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REZUMAT
Refl uxul gastroesofagian reprezintă pasajul conţinutului gastric în esofag şi poate reprezenta fi e un proces 
cvasifi ziologic la sugarul mic, fi e o veritabilă boală, în special la copilul mai mare.
Survine în timpul episoadelor de relaxare tranzitorie ale sfi ncterului esofagian inferior sau de adaptare 
inadecvată a tonusului sfi ncterului esofagian inferior la modifi cările presiunii abdominale.
Apare secundar dezechibrului între mecanismele de producere a refl uxului şi mecanismele de protejare a 
mucoasei esofagiene de agresivitatea refl uxului acid.

Cuvinte cheie: refl ux gastroesofagian, factori de risc exogeni şi factori de risc endogeni

 ABSTRACT
Gastro-esophageal refl ux represents the passage of stomach contents into the esophagus and it is possible it to 
represent either a quasi-physiological process in the small infant or a true disease especially in an older child.
It occurs during the transient relaxation episodes of lower esophageal sphincter or an inadequate adaptation of 
the tone of lower esophageal sphincter upon the abdominal pressure changes.
Unbalance between refl ux generating mechanisms and the mechanisms to protect the esophageal mucosa 
against the acid refl ux aggression occurs as a secondary effect.
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Pacienţii cu refl ux gastroesofagian relatează o 
alterare a stării de sănătate, cu o scădere a capacităţii 
de muncă, calitatea vieţii fi ind afectată uneori mai 
sever decât la pacienţii cu boală ulceroasă sau an-
gină pectorală (1). În mod normal, organismul po-
sedă o serie de mecanisme care împiedică refl uxul 
prelungit, frecvent al conţinutului gastric în esofag. 
Alterarea acestor mecanisme determină apariţia 
refl uxului gastroesofagian patologic. Dintre aceste 
mecanisme, sfi ncterul esofagian inferior joacă rolul 
principal. Acesta este un sfi ncter fi ziologic situat la 
nivelul porţiunii abdominale a esofagului şi care se 
opune refl uxului conţinutului gastric în esofag. Al-
terarea acestuia, fi e sub forma unei relaxări tran-
zitorii, fi e sub forma unei hipotonii, este frecvent 
întâlnită la pacienţii cu boală de refl ux gastro-
esofagian. Trebuie cunoscut că presiunea la nivelul 

sfi ncterului esofagian inferior poate fi  modifi cată 
de unele substanţe, medicamente sau alimente, 
anam  neza pacientului putând fi  revelatoare din 
acest punct de vedere. (2)

Studierea infl uenţei factorilor de risc confi rmă 
un rol pentru factorul genetic, a cărui prezenţă este 
estimată la 18-31% dintre cazurile de boală de 
refl ux gastroesofagian, ca şi pentru factori legaţi de 
stilul de viaţă (fumatul, obezitatea, mesele cu volum 
mare şi tardive). În acest context, este acreditată 
exis tenţa unui răspuns fenotipic diferit al mucoasei 
esofagiene la agresiunea reprezentată de un refl ux 
provenit din stomac. (8)

În etiopatogenia bolii de refl ux gastroesofagian 
intervin mai mulţi factori, aceştia având pondere şi 
frecvenţă inegală. Prezenţa acestora atenţionează 
asupra riscului de a dezvolta boala de refl ux; 
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identifi carea unora dintre aceştia nu presupune în 
mod obligatoriu prezenţa refl uxului gastroesofagian.

Factorii pot fi  grupaţi în factori de risc exogeni 
şi factori de risc endogeni.

Factori de risc exogeni sunt reprezentaţi de ali-
mente, medicamente, fumat, alcool etc.

Alimentele pot acţiona fi e prin inducerea sfi nc-
terului esofagian inferior, fi e acţionând direct iri-
tativ la nivelul zonei infl amate. Scăderea presiunii 
sfi ncterului esofagian inferior este favorizată de 
ingestia de grăsimi, probabil datorată eliberării de 
creatinkinază (CCK). Creşterea presiunii sfi ncte-
rului esofagian inferior este favorizată de proteine, 
se cundar intervenţiei gastrice. Sucul de roşii, ci-
tricele acţionează predominant local, iritativ la ni-
velul zo nei infl amate prin pH acid sau osmolaritate 
cres cută.

