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REZUMAT
Metoda de investigaţie standard în cazul suspiciunii unui refl ux gastroesofagian este reprezentată de pH-metria 
esofagiană. Cu toate acestea, marea majoritate a episoadelor de refl ux la sugari şi copii sunt slab-acide (pH>4), 
iar simptomele extradigestive pot fi  declanşate de către episoade de refl ux atât acid, cât şi slab-acid.
Pentru a depăşi aceste aspecte, o nouă metodă a fost dezvoltată în ulltimii douăzeci de ani şi supusă evaluării 
ştiinţifi ce: impedanţa esofagiană. În combinaţie cu pH-metria esofagiană standard, aceasta aduce mult mai 
multe informaţii decât simpla pH-metrie, deoarece permite analiza refl uxului non-acid şi a asocierii temporale 
dintre acesta şi simptome. Informaţia analizată precizează compoziţia bolusului (gaz, fl uid, solid), înălţimea, 
du rata refl uxului şi timpul de clearance al bolusului. 
Deşi nu sunt încă disponibile valori pentru limitele normalului în populaţia pediatrică, impedanţ-pH-metria pro-
mite să devină noul gold-standard în investigarea refl uxului gastroesofagian.
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REFERATE GENERALE

INTRODUCERE

Refl uxul gastroesofagian (RGE) reprezintă tre-
ce rea involuntară a conţinutului gastric înapoi în 
esofag şi este un fenomen fi ziologic normal, ce sur-
vine de mai multe ori pe zi la o persoană normală, 
în special după mese. Diferenţa dintre normal şi pa-
tologic nu constă în prezenţa sau nu a RGE, ci este 
dată de frecvenţa, durata şi intensitatea acestuia şi, 
de asemenea, de asocierea RGE cu simptome şi 
com plicaţii. Boala de refl ux gastroesofagian (BRGE) 
survine atunci când RGE este însoţit de simptome 
şi complicaţii ce afectează calitatea vieţii (1). 

Singura investigaţie care evidenţiază direct RGE 
este pH-metria esofagiană ambulatorie. Sensi bili-
tatea şi specifi citatea acestui test sunt de peste 80% 
şi, respectiv, 90% (2). 

Însă moniorizarea pH-ului esofagian are limi-
tările sale: ea va detecta refl uxul acid, însă va sub-

es tima totalitatea episoadelor de refl ux. Nu în ul-
timul rând, pH-metria esofagiană nu este capabilă a 
stabili relaţia cauzală dintre refl ux şi simptome (3). 
De asemenea, monitorizarea pH-ului esofagian nu 
poate determina înălţimea refl uxului şi timpul de 
tranzit al bolului refl uat (4).

Pentru a depăşi toate aceste probleme, începând 
cu anii ‘90 aű fost dezvoltate aparate ce măsoară 
com binat impedanţa şi pH-ul esofagian, acestea de-
venind disponibile pentru copiii de toate vârstele 
începând cu anul 2002 (4,5).

PRINCIPIILE MĂSURĂRII IMPEDANŢEI 
ESOFAGIENE 

Impedanţa esofagiană este o tehnică utilizată 
pen tru a detecta mişcarea gazelor, lichidelor şi soli-
delor într-un lumen. Detecţia se bazează pe înre gis-
trarea schimbărilor rezistenţei la trecerea unui 
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curent între doi electrozi atunci când aceştia sunt 
în conjuraţi de gaze, lichide sau solide.

La nivelul esofagului, ionii de pe suprafaţa mu-
coasei generează un curent bazal între inelele elec-
trozilor. Cateterele de impedanţă sunt construite cu 
mai multe perechi de inele succesive. Schimbările 
re zistenţei faţă de un curent electric alternativ ce 
trece între aceste inele pe cateter permit detecţia 
miş cării bolului alimentar, iar secvenţialitatea aces-
tora, direcţia bolului (anterogradă sau retrogradă) 
(5).

Când un lichid trece în jurul inelelor metalice, 
impedanţa (rezistenţa) electrică scade brusc datorită 
creşterii conductivităţii ionilor prin lichid, întor-
cân du-se la nivelul bazal odată ce bolul a trecut. O 
deglutiţie cu conţinut lichid va provoca scăderi suc-
cesive ale impedanţei dinspre capătul proximal 
spre cel distal al esofagului, în timp ce refl uxul gas-
troesofagian cu conţinut lichid va induce scăderi 
ale impedanţei cu caracter retrograd. Aerul are o 
con  ductivitate electrică scăzută (ceea ce se traduce 
printr-o impedanţă crescută), astfel încât bolurile 
conţinut gazos ce sunt înghiţite sau refl uate sunt de-
tectate drept creşteri masive ale impedanţei (5).

