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Ενημέρωση (update) των guidelines του 2009 

λαμβάνοντας υπόψιν τις NICE guidelines του 2015



Συντομογραφίες

ΓΟΠ: Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (GER)

ΓΟΠΝ: Γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος (GERD)



1. Πως ορίζεται η GER/GERD βρέφη και παιδιά 0-18 ετών?

2. Ποιά είναι τα σημεία συναγερμού («red flags») για να διακρίνουμε τα παιδιά 
με GERD ή άλλες καταστάσεις από την απλή GER?

3. Ποιές διαγνωστικές εξετάσεις έχουν επιπλέον αξία περα από το ιστορικό και 
την αντικειμενική εξέταση σε παιδιά με πιθανή GERD?

4. Ποιές μη-φαρμακολογικές θεραπείες είναι ασφαλείς και αποτελεσματικές 
για τη βελτίωση των συμπτωμάτων της GERD?

5. Ποιές φαρμακολογικές θεραπείες είναι ασφαλείς και αποτελεσματικές για τη 
βελτίωση των συμπτωμάτων της GERD?

Ερωτήματα



6. Ποιά βρέφη και παιδιά με GERD θα ωφεληθούν από χειρουργική παρέμβαση
(όπως η θολοπλαστική) και ποιά είναι η αποτελεσματικότητα άλλων 
χειρουργικών παρεμβάσεων για τη GERD?

7. Ποιά είναι η μακροχρόνια πρόγνωση των βρεφών και παιδιών με GERD και 
ποιοί προγνωστικοί παράγοντες?

8. Ποιός είναι ο κατάλληλος τρόπος αξιολόγησης βρεφών και παιδιών με GERD
ανθεκτική σε φαρμακολογικές και μη φαρμακολογικές θεραπείες?

Ερωτήματα



Στις απαντήσεις η ισχύς των συστάσεων διαβαθμίζεται σε:

• Ασθενή (W)
• Μετρια (M)
• Ισχυρή (S)

Ερωτήματα



Στα σημαντικά ερωτήματα η ισχύς των συστάσεων είναι ασθενής (w)

Ερωτήματα

Δείχνει την έλλειψη ποιοτικών ερευνητικών δεδομένων στη GERD



1. ΓΟΠ (GER): Η είσοδος γαστρικού περιεχομένου στον οισοφάγο με η χωρίς 
αναγωγή/έμετο

2. ΓΟΠΝ (GERD): Όταν η GER οδηγεί σε ενοχλητικά συμπτώματα που 
επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργικότητα ή και επιπλοκές

3. Ανθεκτική GERD: Η GERD που δεν ανταποκρίνεται στη βέλτιστη θεραπεία 
μετά από 8 εβδομάδες

4. Βέλτιστη θεραπεία: Η μέγιστη δυνατή φαρμακολογική ή μη θεραπεία που 
είναι διαθέσιμη στο θεράποντα ιατρό

1. Ορισμοί (m)



ROME IV

G1. Infant Regurgitation Diagnostic criteria Must include both of the following in 
otherwise healthy infants 3 weeks to 12 months of age:

1. Regurgitation two or more times per day for 3 or more weeks

2. No retching, hematemesis, aspiration, apnea, failure to thrive, feeding or 
swallowing difficulties, or abnormal posturing

Drossman, Douglas A.. Rome IV Functional Gastrointestinal Disorders: Disorders of Gut-Brain

1. Ορισμοί



❖ Γενικά
• Ανησυχία/ευρεθιστότητα
• Κακή αύξηση
• Άρνηση σίτισης
• Δυστονική θέση αυχένα (Sandifer)

❖ Πεπτικό
• Οπισθοστερνικό άλγος/καύσος
• Επιγαστραλγία
• Αιματέμεση
• Δυσφαγία/οδυνοφαγία

❖ Εκτός πεπτικού
• Συριγμός
• Σιγμός
• Βήχας
• Βραγχος φωνής
• Άπνοια
• Brief resolved unexplained events (BRUEs)

2. Σημεία GERD (w)

Σχετιζόμενα με 
όξινη 

παλινδρόμηση

Σχετιζόμενα με 
μηχανικό 

ερεθισμό του 
αναπνευστικού



BRUEs (2016)

2. Σημεία GERD  (w)



2. Σημεία GERD  (w)



