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Η αντιμετώπιση της 
γαστροοισοφαγικής παλινδρομικής νόσου

Η ΓΟΠΝ είναι πολύ συχνή νόσος, με 
πολύ χαμηλή θνητότητα και ως εκ 
τούτου το κόστος και η ασφάλεια 

είναι σημαντικές παράμετροι της στρα-
τηγικής αντιμετώπισής της. Το φάσμα 
της νόσου είναι ευρύ, οι εκδηλώσεις 
της ποικίλες, ενώ διαδράμει χρονίως με 
υφέσεις και εξάρσεις. Η παθογένεια της 
ΓΟΠΝ είναι ακόμη ένα ανοιχτό ζήτημα, 
ιδίως όταν πρόκειται για τις επιπλοκές 
της. Παρότι αρκετοί παθογενετικοί μη-
χανισμοί είναι γνωστοί, η θεραπεία της 
δεν είναι αιτιολογική.

Σκοπός της θεραπείας είναι κατά πρώτο 
λόγο η ύφεση των συμπτωμάτων του ασθε-
νούς, αλλά και η επούλωση των ενδοσκο-
πικών βλαβών, η βελτίωση της ποιότητας 
ζωής του και η πρόληψη των υποτροπών.

Η αντιμετώπιση της ΓΟΠΝ είναι κυρίως 
συντηρητική και συνοψίζεται στην τροποποί-
ηση των συνηθειών του ασθενούς και στα 
φάρμακα. Η χειρουργική θεραπεία έχει θέση 
σε επιλεγμένες περιπτώσεις. Τα τελευταία 
χρόνια έχουν δοκιμαστεί και διάφορες εν-
δοσκοπικές επεμβατικές μέθοδοι με μάλλον 
απογοητευτικά αποτελέσματα.

Η τροποποίηση των συνηθειών (lifestyle 

modifications) είναι ιδιαιτέρως δημοφιλής 
και ίσως υπερτιμημένη ως προς την αποτε-
λεσματικότητα. Τα μέτρα που προτείνονται 
είναι τα ακόλουθα:
•  Αποφυγή τροφών που προάγουν τον 

καύσο και τις αναγωγές (καφές, αλκοόλ, 
σοκολάτα, λιπαρά, καυτερά, ανθρακούχα 
ποτά, κίτρο κ.λπ.).

•  Υιοθέτηση «συμπεριφορών» που μει-
ώνουν την έκθεση του οισοφάγου στο 
παλινδρομούν περιεχόμενο (απώλεια 
βάρους, κάπνισμα, ανύψωση κεφαλής 

κρεβατιού, αποφυγή κατάκλισης μετά το 
γεύμα, αποφυγή ογκωδών γευμάτων) 
και

•  Αποφυγή φαρμάκων που ελαττώνουν 
την πίεση του ΚΟΣ (π.χ. νιτρώδη, αναστο-
λείς διαύλων ασβεστίου, ψυχοφάρμακα 
κ.λπ.).
Παρότι ευρέως προτεινόμενα, τα δεδομένα 

των μελετών για τα «μέτρα» είναι ασθενή 
και για κάποιους παράγοντες αντικρουόμενα. 
Η πληθώρα των συστάσεων καθιστά τη 
συμμόρφωση δυσχερή. Φαίνεται όμως πως 

υπάρχουν ομάδες ασθενών που ωφελού-
νται2. Είναι οι ασθενείς που συνδέουν τη συ-
μπτωματολογία τους με κάποιον ή κάποιους 
από τους ανωτέρω παράγοντες («όποτε 
πίνω αλκοόλ ή τρώω αργά το βράδυ έχω 
καούρα»), οπότε η σύσταση εξατομικεύεται. 
Ειδικά για την περίπτωση της παχυσαρκίας, 
η οποία συνδέεται ισχυρά με τη ΓΟΠΝ, θα 
πρέπει να συνιστάται απώλεια βάρους σε 
όλους στους ασθενείς6. 

