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Γαστρο-Οἰσοφαγικὴ Παλινδρομικὴ Νόσος (Γ.Ο.Π.Ν):
Ἕνα συχνὸ πρόβλημα.
Ἡ Γαστρο-Οἰσοφαγικὴ Παλινδρομικὴ Νόσος –
Γ.Ο.Π.Ν. ταλαιπωρεῖ ἑκατομμύρια ἀνθρώπους σὲ ὅλο τὸν
κόσμο καὶ εἶναι τὸ δεύτερο πιὸ
συχνὸ πρόβλημα τοῦ πεπτικοῦ
συστήματος, μετὰ ἀπὸ τὸ σύνδρομο εὐερέθιστου ἐντέρου.
Ἐπαναλαμβανόμενες κρίσεις
ὀπισθιοστερνικοῦ καύσου καὶ
ὄξινες ἀναγωγὲς στὸ λαιμὸ
εἶναι κλασικὰ συμπτώματα
τῆς ΓΟΠΝ. Ἄλλα συμπτώματα μπορεῖ νὰ εἶναι: αἴσθημα πικρῆς γεύσης, χρόνιος
βῆχας καὶ βραχνάδα, κόμπος
στὸ λαιμὸ καὶ δυσκολία στὴν
κατάποση, ἐνῶ σὲ ἀρκετούς,
τὸ ἄλγος μιμεῖται τὸν καρδιακὸ
πόνο.
Γιατί συμβαίνει;
Στὴ συμβολὴ οἰσοφάγου-στομάχου, ὑπάρχει ὁ κατώτερος οἰσοφαγικὸς σφιγκτήρας (ΚΟΣ), μία μυϊκὴ βαλβίδα ποὺ χαλαρώνει ὅταν καταπίνουμε καὶ μετὰ κλείνει
γρήγορα. Ὅταν ἡ βαλβίδα δὲν λειτουργεῖ σωστά, μπορεῖ
νὰ γίνει παλινδρόμηση ὄξινου γαστρικοῦ περιεχομένου,
ποὺ ἐρεθίζει τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ οἰσοφάγου, προκαλώντας
φλεγμονὴ (οἰσοφαγίτιδα). Παράγοντες, ποὺ προδιαθέτουν
στὴν παλινδρόμηση τροφῆς ἀπὸ τὸ στομάχι στὸν οἰσοφάγο, εἶναι: τὸ κακὸ διαιτολόγιο, ἡ παχυσαρκία, τὸ κάπνισμα,
ἡ παρουσία διαφραγματοκήλης (ὀλίσθηση τοῦ ἄνω τμήματος τοῦ στομάχου μέσα στὸ διάφραγμα), ἡ ἐγκυμοσύνη,
ἡ κακὴ γαστρικὴ κένωση, καθὼς καὶ διάφορα νοσήματα
(π.χ. διαβήτης, ἆσθμα, σκληρόδερμα).
Πῶς μπορεῖ νὰ ἐξελιχθεῖ ἡ ΓΟΠΝ;
Ὁ μακροχρόνιος ἐρεθισμὸς τοῦ ἐσωτερικοῦ στρώματος τοῦ οἰσοφάγου προκαλεῖ συμπτώματα, ποὺ ἐπηρεάζουν
σημαντικὰ τὴν ποιότητα ζωῆς, ὅμως παράλληλα, μπορεῖ νὰ
ὁδηγήσει σὲ σοβαρὲς ἐπιπλοκὲς ὅπως: οἰσοφαγικὸ ἕλκος,
αἱμορραγία, στένωση τοῦ αὐλοῦ. Ἐπιπλέον εἶναι πιθανὴ
ἡ ἐμφάνιση δυσπλαστικῶν ἀλλοιώσεων (οἰσοφαγίτιδα
Barrett), ποὺ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσουν ἀκόμα καὶ σὲ καρκίνο.
Ἰατρικὴ ἀξιολόγηση.
Στὴν ΓΟΠΝ, ἡ ἐξέταση ἀπὸ ἰατρὸ εἶναι ἀπαραίτητη,
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ὅταν τὰ συμπτώματα
διαρκοῦν γιὰ μεγάλο
χρονικὸ διάστημα ἢ
ὑποτροπιάζουν συχνὰ
ἢ δὲν ὑπάρχει ἀνταπόκριση μετὰ ἀπὸ φαρμακευτικὴ θεραπεία
δύο ἑβδομάδων. Σὲ
ἀρκετὲς περιπτώσεις, ὁ
ἀσθενὴς παραπέμπεται
γιὰ γαστροσκόπηση, ἡ
ὁποία γίνεται ἀνώδυνα
καὶ εἶναι πολὺ σημαντικὴ γιὰ τὴν ἀξιολόγηση
τοῦ ἀσθενοῦς καὶ τὴν
πρώιμη ἀνίχνευση πιθανῆς προκαρκινικῆς
βλάβης. Ἄλλες ἐξετάσεις, ποὺ μπορεῖ νὰ ζητηθοῦν, εἶναι ἡ μέτρηση τῆς ποσότητας τοῦ
ὀξέος ποὺ παλινδρομεῖ
στὸν οἰσοφάγο (μέτρηση PH), ὁ ἔλεγχος τῆς
κινητικότητας καὶ μυϊκοῦ τόνου τοῦ οἰσοφάγου (μανομετρία), ὁ ἀκτινολογικὸς ἔλεγχος τοῦ ἀνώτερου πεπτικοῦ μὲ
σκιαγραφικὴ οὐσία καὶ, πιθανὸν, ὑπερηχογράφημα ἄνω
κοιλίας γιὰ ἀποκλεισμὸ προβλημάτων ἀπὸ τὴν χοληδόχο
κύστη.
Πῶς ἀντιμετωπίζεται ἡ ΓΟΠΝ;
Συνήθως, οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι μὲ ΓΟΠΝ χειρίζονται τὰ συμπτώματά τους μὲ ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου ζωῆς
καὶ περιστασιακὴ χρήση φαρμάκων. Σὲ κάποιους ὅμως
μπορεῖ νὰ χρειασθεῖ μακρόχρονη φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ
ἢ χειρουργεῖο.
Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου ζωῆς εἶναι ἰδιαίτερα σημαντική.
Συνιστῶνται:
- συχνά, μικρὰ φαγητά,
- ἀποφυγὴ φαγητοῦ ἀργὰ τὸ βράδυ,
- κατάκλιση 2-3 ὧρες μετὰ τὸ φαγητό-δείπνο,
- μείωση ἐρεθιστικῶν τροφῶν (καφές, τσάι, ἀνθρακοῦχα
ποτά, ἀλκοόλ, τηγανιτά, λιπαρά, πικάντικα, ἑσπεριδοειδῆ, τομάτες, κρεμμύδι, μέντα, σοκολάτα),
- ἀποφυγὴ ὁριζόντιας κατάκλισης (ἀνύψωση τῆς κεφαλῆς
τῆς κλίνης ἢ ὕπνος πάνω σὲ σφηνοειδὲς μαξιλάρι),
- διατήρηση ὑγιοῦς σωματικοῦ βάρους,

