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Γαστροοισοφαγική 
παλινδρόμηση

Ο συνδυασμός εμπέδησης και πεχαμε-
τρίας επιτρέπει τον καταγραφή όλων των 
επεισοδίων παλινδρόμησης ανεξάρτητα 
από την οξύτητά τους και μπορεί να τα 
διαχωρίσει σε όξινα (pH<4) και μη όξινα 
(pH>4) (εικόνα 2). Τα επεισόδια μη-όξινης 
παλινδρόμησης μπορεί να διαχωριστούν 
περαιτέρω σε ασθενώς όξινα (pH 4-7) ή 
αλκαλικά (pH>7) και θεωρείται από τους 
ειδικούς ως το καλύτερο εργαλείο για την 
ανεύρεση και το χαρακτηρισμό της ΓΟΠ3. 

Οι βασικές ενδείξεις για την πραγματοποίη-
ση της ταυτόχρονης εμπέδησης-πεχαμετρίας 
περιλαμβάνουν: συμπτώματα παλινδρό-
μησης ανθεκτικά στη θεραπευτική αγωγή, 
χρόνιος βήχας και ενοχλητικές ερυγές. Από 
μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες υπάρχουν 
φυσιολογικές τιμές για την εξέταση, αλλά 
δεν είναι σαφές αν ο συνολικός αριθμός 
των παλινδρομικών επεισοδίων (κυρίως 
των μη-όξινων) μπορεί να προβλέψει αν 
τα συμπτώματα των ασθενών οφείλονται 
σε αυτά. Έτσι, χρησιμοποιούμε το συμπτω-
ματικό δείκτη SI (Symptom Index) για να 
αξιολογήσουμε τη σχέση των συμπτωμάτων 
με τα επεισόδια της παλινδρόμησης. 

Το SI (για την όξινη και τη μη όξινη ΓΟΠ) 
είναι ο αριθμός των συμπτωμάτων που σχε-
τίζονται με παλινδρόμηση δια του συνολικού 
αριθμού των συμπτωμάτων και θεωρείται 
θετικό όταν είναι ≥50% (τουλάχιστον τα μισά 
συμπτώματα σχετίζονται με τη ΓΟΠ)4.

Α. ΓΟΠ ανθεκτική στην αγωγή με 
αναστολείς αντλίας πρωτονίων

Η πρώτη μελέτη ταυτόχρονης εμπέδησης-
πεχαμετρίας έγινε σε 12 ασθενείς με ΓΟΠ οι 
οποίοι δε λάμβαναν αγωγή με αναστολείς 
αντλίας πρωτονίων (ΑΑΠ) και επαναλήφθηκε 
ενώ οι ασθενείς λάμβαναν θεραπεία με 

ομεπραζόλη δύο φορές την ημέρα5. 
Από τη μελέτη προέκυψε ότι τα συμπτώ-

ματα προκαλούνται τόσο από όξινη όσο 
και από μη-όξινη παλινδρόμηση. Αν και ο 
οπισθοστερνικός καύσος σχετίζεται κυρίως 
με όξινη παλινδρόμηση, ο αριθμός των 
αναγωγών δε μειώθηκε με τη χορήγηση 
της ομεπραζόλης. Η μελέτη δείχνει ότι σε 
ασθενείς με συμπτώματα παλινδρόμησης 
ανθεκτικά στη χορήγηση ΑΑΠ η ταυτόχρονη 
εμπέδηση-πεχαμετρία έχει θέση στη διαγνω-
στική προσέγγιση αυτών των ασθενών. Από 
μία πολυκεντρική μελέτη 168 ασθενών με 
ανθεκτικά στη χορήγηση ΑΑΠ συμπτώματα 
έδειξε ότι 16% των ασθενών έχουν θετικό 
SI για όξινη παλινδρόμηση και 53% για 
μη-όξινη παλινδρόμηση. 