De asemenea, distensia gastrică ca urmare a 
prân zurilor voluminoase creşte numărul de episoade 
de relaxare a sfi ncterului esofagian inferior, atât la 
su biecţi sănătoşi, cât şi la pacienţi cu boală de refl ux 
gastroesofagian. (6), (8)

Cafeaua acţionează prin scăderea tonusului 
sfi nc  terului esofagian inferior, dar şi prin acţiune 
iritantă asupra zonelor de esofagită, amplifi când 
simptomele, în special pirozisul. Cafeaua mai con-
ţine diverşi acizi (acid tanic), care infl uenţează mo-
tilitatea esofagiană, derivaţii xantinici ai cafelei 
scad tonusul sfi ncterului esofagian inferior, favori-
zând astfel refl uxul. (6), (3).

Alcoolul şi fumatul (în cazul adolescenţilor) 
modifi că amplitudinea undelor peristaltice primare 
esofagiene, clearance-ul esofagian şi scade pre-
siunea sfi ncterului esofagian inferior. În cazul in-
gestiei cronice de alcool este indusă neuropatia, 
efec tul fi ind reversibil la sistarea consumului. Efec-
tul alcoolului asupra esofagului se menţine până la 
6 ore, având un maxim la 3 ore şi jumătate de la in-
gestie. (6), (7)

Mecanismele prin care alcoolul favorizează apa-
 riţia esofagitei de refl ux sunt scăderea presiunii 
sfi ncterului esofagian inferior, reducerea altitudinii 
unedelor peristaltice şi modifi carea clearance-ului 
esofagian, scăderea secreţiei salivare, stimularea 
se  creţiei de acid clorhidric la nivelul mucoasei gas-
trice, efect direct iritantiv, în special în zonele in-
fl amate ale mucoasei esofagiene.

Efectul fumatului este secundar interacţiunii cu 
receptorii nicotinici. (10)

Medicamentele acţionează prin intermediul 
unor receptori specifi ci, realizând creşterea, respec-
tiv scăderea presiunii zonei joncţiunii esofagogas-
trice. Medicamentele implicate sunt anticolinergice 
ne selective, derivaţi xantinici, nitriţi, blocante ale 
canalelor de calciu, agonişti betaadrenergici.

Anticolinergicele scad presiunea sfi ncterului 
eso   fagian inferior, a amplitudinii undelor peristal-
tice şi prelungesc clearance-ul esofagian; blocantele 
ca nalelor de calciu relaxează fi brele musculare 
netede ale esofagului. Tonusul sfi ncterului esofagian 
in ferior şi al altor structuri musculare este dependent 
de calciul extracelular. Nitriţii cu durată lungă de 
ac ţiune nu sunt foarte bine toleraţi de pacienţii cu 
eso fagită de refl ux, dar produc ameliorare clinică în 
spasmul esofagian difuz. Derivaţii xantinici (teo-
fi lina, miofi lina) induc relaxarea musculaturii eso-
fagiene. Bronhodilataţia obţinută la astmatici, se-
cun dar administrării de derivaţi xantinici, este 
în  soţită şi de relaxarea sfi ncterului esofagian in-
ferior, cu posibilitatea apariţiei refl uxului gastro-
eso fagian şi cu riscul aspiraţiei bronhopulmonare. 
(4), (10)

Factorii de risc endogeni includ boli sistemice 
sau locale care modifi că presiunea sfi ncterului eso-
fagian inferior şi peristaltismul, la acest nivel.

Diabetul zaharat. Disfuncţia esofagiană la dia-
betici este reprezentată de unde peristaltice cu am-
plitudine scăzută, frecvenţă crescută a undelor non-
peristaltice, prelungirea clearance-ului esofagian, 
scă derea presiunii sfi ncterului esofagian inferior. 
Neuropatia periferică vegetativă, din cadrul dia-
betului zaharat, este cauza modifi cărilor mo tilităţii 
esofagiene; astfel, undele peristaltice pri mare sunt 
reduse în amplitudine sau chiar absente, dar apar 
unde terţiale. (6),(10)

Obezitatea. Presiunea intraabdominală crescută 
la obezi favorizează scăderea vitezei de propagare 
a undelor peristaltice în esofagul distal. La scăderea 
presiunii sfi ncterului esofagian inferior, se adaugă 
creşterea gradientului de presiune gastroesofagiană.
La obezi, concură patru factori, printre care enu-
merăm scăderea vitezei de deplasare a undelor peri-
sta ltice, creşterea gradientului de presiune gas tro-
esofagian, hernia hiatală, prelungirea tranzitului 
esofagian.