❖ Εκτός πεπτικού
❖ Οδοντικές διαβρώσεις
❖ Αναιμία
❖ Άσθμα
❖ Υποτροπιάζουσες πνευμονίες
❖ Υποτροπιάζουσες ωτίτιδες

2. Σημεία GERD  (w)



• Λήθαργος
• Πυρετός
• Δυσουρία
• Προβάλουσα/σφύζουσα πηγή
• Μακροκεφαλία/μικροκεφαλία
• Σπασμοί
• Νυχτερινοί έμετοι
• Χολώδεις έμετοι
• Χρόνια διάρροια
• Αιματοχεσία
• Έντονος μετεωρισμός/διάταση κοιλίας
• Αιματέμεση
• Επίμονοι/βίαιοι έμετοι
• Έναρξη συμπτωμάτων > 6 μήνες
• Επιμονή των συμπτωμάτων > 12 μήνες ζωής

2. Σημεία συναγερμού για άλλη διάγνωση (w)



1. Διάβαση ανώτερου πεπτικού (w)
2. Υπερηχογράφημα (w)
3. Μανομετρία οισοφάγου (s)

4. Σπινθηρογράφημα (s)
5. Πεψίνη/χολερυθρίνη σάλιου (s)

6. phμετρία/εμπεδησιομετρία (w/s)
7. Ενδοσκόπηση (w/s)

8. Δοκιμαστική χορήγηση PPI σε βρέφη (w)
9. Δοκιμαστική νηστιδική σίτιση σε βρέφη (m)

3. Διαγνωστικές εξετάσεις

Όχι για τη διαγνωση GERD
Μόνο αν υπάρχει υποψία 
ανατομικού προβλήματος

ή διαταραχής κινητικότητας

Όχι για τη διαγνωση GERD

Όχι για τη διαγνωση GERD
Σε επιλεγμένες περιπτώσεις 

για τη παρακολούθηση

Όχι για τη διαγνωση GERD



4-8 wks PPI ως θεραπευτικό κριτήριο μόνο σε μεγαλύτερα παιδιά με 
τυπικά συμπτωματα (οπισθοστερινό καύσο), w

3. Διαγνωστικές εξετάσεις



Η GERD είναι κυρίως μια κλινική διάγνωση

3. Διαγνωστικές εξετάσεις



• Χρήση πηκτικών παραγόντων (w)
• Αποφυγή υπερφαγίας (μικρά συχνά γεύματα) (w)
• Εκτενώς υδρολυμένη φόρμουλα/δίαιτα της μητέρας (w)
• Ανύψωση κεφαλής/αριστερή πλάγια θέση σε παιδιά (w)
• Διόρθωση παχυσαρκίας σε παιδιά (w)

• Πλάγια/πρηνή θέση/ανύψωση κεφαλής στα βρέφη (s)
• Προβιοτικά, πρεβιοτικά, «εναλλακτικές θεραπείες» (w)

4. Μη φαρμακευτικά μέσα

Έχουν 
θεραπευτική αξία

Δεν έχουν 
θεραπευτική αξία



• PPI στην διαβρωτική οισοφαγίτιδα: 1η γραμμή (s)
• Η2Α στην διαβρωτική οισοφαγίτιδα: 2η γραμμή (w)
• Baclofen πριν το χειρουργείο (w)

• Αναλγητικά/αντιόξινα (w)
• PPI/H2A όχι σε:

❖ Κλάμα/ανησυχία (s)
❖ αναγωγές (s)
❖ Εικόνα μη όξινης GERD (αναπνευστικό) (w)

• Domperidone/Erythromycin/Metoclopramide (w)

5. Φαρμακευτικά μέσα

Έχουν 
θεραπευτική αξία

Δεν έχουν 
θεραπευτική αξία



Θολοπλαστική (w)
• Απειλητικά συμπτώματα (άπνοιες) αν αποτύχει η συντηρητική θεραπεία
• Χρόνια επίμονα συμπτώματα αν αποτύχει η συμπτωματική θεραπεία
• Αδυναμία αποδέσμευσης από φαρμακευτική αγωγή
• Υποκείμενο νόσημα με κίνδυνο επιπλοκών από τη GERD

Νηστιδική σίτιση (w)
• Είναι μια εναλλακτική επιλογή του χειρουργείου στις παραπάνω 

περιπτώσεις 

6. Χειρουργείο



Πρόγνωση
• Μικρή η πιθανότητα Barrett οισοφάγου
• ~ 50% παιδιών λαμβάνουν μακροχρόνια αγωγή