Έτσι, η ταυτόχρονη εμπέδηση-πεχαμετρία 
συσχέτισε την παλινδρόμηση σαν αιτία των 
συμπτωμάτων στο 48% των ασθενών, ενώ 
η πεχαμετρία ήταν θετική μόνο στο 11% 
των ασθενών. Είναι σαφές ότι η ταυτόχρονη 
εμπέδηση-πεχαμετρία αναγνωρίζει περισ-
σότερους ασθενείς των οποίων η παλιν-
δρόμηση είναι η αιτία των συμπτωμάτων. 
Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώθηκαν και από 
ευρωπαϊκές μελέτες6. Η σημασία ανεύρε-
σης θετικού SI για μη-όξινη παλινδρόμηση 
σε σχέση με την πιθανότητα θεραπευτικής 
ανταπόκρισης των ασθενών εξετάστηκε σε 
μια πρόσφατη μελέτη7. 

Από 18 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 
λαπαροσκοπική θολοπλαστική, το 94% με 
θετικό SI ανέφεραν βελτίωση των συμπτω-
μάτων τους για διάστημα έως και 14 μήνες 
μετά την επέμβαση.

Β. ΓΟΠ χωρίς θεραπεία
Σε ασθενείς με τυπικά παλινδρομικά συ-

μπτώματα που δε λαμβάνουν αγωγή με 
ΑΑΠ, η ταυτόχρονη εμπέδηση-πεχαμετρία 
δείχνει ότι η πλειονότητα των συμπτωματι-

κών παλινδρομικών επεισοδίων είναι όξινα 
και μόνο το 15% των επεισοδίων καύσου 
και όξινων αναγωγών οφείλονταν σε μη-
όξινη παλινδρόμηση. Φαίνεται δηλαδή ότι 

η προσθήκη της εμπέδησης στην κλασική 
πεχαμετρία σε ασθενείς που δε λαμβάνουν 
αγωγή με ΑΑΠ έχει μικρό όφελος, καθώς 
λίγοι ασθενείς έχουν θετική συσχέτιση των 
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Εικόνα 1. Η εμπέδηση από 
διαφορετικά είδη βλωμών 
εντός του οισοφάγου.

Εικόνα 2. Καταγραφή της όξινης και μη-όξινης παλινδρόμησης με την εμπέδηση.

Η εμπέδηση (impedance) είναι μία καινούργια τεχνική η οποία μετρά την αντίσταση στην ηλεκτρική ροή μετά την εφαρμογή 

εναλλασσόμενου ρεύματος, εναλλασσόμενο ρεύμα μεταξύ δύο κυλινδρικών ηλεκτροδίων τα οποία βρίσκονται εντός ενός καθετήρα 

χωρίς αγωγιμότητα. Η εμπέδηση είναι το αντίστροφο της αγωγιμότητας του υλικού που βρίσκεται μεταξύ των 2 ηλεκτροδίων. Η 

αγωγιμότητα του αέρα είναι μηδαμινή και η εμπέδηση έχει υψηλή τιμή. Η αγωγιμότητα των υγρών, όπως η σίελος ή το γαστρικό 

υγρό είναι υψηλή και η τιμή της εμπέδησης είναι χαμηλή. Όταν ο οισοφάγος δεν έχει τροφή, η τιμή της εμπέδησης είναι ενδιάμεση 

λόγω της ενδιάμεσης αγωγιμότητας του οισοφαγικού τοιχώματος (εικόνα 1). 

Αν τοποθετήσουμε σε έναν καθετήρα μια σειρά από κυλινδρικά ηλεκτρόδια μπορούμε να μελετήσουμε την κατεύθυνση προς την 

οποία κινούνται τα υγρά ή ο αέρας εντός του οισοφάγου. Έτσι, μπορούμε να παρακολουθήσουμε την κίνηση του βλωμού εντός 

του οισοφάγου μετά την κατάποση και να καταγράψουμε όλα τα επεισόδια παλινδρόμησης ανεξάρτητα από την οξύτητά τους κατά 

τη διάρκεια της μελέτης της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης (ΓΟΠ). Επιπλέον, σε ασθενείς με ερυγές μπορούμε να διακρίνουμε 

τη φύση αυτών των ερυγών1,2.
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συμπτωμάτων τους με τη μη-όξινη παλιν-
δρόμηση6,8-9.