Η τροποποίηση των συνηθειών ωφελεί 
μέχρι ενός σημείου τους ασθενείς και δεν 
αρκεί για την αντιμετώπιση της νόσου. Η 
χρήση φαρμάκων είναι αναγκαία στη ΓΟΠΝ. 
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες φαρμάκων:
• Τα αντιόξινα ή/και το αλγινικό οξύ
•  Τα αντιεκκριτικά φάρμακα (Η2 αναστολείς 

και αναστολείς αντλίας πρωτονίων) και
• Τα προκινητικά.

Τα αντιόξινα είναι τα φάρμακα που χρησιμο-
ποιούνται κυρίως σε επίπεδο πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης3. Έχουν ταχεία δράση και αντι-
μετωπίζουν τον καύσο αφού έχει εκδηλωθεί, 
ιδίως μεταγευματικά. Χρησιμοποιούνται σε 
συνδυασμό με αντιεκκριτικά για την αντιμε-
τώπιση του νυχτερινού καύσου.

Οι Η2 αναστολείς (σιμετιδίνη, ρανιτιδίνη, 
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Εικόνα 1. Οισοφαγικές και εξωοισοφαγικές κλινικές εκδηλώσεις και επιπλοκές της ΓΟΠΝ.

Σκοπός της θεραπείας είναι κατά πρώτο λόγο η ύφεση των 

συμπτωμάτων του ασθενούς, αλλά και η επούλωση των εν-

δοσκοπικών βλαβών, η βελτίωση της ποιότητας ζωής του και 

η πρόληψη των υποτροπών. Η αντιμετώπιση της ΓΟΠΝ είναι 

κυρίως συντηρητική και συνοψίζεται στην τροποποίηση των 

συνηθειών του ασθενούς και στα φάρμακα

Ως γαστροιοσοφαγική παλινδρομική νόσος (ΓΟΠΝ) ορίστηκε το σύνδρομο που αναπτύσσεται 
όταν η παλινδρόμηση γαστρικού περιεχομένου προκαλεί συμπτώματα ή επιπλοκές που 
ενοχλούν τον ασθενή και επηρεάζουν τη γενική κατάσταση της υγείας του1. Ο ορισμός 
προέκυψε από τη συναινετική συνάντηση (consensus) του Μόντρεαλ, βάση της οποίας, τα 
συμπτώματα και οι επιπλοκές της νόσου εντάσσονται σε δύο κατηγορίες: τα οισοφαγικά και τα 
εξωοισοφαγικά σύνδρομα (εικόνα 1). Στην παρούσα εισήγηση θα αναφερθούμε στη θεραπεία 
των οισοφαγικών συνδρόμων.
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φαμοτιδίνη) αναστέλλουν την έκκριση του 
οξέος και σε δύο μεγάλες μετα-αναλύσεις 
υπερέχουν του placebo, αλλά υστερούν 
έναντι των αναστολέων αντλίας πρωτο-
νίων (PPIs)4,5. Οι Η2 αναστολείς έχουν α-
ποτελεσματική αντιεκκριτική δράση κατά 
τη νηστεία και τον ύπνο. Η δράση τους 
περιορίζεται με το γεύμα και φθίνει προο-
δευτικά (ταχυφυλαξία), ενώ με τη διακοπή 
τους αυξάνεται η έκκριση οξέος (φαινόμενο 
rebound). Χρησιμοποιούνται σε συνδυα-
σμό με τους PPIs για την αντιμετώπιση του 
νυχτερινού καύσου. Πρόκειται για κοινή 
πρακτική, παρά το γεγονός ότι οι μελέτες 
δεν έχουν επιβεβαιώσει την μακροπρόθεσμη 
αποτελεσματικότητά της2.

