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Çocuklarda Gastroözofageal Reflü
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Gastroözofageal reflü (GÖR) mide içeri¤inin istemsiz olarak özofagusa
kaçmas› olarak tan›mlanmaktad›r.1-3 ‹lk 2 ayda geliﬂimsel immatüriteye ba¤l›
olarak, yemeklerden sonraki ilk saatte ve uykunun ilk baﬂlar›nda fizyolojik
olarak reflü oluﬂabilir. Midedeki asit s›v›s›n›n özofagusa geçiﬂ süresi uzad›¤›nda veya say›s› artt›¤›nda patolojik sonuçlar ortaya ç›kabilir.1-3 Gastroözofageal
reflü semptom verebildi¤i gibi asemptomatik de seyredebilir ve ancak komplikasyonlar oluﬂtu¤u zaman tan› konulabilir.
F‹ZYOPATOLOJ‹S‹
Mide içeri¤inin özofagusa kaçmas›na engel olan, anatomik ve fonksiyonel
birtak›m antireflü mekanizmalar vard›r. Anatomik yap› içinde freno-özofageal ba¤, gastro-frenik ba¤, özogastrik aç› (His aç›s›) ve diyafragman›n özofageal orifisinin geniﬂli¤i say›labilir. Bu ba¤larda bir gevﬂeklik veya His aç›s›nda
bir geniﬂleme (>30° olursa) reflü ile sonlanabilir.1-3 Özofagusun distal k›sm›ndaki sirküler kaslar›n kal›nlaﬂmas›yla oluﬂan ve fonksiyonel bir yap› olan özofagus alt sfinkterindeki (ÖAS) bas›nç düﬂüklü¤ü veya giderek daha önem kazanan ÖAS geçici relaksasyonlar› ya da mide içindeki bas›nç/volümün artmas› patofizyolojide ileri sürülen di¤er görüﬂlerdir.1-5 Reflü sonucu asit, pepsin,
safra veya tripsin etkisiyle özofagus mukozas›nda hasar oluﬂabilmektedir.
Özofagusun manometre ile incelenmeye baﬂlanmas› ile GÖR fizyopatolojisinde özofagusun peristaltik dalgalar›n›n önemli oldu¤u gösterilmiﬂtir.1-3,5-7
KL‹N‹K
Gastroözofageal reflü çok farkl› klinik belirtiler gösterebilir (Tablo 1). Basit
bir kusma nedeni olabildi¤i gibi, özellikle süt çocuklu¤u döneminde "ani çocuk ölümü" sendromundan da sorumlu tutulabilmektedir.8 Daha ileri yaﬂtaki
çocuklarda özofajite ba¤l› a¤r› önemli bir yak›nma bulgusudur. Çocukluk döneminde hastalar sadece kusma ve regürjitasyon yak›nmalar› ile gelmezler. ‹rritabilite, postür bozuklu¤u, büyüme geliﬂme gerili¤i, kronik anemi, yineleyen
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pnömoni ataklar›, reaktif hava yolu hastal›klar›, yeni do¤anda apne periyotlar› da GÖR’ün baﬂvuru nedenleri aras›ndad›r.1-3
Tablo 1. Gastroözofageal reflü semptomlar›
• Regürjitasyona ve bunun sonuçlar›na ba¤l› belirtiler, kusmayla birlikte malnütrisyon
• Özofajit ve komplikasyonlar›na ba¤l› belirtiler, epigastrik veya gö¤üs a¤r›s›, irritabilite
• Beslenme güçlü¤ü
• Anemi, hematemez
• Stenoz sonucu özofagus obstrüksiyonu
• Solunum semptomlar›, aspirasyon pnömonisi (kronik), bronkospazm veya wheezing, apne,
siyanoz ataklar›
• Nörolojik semptomlar konvülsiyon benzeri belirtiler
• Sandifer sendromu

KOMPL‹KASYONLARI
Gastroözofageal reflünün komplikasyonlar› tedavinin belirlenmesi aç›s›ndan önem taﬂ›r. Büyüme geliﬂme gerili¤i, aspirasyon pnömonisi, özofajit, peptik darl›k, gastrointestinal kanama ve anemi, Barrett özofagusu ve kanserleﬂme GÖR komplikasyonlar›d›r.1-3
TANI
Gastroözofageal reflü tan›s›nda çeﬂitli yöntemler denenmiﬂtir. Özofagus pasaj› bu amaçla uzun y›llardan beri kullan›lmaktad›r. Ancak duyarl›l›¤› ve özgünlü¤ü çok düﬂüktür. Yaln›ﬂ pozitifli¤i %35, yaln›ﬂ negatifli¤i %14 olarak bildirilmiﬂtir.9,10 Baryumlu pasaj grafisi ile hiatus hernisi gibi birtak›m anatomik
bozukluklar ve midenin boﬂal›m süresinin gösterilmesi mümkündür.