Γ. Χρόνιος βήχας
Σε ότι αφορά το χρόνιο βήχα, υπάρχουν 

μελέτες που δείχνουν να υπάρχει συσχέ-
τισή του με την όξινη παλινδρόμηση. Σε 
22 ασθενείς με χρόνιο βήχα η ταυτόχρονη 
εμπέδηση-πεχαμετρία έδειξε ότι σε 5 ασθε-
νείς υπήρχε συσχέτιση του βήχα με όξινη 
παλινδρόμηση, σε 3 με μη όξινη και σε 2 
με συνδυασμό όξινης και μη-όξινης. 

Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι σε ασθενείς 
με χρόνιο βήχα η καλύτερη διαγνωστι-
κή προσέγγιση είναι η πραγματοποίηση 
ταυτόχρονης εμπέδησης-πεχαμετρίας. 
Επιπρόσθετα, η βιβλιογραφία δείχνει ότι 
ασθενείς με χρόνιο βήχα που σχετίζεται 
με μη-όξινη παλινδρόμηση ανταποκρίνο-
νται θετικά στην αντιπαλινδρομική επέμ-
βαση10.

Μελέτη της κινητικότητας του 
οισοφάγου

Η μανομετρία θεωρείται η εξέταση εκλογής 
για τη μελέτη της κινητικότητας του οισο-
φάγου. Παρέχει πληροφορίες για το ύψος 
και τον περισταλτισμό των οισοφαγικών 
συσπάσεων, αλλά δε δίνει πληροφορίες 
για την κίνηση του βλωμού εντός του οι-

σοφάγου. 
Η ταυτόχρονη μανομετρία και ο ακτινο-

λογικός έλεγχος της κατάποσης έδειξαν ότι 
συσπάσεις ύψους >30mmHg συνοδεύονται 
από πλήρη προώθηση του βλωμού κατά 
μήκος του οισοφάγου. Στην πράξη βέβαια 
αυτή η συνδυασμένη εξέταση είναι πολύ 
δύσκολο να γίνει εξαιτίας της χρήσης της 
ακτινοβολίας. Το μειονέκτημα αυτό δεν 
υπάρχει στην πραγματοποίηση της ταυ-
τόχρονης εμπέδησης-μανομετρίας (εικόνα 
3). Οι μελέτες σύγκρισης της εμπέδησης 
με τον ακτινολογικό έλεγχο της κατάποσης 
έδειξαν πολύ καλή συσχέτιση ανάμεσα στις 
2 μεθόδους11.

Για την πραγματοποίηση της ταυτόχρονης 
εμπέδησης-μανομετρίας έχουν χρησιμο-
ποιηθεί καταπόσεις τόσο υγρών όσο και 
ημιστερεών βλωμών. Από τα υγρά, ο φυ-

σιολογικός ορός αποτελεί ιδανικό υλικό, 
καθώς μειώνει σημαντικά την τιμή της εμπέ-
δησης λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας 
σε αλάτι. Για τα ημιστερεά έχει σχεδιαστεί 
ένα εμπορικό σκεύασμα, η χρησιμότητα του 
οποίου όμως δεν είναι ακόμη αποδεδειγμέ-
νη2. Από μελέτες υπάρχει ταξινόμηση των 
καταπόσεων μετά από ταυτόχρονη εμπέδη-
ση-μανομετρία12-13. Με βάση τη μανομετρία, 
η κατάταξη των καταπόσεων είναι: 
α)  φυσιολογικός περισταλτισμός (ύψος 