Οι PPIs (ομεπραζόλη, λανσοπραζόλη, πα-
ντοπραζόλη, ραμπεπραζόλη, εσομεπραζόλη) 
είναι τα πλέον αποτελεσματικά και δημοφιλή 
φάρμακα στη ΓΟΠΝ. Στις δύο μετα-αναλύσεις 
υπερέχουν των Η2 αναστολέων4,5. Δρουν στο 
τελευταίο στάδιο της έκκρισης του οξέος από τα 
καλυπτήρια κύτταρα. Δε φαίνεται να υπάρχουν 
διαφορές στην αποτελεσματικότητα των PPIs, 
παρότι αναφέρονται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
για τον καθένα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 
η χρήση τους είναι χρόνια και ως εκ τούτου, 
διάφορες μελέτες έχουν εξετάσει την ασφά-
λεια των PPIs. Οι αναφερόμενες ανεπιθύμητες 
ενέργειες είναι κεφαλαλγία, διάρροια, δυσκοι-
λιότητα και κοιλιακό άλγος. Υποχωρούν με τη 
μείωση της δόσης ή/και με την αντικατάσταση 
του φαρμάκου με άλλο6. Όσον αφορά στους 
κινδύνους της μακροχρόνιας χρήσης, αυτοί 
έχουν αποδοθεί στην υπεργαστριναιμία, την 
υποχλωρυδρία και τη δυσαπορρόφηση. Σε 
μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες, έχει κατα-
δειχθεί ότι η επί μακρόν χρήση σχετίζεται με 
περίπου διπλάσιο κίνδυνο κατάγματος ισχίου 
(ιδίως σε ηλικιωμένα άτομα), μικροβιακή 
γαστρεντερίτιδα και Cl. Diffficile κολίτιδα7,8,9. 
Σε γενικές γραμμές όμως, παλαιότεροι φόβοι, 
κυρίως σε σχέση με την ανάπτυξη καρκινοει-
δών και εν γένει καρκινογένεσης στο στόμαχο 
(ιδίως αν συνυπάρχει λοίμωξη με ελικοβακτη-
ρίδιο του πυλωρού), είναι αβάσιμοι2. Οι PPIs 
είναι και θα πρέπει να θεωρούνται ασφαλή 
φάρμακα και δεν προβλέπεται κανενός είδους 
προληπτικός έλεγχος των ασθενών πριν την 
έναρξη της αγωγής.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να σχολιάσουμε 
την εν πολλοίς αδιευκρίνιστη σχέση μεταξύ 
ΓΟΠΝ και ελικοβακτηριδιακής λοίμωξης (ΕΠ). 
Με βάση πάντως τις τελευταίες οδηγίες του 
Μάαστριχ, η εκρίζωση του ΕΠ δεν προκαλεί 
ΓΟΠΝ. Η χρόνια καταστολή του οξέος επί 
παρουσίας ΕΠ - γαστρίτιδας σώματος ίσως 
επιταχύνει την ατροφία και βάση αυτής της 
θεωρίας προτείνεται (δεν είναι ισχυρή σύστα-
ση) ο έλεγχος στους ασθενείς με ΓΟΠΝ που 
πρόκειται να λάβουν μακροχρόνια αγωγή 
με PPIs15.

Τα PPIs είναι τα φάρμακα εκλογής για την 
ανακούφιση του καύσου και για την επού-
λωση της οισοφαγίτιδας, καθώς είναι τα πιο 
αποτελεσματικά. Το αποτέλεσμα είναι πιο 
προβλέψιμο και καλύτερο στην περίπτωση 
της οισοφαγίτιδας, παρά του καύσου. Η δο-
σολογία στην «οξεία φάση» της νόσου μπορεί 
να διπλασιαστεί, παρότι κάτι τέτοιο δεν είναι 
ισχυρά τεκμηριωμένο. Το ίδιο ισχύει και για 
την προσθήκη αντιόξινου ή Η2 αναστολέα 
για την αντιμετώπιση του νυχτερινού καύσου: 
είναι κοινή πρακτική, αν και δεν τεκμηριώ-
νεται μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. Η μη 
ανταπόκριση του ασθενούς θέτει υποψίες ως 
προς την ορθότητα της διάγνωσης καταρχάς 
και τη συμμόρφωση κατά δεύτερον. Επίσης, 
η βιοδιαθεσιμότητα των φαρμάκων μπορεί 
να επηρεάζεται από πολυμορφισμούς των 
γονιδίων που κωδικοποιούν το κυτόχρω-
μα P450. Τέλος, ασθενώς όξινη ή αλκαλική 
παλινδρόμηση μπορεί να ευθύνεται για μη 

ικανοποιητική ανταπόκριση στη θεραπεία 
με PPIs11.

