
ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ 
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ



Περιστατικό

Γυναίκα 40 ετών, με μεταγευματική

επιγαστραλγία, ναυτία & αναγωγές σε συχνότητα

πλέον των 2 επεισοδίων την εβδομάδα, από

τριμήνου.



ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποια είναι η πιο πιθανή διάγνωση σε αυτόν τον ασθενή;

 Δυσπεψία

 Πεπτικό έλκος

 Κινητική διαταραχή οισοφάγου

 Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

 Τίποτα από τα παραπάνω



Ορισμός

Η γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος  (ΓΟΠΝ)

περιλαμβάνει όλους όσους εκτίθενται στον κίνδυνο

φυσικών επιπλοκών από την

γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Dent et al. Gut 1999 (Suppl 2)

ή

Αυτοί που βιώνουν κλινικά σημαντική

επίπτωση στην ποιότητα ζωής τους εξαιτίας των 

σχετιζομένων με την παλινδρόμηση συμπτωμάτων μετά από 

ικανοποιητική διασφάλιση της καλοήθειας των 

συμπτωμάτων



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

σημαντικά προβλήματα και / ή επιπλοκές

Συμπτωματικά
Σύνδρομα

Τυπικό σύνδρομο 
παλινδρόμησης

Σύνδρομο 
θωρακικού άλγους 

μη καρδιακής 
αιτιολογίας 

Σύνδρομα με
διάβρωση 
οισοφάγου

Οισοφαγίτιδα

Στένωση

Οισοφάγος Barrett

Αδενοκαρκίνωμα

Οισοφαγικά
Σύνδρομα

Επιβεβαιωμένη 
Συσχέτιση

Βήχας

Λαρυγγίτιδα

Άσθμα

Οδοντικές 
διαβρώσεις

Πιθανή 
Συσχέτιση

Βράγχος φωνής

Κυστική ίνωσις

Φαρυγγίτιδα

Υποτροπιάζουσα 
μέση ωτίτις

Εξωοισοφαγικά
Σύνδρομα

Vakil et al. Can J Gastroenterol 2005



Θεραπεία με PPI

Θεραπεία με H2 Ανταγωνιστή

Κάτι άλλο

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Τι θα συνιστούσατε σε αυτόν τον ασθενή;



ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Με ποιο τρόπο θα κάνετε διάγνωση σε αυτόν τον ασθενή;

1. Κλινική εικόνα

2. Κλινική εικόνα + GerdQ

3. Αιματολογικές εξετάσεις

4. Καρδιολογικός έλεγχος

5. Υπερηχογράφημα

6. Γαστροσκόπηση



Τα ερωτηματολόγια στη διάγνωση 
της ΓΟΠΝ

• Ένα απλό ερωτηματολόγιο συμπτωμάτων

που συμπληρώνεται από τον ίδιο τον ασθενή 

μπορεί να διευκολύνει τη διάγνωση της νόσου 

από παλινδρόμηση.

«Δήλωση 19 κατά Genval»



Γιατί το GerdQ ερωτηματολόγιο;

• Eίναι ιδιαίτερα απλό στη χρήση (περιέχει 6 μόνον ερωτήσεις)

• Είναι αξιόπιστο (περίπου 70% ακρίβεια στη διάγνωση της 

ΓΟΠΝ, δηλαδή περίπου όσο και ένας γαστρεντερολόγος*)

• Βοηθάει στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της ανταπόκρισης 

στην αντιεκκριτική θεραπεία

• Διαφοροποιεί τους ασθενείς με βάση τα συμπτώματα αλλά και 

τις επιπτώσεις αυτών στη ζωή τους.

*Mελέτη Diamond



GerdQ ερωτηματολόγιο



GerdQ ερωτηματολόγιο
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GerdQ ερωτηματολόγιο

Παρέχει δυνατότητα διάγνωσης της ΓΟΠΝ με 

ασφάλεια περίπου 70%.

Δίνει τη δυνατότητα διαφοροδιάγνωσης της ΓΟΠΝ 

από τη δυσπεψία.



PPI

H2 Ανταγωνιστή

Κάτι άλλο

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Τι τελικά θα χορηγούσατε σε αυτόν τον ασθενή;



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