συσπάσεων 5 εκ. και 10 εκ. πάνω από 
τον κατώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα 
>30mmHg και ταχύτητα προώθησης 
<8cm/sec), 

β)  ταυτόχρονες (ύψος συσπάσεων 5 εκ. και 
10 εκ. πάνω από τον κατώτερο οισοφα-
γικό σφιγκτήρα >30 mmHg και ταχύτητα 
προώθησης >8cm/sec) και 

γ)  μη-αποτελεσματικές (ύψος συσπάσεων 
5 εκ. και 10 εκ. πάνω από τον κατώτερο 
οισοφαγικό σφιγκτήρα >30mmHg). 

Με βάση την εμπέδηση η κατάταξη των 
καταπόσεων είναι: 
α)  πλήρης κάθαρση του βλωμού (έξοδος 

του βλωμού στις θέσεις καταγραφής 
5εκ., 10 εκ. και 15 εκ. από τον κατώτερο 
οισοφαγικό δακτύλιο) και 

β)  ατελής κάθαρση του βλωμού (απουσία 
εξόδου του βλωμού σε μια από τις θέσεις 
καταγραφής των 5εκ., 10 εκ. και 15 εκ. 
από τον κατώτερο οισοφαγικό δακτύλιο) 
(εικόνες 4, 5). Χρησιμοποιώντας αυτή 
την κατάταξη βρέθηκε ότι στο 93% των 
υγιών εθελοντών >80% των υγρών και 
>70% των ημιστερεών καταπόσεων είναι 
πλήρεις.

Με βάση τις ανωτέρω φυσιολογικές τι-
μές μελετήθηκε η διαγνωστική αξία της 
εμπέδησης σε 350 ασθενείς με διάφορα 
οισοφαγικά συμπτώματα και διαφορετικές 
μανομετρικές διαγνώσεις14. Παθολογική 
κάθαρση του βλωμού βρέθηκε σε όλους 
τους ασθενείς με αχαλασία και σκληροδερ-
μία, επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση ότι η 
εμπέδηση μπορεί να εκτιμήσει την κάθαρση 
του βλωμού σε ασθενείς με σοβαρή δια-
ταραχή της κινητικότητας του οισοφάγου. 
Επιπρόσθετα, σχεδόν όλοι (95%) οι ασθενείς 

Εικόνα 5. Παθολογική προώθηση του βλωμού όπως καταγράφεται με την εμπέδηση. Εικόνα 6. Καταγραφή με την εμπέδηση των 2 τύπων ερυγών (γαστρικών και υπεργαστρικών).

Εικόνα 4. Φυσιολογική προώθηση του βλωμού όπως καταγράφεται με την εμπέδηση.Εικόνα 3. Κίνηση του βλωμού εντός του οισοφάγου με την εμπέδηση και χωρίς τη χρήση της 
ακτινοβολίας.

Ο συνδυασμός εμπέδησης και πεχαμετρίας επιτρέπει τον 

καταγραφή όλων των επεισοδίων παλινδρόμησης ανεξάρτητα από 

την οξύτητά τους και μπορεί να τα διαχωρίσει σε όξινα (pH<4) και 

μη όξινα (pH>4). Τα επεισόδια μη-όξινης παλινδρόμησης μπορεί 

να διαχωριστούν περαιτέρω σε ασθενώς όξινα (pH 4-7)
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με φυσιολογική μανομετρία ή με οισοφάγο 
καρυοθραύστη ή με απλές διαταραχές του 
κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα είχαν 
πλήρη κάθαρση του βλωμού.

Νεότερες μελέτες σε ασθενείς με μη-
αποτελεσματικό οισοφαγικό περισταλτισμό 
έδειξαν ότι δεν υπάρχει ασφαλές όριο στο 
ύψος των συσπάσεων το οποίο να μπορεί 
να προβλέψει με ασφάλεια την παθολογική 
ή όχι κάθαρση του βλωμού. 

