγος Barrett’s – Πως τίθεται η διάγνωση?
 Yπάρχει διαφορά στον ορισμό ανάμεσα σε Αγγλία και Αμερική
 Φαίνεται πως όταν υπάρχει ΕΜ η πιθανότητα καρκινογένεσης είναι αυξημένη

 Δεν έχει επιβεβαιωθεί από όλες τις μελέτες - Ασθενείς με ΑΚΟ δεν έχουν απαραίτητα
ΕΜ στον παρακείμενο βλεννογόνο
 Η πιθανότητα να βρεθεί ΕΜ εξαρτάται από τον αριθμό των βιοψιών
 Πρέπει να λαμβάνονται τουλάχιστον 8 βιοψίες σε ΟΒ > 2 εκ, 4 σε ΟΒ 1-2 εκ, 1/ εκ
γλωσσίδας και ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΒΙΟΨΙΕΣ από την καρδία και σε γλωσσίδες < 1 εκ
[διαταραχή της γραμμής Ζ] - Σε ενδοσκοπική εικόνα ΟΒ αλλά χωρίς ΕΜ να
επαναλαμβάνεται η ενδοσκόπηση σε 2 έτη με νέες βιοψίες

Ποιους ασθενείς θα ενδοσκοπήσουμε?
 H συχνότητα της παλινδρομικής νόσου είναι 10-15% και σε 5% των παλινδρομικών
υπάρχει ΟΒ
 Το 90% των αδενοCa οισοφάγου δεν έχουν ιστορικό ΟΒ – Το 40% των ασθενών με ΟΒ
δεν αναφέρει ιστορικό ΓΟΠ → Δεν συνιστάται screening στον γενικό πληθυσμό
 Παράγοντες κινδύνου: άντρες, λευκοί, >50 ετών, ιστορικό ΓΟΠ, παχυσαρκία [αυξημένο
ΒΜΙ, ενδοκοιλιακή κατανομή λίπους], κάπνισμα, οικογενειακό ιστορικό ΟΒ ή ΑΚΟ
 Άντρες με ιστορικό παλινδρομικής νόσου και 2 παράγοντες κινδύνου ή μόνο
οικογενειακό ιστορικό - Σε γυναίκες μόνο αν υπάρχουν πολλοί RF
 Σε οισοφαγίτιδα C/D επαναλαμβάνεται η ενδοσκόπηση μετά 2-3 μήνες αγωγής

Άλλοι τρόποι διάγνωσης του ΟΒ
 Το gold standard για την διάγνωση είναι η γαστροσκόπηση και λήψη βιοψιών
 Έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές για να ελαττωθεί το κόστος και αν αυξηθεί η
προσβασιμότητα στην διάγνωση
 Ρινογαστροσκόπηση, single fiber endoscopy, συσκευές για brush cytology [endosponge]
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Ποιες είναι και πόσο συχνά εμφανίζονται οι επιπλοκές?

Ποιες είναι και πόσο συχνά εμφανίζονται οι επιπλοκές?
 Έχουν μελετηθεί πολλοί βιοδείκτες ως παράγοντες κινδύνου για την εξέλιξη του ΟΒ
σε αδενοκαρκίνωμα οισοφάγου
 LOH [17p,9p,13q, 5q], ανευπλοειδία, μεθυλίωση του DNA, p53, miRNA..
 Κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνο στα πλαίσια κλινικών μελετών
 Περισσότερα δεδομένα υπάρχουν για το p53 και φαίνεται πως ο ΟΒ και ιδίως με
ΧΔ έχει περισσότερο κίνδυνο εξέλιξης σε αδενοκαρκίνωμα
 Βiomarkers panels - να επιλεχθούν οι ασθενείς με ΟΒ που κινδυνεύουν
περισσότερο να εμφανίσουν αδενοκαρκίνωμα οισοφάγου

Ποιες είναι και πόσο συχνά εμφανίζονται οι επιπλοκές?
Οι παράγοντες κινδύνου για εξέλιξη του ΟΒ σε αδενοκαρκίνωμα είναι:
• Μήκος του οισοφάγου Βarrett’s
• Ηλικία
• φύλο [άνδρες]
• Κάπνισμα
•
•
•
•

παχυσαρκία [?]
μη λήψη PPIs [?]
μη λήψη ασπιρίνης [?]
μη λήψη στατινών [?]