Προγνωστικοί παράγοντες
• Ηλικία κάτω των 5 ετών στην έναρξη των συμπτωμάτων
• Η ανάγκη χρήσης PPI από την αρχή για τον έλεγχο των 

συμπτωμάτων

7. Πρόγνωση



Μη ανταπόκριση στη θεραπεία/αδυναμία αποδέσμευσης
• Παραπομπή σε Παιδογαστρεντερολόγο

8. Ανθεκτική GERD



Η GERD είναι κυρίως μια κλινική διάγνωση



βρέφη



Μεγαλύτερα παιδιά



Εφόσον η συμπτωματολογία είναι επεισόδια 
πνιγμονής/εισρόφησης/βήχα/συριγμού/σιγμού/BRUEs

Βρέφη: 

• Μικρά συχνά γεύματα, αποφυγή υπερ-σίτισης
• AR formula ή thickener στα θηλάζοντα
• eHF ή AR-eHF γάλα / αποφυγή γαλακτοκομικών η μητέρα
• Η μείωση γαστρικής οξύτητας δε βοηθά (PPI, ρανιτιδίνη)
• Παραπομπή σε παιδογαστρεντερολόγο (ενδοσκόπηση/ph-MII)
• Σε ακραίες περιπτώσεις

❖ προκινητικά (baclofen)
❖ σταγδην σίτιση μεσω NG
❖ χειρουργείο

GERD



Εφόσον η συμπτωματολογία είναι επεισόδια 
πνιγμονής/εισρόφησης/βήχα/συριγμού/σιγμού/BRUEs

Μεγαλύτερα παιδιά:

• Μικρά συχνά γεύματα, αποφυγή υπερ-σίτισης, κλίση κρεβατιού, όχι 
κατάκλιση μετά το γεύμα, όχι πολλά υγρά με το γεύμα, ↓ ΣΒ

• Η μείωση γαστρικής οξύτητας δε βοηθά (PPI, ρανιτιδίνη)
• Παραπομπή σε παιδογαστρεντερολόγο (ενδοσκόπηση/ph-MII)
• Σε ακραίες περιπτώσεις

❖ προκινητικά (baclofen)
❖ σταγδην σίτιση μεσω NG
❖ χειρουργείο

GERD



Εφόσον η συμπτωματολογία είναι συμβατή με όξινη παλινδρόμηση

Βρέφη (δυσχέρεια σίτισης, Sandifer): 

• Μικρά συχνά γεύματα, αποφυγή υπερ-σίτισης, κλίση κρεβατιού
• eHF ή AR-eHF γάλα / αποφυγή γαλακτοκομικών η μητέρα
• Η μείωση γαστρικής οξύτητας βοηθά ??????? (PPI, ρανιτιδίνη)

❖ Ναι στην οισοφαγίτιδα
❖ Όχι στο υπερβολικό κλάμα

• Βραχύ σχήμα PPI για εκτίμηση της ανταπόκρισης
• Παραπομπή σε παιδογαστρεντερολόγο (ενδοσκόπηση/ph-MII)

GERD



Εφόσον η συμπτωματολογία είναι συμβατή με όξινη παλινδρόμηση

Παιδιά (οπισθοστερνικός καύσος, οδυνοφαγία): 

• Μικρά συχνά γεύματα, αποφυγή υπερ-σίτισης, κλίση κρεβατιού
• Βραχύ σχήμα PPI για εκτίμηση της ανταπόκρισης
• Παραπομπή σε παιδογαστρεντερολόγο (ενδοσκόπηση/ph-MII)

GERD



Δόσεις

• Ρανιτιδίνη: 5-10  mg/Kg/ημέρα

• Ομεπραζόλη: 1-2 mg/Kg/ημέρα
• Λανσοπραζόλη: 2 mg/Kg/ημέρα
• Εσομεπραζόλη: 1-2 mg/Kg/ημέρα

GERD  - Θεραπευτικά

Τα PPI πάντα με άδειο στομάχι 30 λεπτά πριν το γεύμα



• Η GERD παραμένει κυρίως κλινική διάγνωση

• U/S, ph-MII, διάβαση δεν απαιτούνται για τη διάγνωση

• Πιθανή η αλλεργία στα βρέφη

• Στην όξινη GERD: 1η εκλογή PPI, 2η εκλογή ρανιτιδίνη

• Στην μη-όξινη GERD: PPI/H2A δε βοηθούν

GERD  - Σύνοψη