Son zamanlarda ultrasonografi GÖR’ün tan›s› için kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Hastan›n radyasyon almamas› ve noninvaziv bir metod olmas› gibi avantajlar› varsa da, sadece postprandiyal reflüyü ve mide boﬂal›m zaman›ndaki
gecikmeyi gösterir.11
Özofagusun manometrik olarak incelenmesi ise yutma ve motor fonksiyonlar›n gösterilmesi aç›s›ndan gereklidir.6,7 Gastroözofageal reflü tan›s› koymak
için yeterli olmasa da, fizyopatolojinin anlaﬂ›lmas› için oldukça yararl›d›r.
Sintigrafik incelemenin tan› de¤eri radyolojiden daha fazlad›r, özgünlü¤ü
%90, duyarl›l›¤› %76’d›r.12,13 Ancak pahal› olmas› ve radyoizotoplarla çal›ﬂmak
gerekti¤i için çocukluk döneminde kullan›m› çok fazla de¤ildir. Mide boﬂal›m›n›n kesin süresini verebildi¤i gibi, alkalen reflünün saptanmas›n› sa¤layan
bir tan› yöntemidir.
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Endoskopi, özellikle GÖR sonucu oluﬂan özofajitin tan› ve izlemi aç›s›ndan
yararl›d›r.1 Hiatus hernisinin görülmesi, kardiyan›n tam kapanamamas› reflü
lehine bulgulard›r. Ancak endoskopide hiç bir patolojinin saptanmam›ﬂ olmas› GÖR tan›s›n› reddettirmez.
Gastroözofageal tan›s› için duyarl›l›k ve özgüllü¤ü en fazla olan yöntem
pHmetredir. pHmetre yöntemi özofagusa konulan bir elektrod arac›l›¤›yla, mideden gelen asit s›v›n›n etkisi ile normalde 5-7 aras› olan özofagus pH’›n›n asit
pH’a kaymas› esas›na dayan›r .1-3 Duyarl›l›¤› %93’e, özgünlü¤ü %97’e kadar ç›kabilmektedir. Uzun dönemli pHmetrik incelemenin tan›sal de¤eri daha fazlad›r. pHmetrenin yorumlanmas›nda birtak›m kriterler konulmuﬂtur. Bu kriterler aras›nda reflü indeksi (pH’› 4’ün alt›nda olan sürenin tüm süreye yüzdesi), pH’› 4’ün alt›nda olan reflü say›s›, pH’› 4’ün alt›nda ve 5 dakikadan
uzun süren reflü say›s›, pH’› 4’ün alt›nda olan en uzun süreli reflü epizodu bulunmaktad›r. Bunlardan en önemlisi reflü indeksidir ve %5’in üstünde oldu¤unda patolojik olarak kabul edilmektedir.1-3 Buna göre reflü indeksi %5-10
aras›nda oldu¤unda hafif GÖR, %10-20 aras›nda oldu¤unda orta derecede
a¤›r GÖR ve %20’nin üstünde oldu¤unda a¤›r GÖR’den bahsedilmektedir.
TEDAV‹
Gastroözofageal reflünün tedavisi baﬂlang›çta konservatif yöntemler ve
medikal tedaviden oluﬂmaktad›r. Cerrahi tedavi ancak komplikasyonlar oluﬂmuﬂsa düﬂünülmelidir.