Ποιες είναι και πόσο συχνά εμφανίζονται οι επιπλοκές?
 H πιθανότητα εξέλιξης του μη δυσπλαστικού ΟΒ σε αδενοκαρκίνωμα είναι περίπου
0.33-0.5% / έτος
 Η πιθανότητα εξέλιξης της ΧΔ σε αδενοκαρκίνωμα είναι 0.7%/έτος
 Όταν η ΧΔ επιβεβαιωθεί από 3 παθολογοανατόμους με ειδίκευση στον ΟΒ η
πιθανότητα εξέλιξης είναι 13.4% στην 2 ετία
 Η πιθανότητα εξέλιξης της ΥΔ σε αδενοκαρκίνωμα είναι 7% / έτος
 Η πιθανότητα εξέλιξης της ΥΔ σε αδενοκαρκίνωμα είναι >20% / έτος όταν
επιβεβαιωθεί από 2ο εξειδικευμένο παθολογοανατόμο
 Οι περισσότεροι ασθενείς με οισοφάγο Βarrett’s θα πεθάνουν από άλλα αίτια και
όχι από αδενοκαρκίνωμα οισοφάγου

Σε ποιους συστήνεται παρακολούθηση?
 H P καρκινογένεσης σε ΟΒ είναι 4.7 φορές > από την P καρκίνου παχέος εντέρου σε
ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα και ίδια με την πιθανότητα Ca μαστού σε α᾽ βαθμού
συγγενείς ασθενών με Ca μαστού ΒRC1/2 + // Πρέπει μια νόσος να έχει P
καρκινογένεσης > 2% /10 ετία
 Δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες μελέτες / Αναδρομικές μελέτες δείχνουν όφελος στην
παρακολούθηση
 60-67% των ασθενών που εμφάνισαν ΑΚΟ κατά την παρακολούθηση δεν είχαν
διαγνωσθεί με ΥΔ και το 50-54% δεν είχαν ούτε ΧΔ - Πρόβλημα στην ποιότητα της
ενδοσκόπησης ή length time bias

Σε ποιους συστήνεται παρακολούθηση?
 Όλες οι αναδρομικές μελέτες αφορούν την διάγνωση και επιβίωση από ΑΚΟ

 Τυχαιοποιημένη μελέτη παρακολούθησης με ενδοσκοπήσεις + ενδοσκοπική
θεραπεία της δυσπλασίας vs μη παρακολούθηση
 Δεχόμαστε το πιθανό όφελος σε ασθενείς με ΟΒ [>1ΕΚ/ΕΜ]
 Cost-effective μόνο αν συνδυάζεται με ενδοσκοπική θεραπεία της ΥΔ
 Συζήτηση και συγκατάθεση από τον ασθενή για την παρακολούθηση και τους
πιθανούς θεραπευτικούς χειρισμούς αν ανευρεθεί ΧΔ, ΥΔ, ΑΚΟ

Ποια η συνιστώμενη παρακολούθηση?

American College of Gastroenterology

Βritish Society of Gastroenterology

Ποια η συνιστώμενη παρακολούθηση?
 Η παρακολούθηση πρέπει να γίνεται με υψηλής ευκρίνειας ενδοσκόπια
 Η χρήση εξελιγμένων τεχνικών ενδοσκόπησης δεν είναι απαραίτητη στην
παρακολούθηση - Η [ηλεκτρονική] μεγεθυντική χρωμοενδοσκόπηση είναι απαραίτητη
όταν ανευρεθεί δυσπλασία στις βιοψίες

 Βιοψίες λαμβάνονται από όλες τις ορατές βλάβες και σύμφωνα με το πρωτόκολλο του
Σηάτλ - Από κάτω προς τα επάνω και πρώτα από τις βλάβες
 Δεν χρειάζεται jumbo λαβίδα - Δεν λαμβάνουμε βιοψίες αν υπάρχει ενεργός φλεγμονή
 Η πιθανότητα ανεύρεσης δυσπλασίας είναι μεγαλύτερη στην ώρα 12-6 [12-3]