Οι περισσότεροι ασθενείς θα χρειαστούν 
χρόνια αγωγή, με κριτήριο τη συμπτωματο-
λογία και όχι τη φυσική ιστορία της νόσου. 
Αυτό επισημαίνεται επειδή υπάρχει σύγχυση 
σχετικά με το αν η ΓΟΠΝ είναι μία οντότητα 
με «αυτόνομες» κατηγορίες εκδηλώσεων ή 
αν πρόκειται για μία νόσο εξελικτική, όπου 
η ηπιότερη βλάβη, προοδευτικά και υπό 
προϋποθέσεις, μεταπίπτει σε σοβαρότερη10. 

Δεν υπάρχουν ισχυρά δεδομένα ότι η χρόνια 
αντιεκκριτική αγωγή προστατεύει τον άρρω-
στο με ΓΟΠΝ από την εκδήλωση οισοφάγου 
Barrett και καρκίνου.

Η χρόνια λήψη μπορεί να αφορά σε συνεχή 
ημερήσια χρήση, όπως συνιστάται σε σοβα-
ρή οισοφαγίτιδα, οισοφάγο Barrett, πεπτική 
στένωση. Σε ήπιου βαθμού οισοφαγίτιδα ή 
όταν δεν υπάρχει ενδοσκοπικά οισοφαγική 
βλάβη προτείνονται βραχέα σχήματα θερα-
πείας ή ακόμα και κατ’ επίκληση χρήση. Ο 
στόχος πρέπει να είναι η μικρότερη δυνατή 
αποτελεσματική δόση2. Η συνεχής λήψη ενέχει 
τον κίνδυνο της κακής συμμόρφωσης και 
είναι κοινή διαπίστωση ότι αργά ή γρήγορα ο 
ασθενής θα καταφύγει σε μη συνεχή αγωγή, 
εφόσον αυτή είναι επαρκής για την ανακούφιση 
των ενοχλημάτων του.

Τα προκινητικά φάρμακα (μετοκλοπραμίδη, 
δομπεριδόνη, σισαπρίδη) δρουν θεωρητικά 
αιτιολογικά, αλλά η χρήση και η ωφέλειά 
τους είναι περιορισμένες. Οι μελέτες δε δικαι-
ώνουν τη χρήση τους ως μονοθεραπεία και 
ίσως έχουν θέση στη ΓΟΠΝ όταν συνυπάρχει 
βραδεία γαστρική κένωση4.

Η χειρουργική αντιμετώπιση ενδείκνυται σε 
περιπτώσεις αποτυχίας της φαρμακευτικής 
αγωγής, λαμβάνοντας όμως υπόψη πως ο 
ιδανικός ασθενής για χειρουργείο είναι αυ-
τός που ανταποκρίνεται στα φάρμακα και 
για κάποιο λόγο δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί 
να τα παίρνει. Το χειρουργείο διενεργείται 
κλασικά ή λαπαροσκοπικά και έχει ως στόχο 
την αποκατάσταση του οισοφαγογαστρικού 

αντιπαλινδρομικού φραγμού.
Επειδή η αποτελεσματικότητα των PPIs και 

του χειρουργείου είναι συγκρίσιμη, τα αντιεκ-
κριτικά πρέπει να είναι η πρώτη μας επιλογή 
για προφανείς λόγους ασφάλειας12. Πριν την 
παραπομπή του ασθενούς στο χειρουργείο, 
προηγείται έλεγχος που περιλαμβάνει βασικά 
μανομετρία και πεχαμετρία (με ή χωρίς αντιστα-
σιομετρία). Ο ασθενής πρέπει να ενημερώνεται 
για τα μετεγχειρητικά προβλήματα που μπο-
ρεί να προκύψουν (δυσφαγία, μετεωρισμός, 

αδυναμία ερυγών κ.λπ.), καθώς και για το 
γεγονός ότι είναι πολύ πιθανό (περίπου 60% 
των ασθενών) να χρειάζεται φάρμακα και μετά 
το χειρουργείο.

Η ενδοσκοπική θεραπεία δεν έχει επίσημη 
ένδειξη στη θεραπεία της ΓΟΠΝ, αλλά είναι 
ένα πολύ «θερμό» πεδίο, όπου διάφορες 
μέθοδοι δοκιμάζονται και είτε εγκαταλείπονται 
ή μελετώνται μακροπρόθεσμα. Η πιο πολλά 
υποσχόμενη είναι η συρραφή (plication)12.