Konservatif yöntemler ise hastan›n pozisyonunun ayarlanmas› ile diyetin
koyulaﬂt›r›lmas›n› içermektedir.14-18 Yüzükoyun pozisyonunda ani çocuk ölümü sendromunun daha fazla görüldü¤ünün bildirilmesinden sonra, sol lateral
pozisyonun alternatif olabilece¤i gösterilmiﬂtir.14 Yap›lan çal›ﬂmalar sonucunda
yata¤›n baﬂ k›sm›n›n yükseltilmesinin ise, GÖR’ün önlenmesinde rol oynamad›¤› bilinmektedir. Az ve s›k beslenmenin de GÖR’ün önlenmesinde etkili oldu¤u ileri sürülmekteyse de, çal›ﬂmalarla desteklenmemiﬂtir.1
Gastroözofageal reflünün medikal tedavisi AÖS bas›nc›n› artt›ran, mide
boﬂalt›m zaman›n› h›zland›ran, üst gastrointestinal sistem motor fonksiyonlar›n› düzenleyen prokinetik ilaçlarla mümkün olmaktad›r.1-3 Nonkolinerjik,
nondopaminerjik bir ilaç olan ve postgangliyonik asetil kolin aç›¤a ç›k›ﬂ›n› artt›ran sisaprid (0.8-1.2 mg/kg/gün, 4 dozda) çocukluk ça¤› GÖR’de oldukça etkilidir.19-20 Ancak özellikle yenido¤an döneminde ritm bozukluklar› yapt›¤›
için dikkatli kullan›lmal›d›r. Di¤er prokinetiklerden betanekol (0.5-0.75
mg/kg/gün), kolinerjik bir drog olup, AÖS bas›nc›n›, özofageal peristaltik
dalgalar›n amplitüdünü ve süresini artt›r›r.21 Bronkospazm oluﬂturabilece¤i
için, solunum sorunu olan çocuklarda kullan›lmamal›d›r. Metoklopramid (0.41.2 mg/kg/gün, 4-6 dozda), bir dopamin antagonisti olup, AÖS bas›nc›n› artt›r›r ve mide boﬂal›m›n› ve özofagusun peristaltizmini düzeltir.22 Ancak torsiyon spazm› gibi santral sinir sistemini ilgilendiren yan etkileri vard›r. Dompe-
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ridon da periferik etkili bir dopamin antagonistidir. Santral sinir sistemine geçiﬂi olmad›¤› için, metoklopramid ile görülen yan etkilere rastlanmaz. Motilin
reseptör agonisti olan eritromisin mide boﬂal›m›n› artt›rmakla birlikte, özofagus motilitesi üzerinde çok belirgin bir etkisi yoktur.1 Özofajit riskini ve postprandiyal a¤r›lar› önlemek için antasitler önerilebilir. Bu amaçla gel de polysilane (Dimeticone), Na alginate (Gaviscone), aluminium phosphate (Phosphalugel), smectite (Smecta) yemeklerden sonra kullan›labilir.1-3 Antisekretuar ilaçlar özofajit varl›¤› kan›tland›ktan sonra kullan›lmal›d›r. Bu amaçla H2 reseptör
antagonistleri veya proton pompa inhibitörlerinin etkili oldu¤u gösterilmiﬂtir.1-3 Safra reflüsü olan hastalarda ise kolestiramin verilebilir.
Medikal tedavi en az 6 ay sürmelidir. Gastroözofageal reflüsü olan hastalar›n büyük ço¤unlu¤u yürüme yaﬂ›nda iyileﬂmektedir.
Süt çocuklu¤u döneminde apne dönemleri ile seyreden GÖR’de, medikal
tedaviye yan›t al›nmad›¤›nda cerrahi tedavi düﬂünülebilir.23-25 ‹ki yaﬂ›ndan büyük, persistan özofajit geliﬂmiﬂ ve medikal tedaviye yan›t vermeyen, medikal
tedavi alt›nda yap›lan pHmetride reflüsü saptanan olgularda cerrahi tedavi
uygulanmal›d›r. Uzun dönem gastrostomiden beslenecek nörolojik tutulumu
olan çocuklarda GÖR geliﬂme riski yüksek oldu¤undan, bunlarda cerrahi fundoplikasyon medikal tedaviden daha yararl›d›r.
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