 Eπιβεβαίωση της ΧΔ/ΥΔ από 2ο παθολογοανατόμο

Πότε χρειάζεται ειδική θεραπευτική αντιμετώπιση?
 Ασθενείς με δυσπλασία στις τυχαίες βιοψίες πρέπει να υποβάλλονται σε
εξειδικευμένη ενδοσκόπηση με μοντέρνες τεχνικές γιατί στο 80% υπάρχει ορατή
βλάβη

 To EUS και το PET δεν έχουν θέση στο staging εκτός και αν υπάρχει έντονη υποψία
διηθητικής νόσου
 Eπίπεδη Χαμηλόβαθμη δυσπλασία: επιβεβαίωση από 2ο ΠΑ – νέα ενδοσκόπηση σε
6 μήνες – σε επιβεβαίωση: ablation με RFA [εναλλακτικά ενδοσκόπηση/ 6 μήνες
 H επιβεβαιωμένη ΧΔ έχει υψηλά ποσοστά μετάπτωσης σε καρκίνο [9-13%/έτος]
 Σε 3 ετή παρακολούθηση αληθούς ΧΔ μετά RFA: 1% → Ca vs 25% [sham group]

Πότε χρειάζεται ειδική θεραπευτική αντιμετώπιση?
 Σε ασθενείς με ΥΔ/Τ1a νόσο χωρίς ορατή βλάβη: ablation
 Εκρίζωση της δυσπλασίας [81-91%] και της ΕΜ [78%]
 Σε ασθενείς με βλεννογονική νόσο με ορατή βλάβη: ΕΜR και έπειτα ablation στον
υπόλοιπο βλεννογόνο [πιθανότητα μετάχρονης νεοπλασίας χωρίς ablation: 15% σε 5 έτη]
 Εκρίζωση της δυσπλασίας [87-92%] και της ΕΜ [70-87%]
 EMR cap ή duette – Aπό τις τεχνικές ablation προτιμάται το RFA

 Σε ασθενείς με Τ1b νόσο: oισοφαγεκτομή. Αν είναι ακατάλληλοι για Χ και έχουν καλά
προγνωστικά χαρακτηριστικά: EMR [ < 500μm, καλή διαφοροποίηση, απουσία
λεμφαγγειακής διήθησης]

Πότε χρειάζεται ειδική θεραπευτική αντιμετώπιση?
 H πιθανότητα υποτροπής μετά CEIM είναι 9% [EM], 1.2% [YΔ] και 0.8% [AKO] ετησίως
 Παράγοντες κινδύνου: μήκος του οισοφάγου Βarrett’s, ύπαρξη διαφραγματοκήλης,
μεγαλύτερη ηλικία, ΥΔ/Κ πριν την επέμβαση
 Παρακολούθηση με ενδοσκοπήσεις ανά 3μηνο για 1 έτος [ή και 6μηνο σε ΧΔ] και
έπειτα ανά έτος [ή και ανά 6 μηνο το 2ο έτος/ACG]

 Συχνή θέση υποτροπής η ΓΟΣ [ξεχωριστές βιοψίες] -Βιοψίες κατά το Sheattle protocol
 Μετά την CEIM λήψη PPIs – πιθανά η ελλιπής αντιεκκριτική θεραπεία σχετίζεται με
υποτροπή – Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν η διπλή δόση/Nissen έχει επιπρόσθετο όφελος
 Buried metaplasia; 0.9% - Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν χρειάζονται βαθύτερες βιοψίες

Μηνύματα για το σπίτι
 ΟΒ = κυλινδρικό επιθήλιο με ΕΜ πάνω από 1 εκ από την ΓΟΣ
 Screening σε ασθενείς υψηλού κινδύνου
 Δεν βιοψίζουμε γλωσσίδες < 1 εκ
 Μικρή πιθανότητα καρκινογένεσης
 Προσοχή στην ώρα 12-6
 H ΧΔ αν επιβεβαιωθεί έχει μεγάλη πιθανότητα εξέλιξης σε ΑΚΟ [RFA]
 Παρακολούθηση ανά 2-5 έτη σε μη δυσπλαστικό ΟΒ
 Σε ΥΔ, ενδοβλεννογονική νόσο γίνεται EMR+RFA ή RFA
 Σε διήθηση υποβλεννογόνιου: xειρουργείο
 Συχνή παρακολούθηση με βιοψίες μετά την θεραπεία με EMR+/- RFA
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That’s the worst case of acid
reflux I’ve ever seen!!!
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