Τέλος, σκόπιμη είναι η αναφορά σε νέα φάρ-
μακα που ενδεχομένως θα ενισχύσουν τη 
θεραπευτική μας φαρέτρα:
•  PPIs με μεγαλύτερο χρόνο ημίσειας ζωής, 

τα οποία αναμένεται να είναι αποτελεσμα-
τικά και έναντι του νυχτερινού καύσου (π.χ. 
τενατοπραζόλη).

•  Οι ανταγωνιστές καλίου (potassium 
competitive acid blockers) που δρουν ε-
πίσης σε επίπεδο καλυπτήριου κυττάρου, 
ανταγωνιζόμενοι τη σύνδεση της ATPάσης με 
το κάλιο, αναστέλλοντας έτσι τη λειτουργία 
της. Η δράση τους είναι ταχύτερη από αυτήν 
των κλασσικών PPIs13.

•  Φάρμακα που αναστέλλουν τις παροδι-
κές χαλάσεις του κατώτερου οισοφαγικού 
σφιγκτήρα, όπως η μπακλοφένη (baclofen, 
GABA αγωνιστής), αλλά με αμφιλεγόμενα 
αποτελέσματα σε διάφορες μικρού εύρους 
μελέτες14.
Σε γενικές γραμμές, οι μελέτες που αφορούν 

σε νέα φάρμακα στη ΓΟΠΝ είναι λίγες, τα α-
ποτελέσματά τους μέτρια και οι ανεπιθύμητες 
ενέργειες περιοριστικές.

Συμπερασματικά, η θεραπεία εκλογής της 
ΓΟΠΝ σήμερα είναι οι αναστολείς αντλίας 
πρωτονίων. Η τροποποίηση κάποιων συνη-
θειών της ζωής του ασθενούς έχει νόημα στην 
περίπτωση που οι ενεχόμενοι είναι και εκλυτικοί 
παράγοντες των ενοχλημάτων του. Τα PPIs 
χορηγούνται σε μία (ή δύο) δόσεις, επί ένα (ή 
δύο) μήνες στην οξεία φάση, με κριτήριο την 
ύφεση των συμπτωμάτων. Η μακροχρόνια 
αγωγή συνήθως είναι διαλείπουσα, με εξαίρεση 
κάποιες καταστάσεις, όπως ο οισοφάγος Barrett 
όπου συνιστάται συνεχής αγωγή. Συμπτώματα 
διαφυγής μπορούν να αντιμετωπιστούν με 
κατ’ επίκληση χρήση αντιόξινων ή Η2 ανα-
στολέων. 

Το χειρουργείο δεν είναι η πρώτη μας επιλογή, 
δεδομένου ότι η αποτελεσματικότητά του είναι 
συγκρίσιμη με αυτή των PPIs, αλλά έχει θέση 
επί συγκεκριμένων ενδείξεων. 

Ο γιατρός πρέπει να ενημερώνει τον άρ-
ρωστο για τις πιθανές επιπλοκές, καθώς και 
για το γεγονός πως σε πολλές περιπτώσεις 
εξακολουθεί να χρειάζεται τα φάρμακα. Τέλος, 
σχετικά με τις γνωστές επιπλοκές της ΓΟΠΝ 
(Barrett, αδενοκαρκίνωμα) δεν υπάρχει αυτή 
τη στιγμή φάρμακο ή άλλη παρέμβαση που 
να μειώνει τον έτσι κι αλλιώς μικρό κίνδυνο 
ανάπτυξής τους.
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Τραχεία

Η χειρουργική αντιμετώπιση ενδείκνυται σε περιπτώσεις απο-

τυχίας της φαρμακευτικής αγωγής, λαμβάνοντας όμως υπόψη 

πως ο ιδανικός ασθενής για χειρουργείο είναι αυτός που αντα-

ποκρίνεται στα φάρμακα και για κάποιο λόγο δεν μπορεί ή δεν 

επιθυμεί να τα παίρνει. Το χειρουργείο διενεργείται κλασικά ή 

λαπαροσκοπικά και έχει ως στόχο την αποκατάσταση του οισο-

φαγογαστρικού αντιπαλινδρομικού φραγμού.
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