Η κάθαρση του βλωμού στους ασθενείς με 
μη-αποτελεσματικό περισταλτισμό φαίνεται 
να εξαρτάται από το ύψος των συσπάσεων 
στον κατώτερο οισοφάγο (μέση τιμή του 
ύψους των συσπάσεων στα σημεία κατα-
γραφής 5εκ. και 10 εκ. από τον κατώτερο 
οισοφαγικό δακτύλιο), από τον αριθμό των 
θέσεων με χαμηλό ύψος συσπάσεων και από 
το συνολικό αριθμό μη-αποτελεσματικών 
καταπόσεων στη μανομετρία. Έτσι από το 
σύνολο των ασθενών με μη-αποτελεσματικό 
περισταλτισμό στη μανομετρία, 1/3 είχαν 
φυσιολογική κάθαρση τόσο του υγρού 
όσο και του ημιστερεού βλωμού, 1/3 είχαν 
παθολογική κάθαρση είτε για τον υγρό είτε 
για τον ημιστερεό βλωμό (ήπια διαταραχή 
της λειτουργίας του οισοφάγου) και το 1/3 
είχαν παθολογική κάθαρση και στα 2 είδη 
βλωμών (σοβαρή διαταραχή της λειτουργίας 
του οισοφάγου)15.

Ερυγές
Οι ερυγές αποτελούν πολύ συχνό σύμπτω-

μα και συχνά εμπεριέχονται στο πλέγμα των 
συμπτωμάτων που αναφέρουν οι ασθενείς 
με ΓΟΠ ή λειτουργική δυσπεψία. 

Αν και η πλειονότητα των ασθενών με 
ερυγές πιστεύουν ότι οι ερυγές είναι το απο-
τέλεσμα κάποιας ενδογαστρικής λειτουργίας, 
αρκετοί κλινικοί γιατροί θεωρούν ότι οι ερυ-
γές σχετίζονται κυρίως με το έντονο άγχος 
και την υπερβολική κατάποση αέρα. Με την 
εμπέδηση βρέθηκε ότι στους ασθενείς με 
ενοχλητικές ερυγές, η πλειονότητα αυτών 
δεν προέρχεται από το στόμαχο (γαστρι-
κές). Οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν ένα 
«νέο» τύπο ερυγών που χαρακτηρίζεται από 
κατάποση αέρα, ο οποίος όμως δε φτάνει 
ποτέ στο στόμαχο και σχεδόν άμεση έξοδο 
αυτού (εικόνα 6). 

Ο τύπος αυτός ερυγών αναφέρεται στη 
βιβλιογραφία σαν υπεργαστρικές ερυγές 
(supragastric belching)16. Η σημασία των 
υπεργαστρικών ερυγών βρίσκεται στο γεγο-
νός ότι αυτοί οι ασθενείς μπορεί δυνητικά να 
βοηθηθούν από θεραπείες συμπεριφοράς, 
καθώς όπως προέκυψε από μια δική μας 
πρόσφατη μελέτη, η συχνότητα αυτού του 
τύπου ερυγών μειώνεται δραματικά κατά τη 
διάρκεια του ύπνου, ενώ η συχνότητα των 
τυπικών ερυγών δεν αλλάζει17.

Συμπερασματικά, η εμπέδηση φαίνεται να 
αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στη μελέτη 
της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και 
της κινητικότητας του οισοφάγου. Χρειάζονται 
όμως καλά σχεδιασμένες μελέτες, οι οποίες 
θα καθορίσουν τις ενδείξεις χρησιμοποίη-
σης της τεχνικής και τη θέση που αυτή θα 
καταλάβει στη διαγνωστική προσέγγιση των 
διαφόρων οισοφαγικών συμπτωμάτων.