Stomacul operat. Rezecţia gastrică cu ana-
stomoză de tip Billrot II se însoţeşte de creşterea 
episoadelor de refl ux. Vagotomia tronculară (se-
cundar secţionării fi brelor nervoase aferente esofa-
gului distal, determină scăderea presiunii sfi ncte-
rului esofagian inferior, favorizând astfel boala de 
refl ux gastroesofagian.

Vagotomia supraselectivă nu infl uenţează moti-
litatea esofagului distal. Tracţiunile din timpul des-
fă şurării actului operator, care modifi că anatomia 
joncţiunii gastroesofagiene şi poziţia unghiului 
Hiss, explică în parte episoadele de refl ux. (11)

Distrofi a musculară. Frecvent este asociată cu 
tul burări motorii gastrointestinale. În această 
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patogenie amplitudinea undelor peristaltice eso-
fagiene este redusă la toţi bolnavii, presiunea sfi nc-
terului esofagian inferior este scăzută, disfuncţia 
interesând întreaga lungime a esofagului, tranzitul 
fi ind prelungit în treimea inferioară. Aceste modi-
fi cări se datorează leziunilor de la nivelul fi brelor 
musculare (1,8).

Bolile de colagen. Colagenozele afectează mo-
tilitatea tubului digestiv, inclusiv a esofagului, prin 
interesarea difuză a ţesutului conjunctiv şi a fi brelor 
musculare.

Sclerodermia. Este o boală sistemică în care 
motricitatea esofagiană este modifi cată la 50-80% 
dintre pacienţi. Nu există o relaţie directă între se-
veritatea leziunilor cutanate şi a celor viscerale. 
Prin interesarea difuză, esofagul devine adinamic, 
motilitatea este intens afectată, iar evacuarea re-
fl uxatului este inefi cientă. Prin acest mecanism, 
poate fi  explicată apariţia esofagitei. (1),(3) 

Dermatomiozita şi polimiozita. În aceste afec-
ţiuni este încetinit tranzitul esofagian la nivelul 
seg mentului mediu şi distal atât pentru solide, cât şi 
pentru lichide. Există o corelaţie între alterarea mo-
tilităţii gastroesofagiene şi gradul de afectare a 
mus culaturii periferice. Deteriorarea activităţii fi -
brelor musculare netede de la nivelul tubului di-
gestiv, se datorează atrofi ei musculare, fi brozei, 

dis funcţiei neurologice şi procesului infl amator (5, 
12).

Sindromul Sjögren. Frecvent, bolnavii acuză 
dis  fagie sau senzaţie de oprire a bolului alimentar 
la nivelul esofagului. Acest aspect a fost interpretat 
ca fi ind datorat lipsei de salivă. La pacienţii cu acest 
sindrom se remarcă prezenţa undelor peristaltice; 
astfel, materialul refl uxat ,,staţionează“ un interval 
mai mare în esofagul distal. (7)

Sarcina. Reprezintă o stare fi ziologică care se 
însoţeşte frecvent de apariţia arsurilor retrosternale, 
secundar creşterii presiunii intraabdominale, a pro-
gesteronului şi a hormonilor estrogeni. După naş-
tere, motilitatea esofagiană revine la normal, iar 
simp tomele datorate episoadelor de refl ux se remit.
(5)

Sindromul intestinului iritabil. Pacienţii cu 
boală de colon iritabil pot prezenta şi manifestări 
esofagiene – pirozis, disfagie. (12)

Sclerozarea varicelor esofagiene. Scleroterapia 
ca şi tratament al hemoragiilor digestive superioare 
este urmată de reducerea presiunii sfi ncterului eso-
fagian inferior, a amplitudinii undelor peristaltice, 
a esofagului distal şi creşterea procentului undelor 
non peristaltice. Toate aceste modifi cări favorizează 
prelungirea tranzitului esofagian (4,5).
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