-

διακοπὴ καπνίσματος,
ἀποφυγὴ στενῶν ρούχων, σφιγκτῆς ζώνης,
ἀποφυγὴ ἐπίκυψης καὶ ἀνύψωσης βαρέων ἀντικειμένων.

Ἡ θεραπεία τῆς ΓΟΠΝ στηρίζεται σὲ φάρμακα, ποὺ
μειώνουν τὸ γαστρικὸ ὀξὺ, στοχεύοντας στὴν ἐπούλωση
τῆς οἰσοφαγίτιδας καὶ στὴν ἀνακούφιση ἀπὸ τὰ συμπτώματα. Τέτοια φάρμακα εἶναι, κυρίως, οἱ ἀναστολεῖς ἀντλίας
πρωτονίου (PPIs) καὶ οἱ Η-2 ἀποκλειστές, ἐνῶ τὰ ἀντιόξινα
προσφέρουν γρήγορη ἀνακούφιση, ὅμως δὲν ἐπουλώνουν
τὶς πληγές. Ἐπιπλέον, μπορεῖ νὰ χορηγηθοῦν φάρμακα,
ποὺ ἐνισχύουν τὸν ΚΟΣ καὶ, παράλληλα, προκαλοῦν ταχύτερη κένωση τοῦ στομάχου.
Χειρουργεῖο συνιστᾶται ὅταν ὑπάρχουν ἐπίμονα συμπτώματα ἢ ἐπιπλοκές, ποὺ ἐπηρεάζουν τὴν ποιότητα ζωῆς

καὶ δὲν ρυθμίζονται μὲ τὰ φάρμακα ἢ σὲ περιπτώσεις, ποὺ
θέλουμε νὰ ἀποφύγουμε τὴν μακρόχρονη χρήση φαρμάκων. Ἡ ἐπέμβαση γίνεται λαπαροσκοπικὰ ἢ ἐνδοσκοπικὰ
καὶ στοχεύει στὴν ἀναδημιουργία τοῦ ΚΟΣ, ἀναδιπλώνοντας τὸ πάνω μέρος τοῦ στομάχου γύρω ἀπὸ τὸ κατώτερο
μέρος τοῦ οἰσοφάγου (θολοπλαστική).
Συμπερασματικὰ.
Ἡ ΓΟΠΝ εἶναι πολὺ συχνὸ πρόβλημα, ποὺ συνήθως
ἐλέγχεται μὲ ἀλλαγὲς τοῦ τρόπου ζωῆς καὶ κατάλληλη φαρμακευτικὴ ἀγωγή. Σὲ κάποιους ἀπαιτεῖται μακρόχρονη
θεραπεία, ἴσως καὶ χειρουργεῖο. Ὁ ρόλος τῆς γαστροσκόπησης εἶναι πολὺ σημαντικὸς στὴν ἀξιολόγηση καὶ
θεραπεία τῆς νόσου, κυρίως ὅμως στὴν ἔγκαιρη ἀνίχνευση
καὶ ἀντιμετώπιση δυσπλαστικῆς ἀλλοίωσης, ποὺ μπορεῖ νὰ
ὁδηγήσει σὲ καρκίνο.
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