Βιβλιογραφία
1. Hirano I, Richter JE and the Practice Parameters Committee 
of the American College of Gastroenterology. ACG Practice 
Guidelines: Esophageal Reflux Testing. 2007; 102:668-685.
2. Bredenoord AJ, Tutuian R, Smout AJPM, Castell DO. 
Technology Review: Esophageal Impedance Monitoring. Am 
J Gastroenterology 2007; 102:187-194.
3. Sifrim D, Castell D, Dent J, et al. Gastro-oesophageal reflux 
monitoring: review and consensus report on detection of acid, 
non-acid, and gas reflux. Gut 2004; 53:1024-31.
4. Maine Ι, Tutuian R, Shay S, et al. Acid and non acid reflux 
in patients with persistent symptoms despite acid suppres-
sive therapy: a multicenter study using combined ambulatory 
impedance - pH monitoring. Gut 2006; 55:1398-1402.
5. Vela MF, Camacho-Lobato L, Srinivasan R, et al. Simultaneous 
intraesophageal impedance and pH measurement of acid 
and nonacid gastroesophageal reflux: effect of omeprazole. 
Gastroenterology 2001; 120:1599-606.
6. Zerbib F, Roman S, Ropert A, et al. Esophageal pH-imped-
ance monitoring and symptom analysis in GERD: A study 
in patients off and on therapy. Am J Gastroenterol 2006; 
101:1956-63.
7. Mainie I, Tutuian R, Agrawal, et al. Reflux (acid or non-
acid) detected by multichannel intraluminal impedance-pH 
testing predicts good symptom response from fundoplica-

tion. Br J Surg 
8. Bredenoord AJ, Weusten BLAM, Timmer R, et al. Addition of 
esophageal impedance monitoring to pH monitoring Increases 
the yield of symptom association analysis in patients off PPI 
Therapy. Am J Gastroenterol 2006; 101:453-459.
9. Sifrim D, Holloway R, Silny J, et al. Acid, nonacid, and 
gas reflux in patients with gastroesophageal reflux disease 
during ambulatory 24-hour pH-impedance recordings. 
Gastroenterology 2001; 120:1855-98.
10. Tutuian R, Mainie I, Agrawal, et al. Non-acid reflux in 
patients with chronic cough on acid-suppressive therapy. 
Diagnosis with impedance. Chest 2006; 130:386-91.
11. Simren M, Silny J, Holloway R, et al. Relevance of ineffec-
tive oesophageal motility during oesophageal acid clearance. 
Gut 2003; 52:784-90.
12. Τutuian R, Vela M, Nagammapudur S, et al. Esophageal 
function testing with combined multichannel intraluminal 
impedance and manometry: Multicenter study in healthy 
volunteers. Clin Gastroenterol Hepatol 2003; 1:174-82.
13. Nguyen NQ, Rigda R, Tippett M, et al. Assessment of 
oesophageal motor function using combined perfusion ma-
nometry and multi-channel intra-luminal impedance measure-
ment in normal subjects. Neurogastroenterol Motil 2005; 
17:458-65.
14. Tutuian R, Castell DO. Combined multichannel intraluminal 
impedance and manometry clarifies esophageal function 
abnormalities: Study in 350 patients. Am J Gastroenterol 
2004; 99:1011-9.
15. Tutuian R, Castell DO. Clarification of the esophageal func-
tion defect in patients with manometric ineffective esophageal 
motility: Studies using combined impedance-manometry. Clin 
Gastroenterol Hepatol 2004; 2:230-6.
16. Βredenoord AJ, Weusten BL, Sifrim D, et al. Aerophagia, 
gastric and supragastric belching. A study using intraluminal 
electrical impedance monitoring. Gut 2004; 53:1561-5.
17. Karamanolis G, Triantafyllou K, Tsiamoulos Z, et al. Effect 
of sleep on excessive belching. A twenty-four hour impedance-
pH study. J Clin Gastroenetrol 2009. IG