INDICAŢIILE IMPEDANŢ-PH-METRIEI

Indicaţiile impedanţ-pH-metriei esofagiene sunt 
următoarele: 

• Simptomatologie gastrointestială (falimentul 
creşterii, refuzul alimentaţiei, odinofagia, 
sin  dromul dispeptic, vărsăturile, hemate meza)

• Simptome respiratorii/ORL (pneumonii re-
cu rente, tuse cronică, apnea, stridorul, răgu-
şeala, senzaţia de globus laringian, eveni men-
tele ameninţătoare de viaţă, eroziunile dentare)

• Indicaţii neurologice (distonie cervicală, copii 
ce au risc crescut de BRGE datorită unui han-
dicap neuromotor, întârzierea în dezvoltare)

• Pacienţi ce nu răspund la tratamentul anti re-
fl ux empiric 

• Afecţiuni chirurgicale (atrezia esofagiană, 
aca lazia, evaluarea postoperatorie după chi-
rur  gie esofagiană)

• În scop de cercetare
Impedanţ-pH-metria este utilă în special în eva-

luarea simptomatologiei cu caracter intermitent, cum 
ar fi  tusea, disfagia, apnea, distonia capului (sin dromul 
Sandifer). Impedanţ-pH-metria poate fi  efectuată atât 
sub tratament medicamentos, cât şi în afara acestuia 
şi, de asemenea, poate fi  efectuată la copiii alimentaţi 
enteral, atât continuu, cât şi dis con tinuu (ceea ce pre-
supune luarea în calcul şi a re fl uxului din timpul me-
selor şi a celui postprandial) (4).

ECHIPAMENT

Echipamentul pentru impedanţă esofagiană este 
considerabil mai scump decât cel pentru pH-metria 
standard. Pentru gastroenterologul pediatru, opţiuni 
importante sunt afi şajul timpului pe ecranul unităţii 
de înregistrare (ce permite părinţilor să noteze în 
timp real evenimentele în jurnal) şi protecţiile bu-
toanelor de evenimente, ce previn activarea acci-
den tală a acestora de către copil (6). Unităţile de 
înre gistrare sunt comercializate împreună cu cate-
terele corespunzătoare. Cateterele sunt compatibile 
numai cu unităţile de înregistrare provenind de la 
aceeaşi companie producătoare. 

Cateterele cu electrod-referinţă intern sunt cele 
mai convenabile, deoarece nu mai este necesar un 
electrod cutanat extern conectat la piele. Cu toate 
acestea, ele ridică o problemă prin faptul că 
electrodul-referinţă este localizat la vârful cate te-
rului, ce este situat la cel puţine trei cm distal de 
senzorul de pH şi poate astfel trece de sfi ncterul 
esofagian inferior, crescând prin aceasta numărul 
de episoade de refl ux înregistrate de către aparat 
(7). Durata standard a înregistrării trebuie să fi e de 
24 de ore (minimum 18 ore pentru a fi  concludentă), 
incluzând o perioadă de zi şi una de noapte, atât 
pentru pH, cât şi pentru impedanţă (8,9).

AVANTAJELE MONITORIZĂRII MII-PH

În afara faptului că permite măsurarea RGE acid 
şi a clearance-ului chimic al esofagului, monito ri-
zarea combinată MII-pH aduce câteva avantaje im-
portante, promovând-o drept procedura de referinţă 
în evaluarea unui RGE: 

• Identifi că refl uxul slab-acid sau bazic
• Identifi că refl uxul acid suprapus şi RGE post-

prandial
• Detectează evenimentele de tip refl ux gazos
• Stabileşte înălţimea episoadelor de refl ux
• Evaluează clearance-ul bolului alimentar (im-

pedanţa poate detecta şi volume extrem de 
mici ale bolului alimentar)

• Monitorizarea impedanţ-pH-metrică poate 
di ferenţia clearance-ul volumului refl uat de 
clearance-ul pH-ului (10)

• Nivelurile bazale ale impedanţei sunt un fac-
tor de predictiv pentru prezenţa esofagitei 
(11,12).

Direcţia şi viteza unui bol alimentar pot fi  cal-
culate folosind distanţa cunoscută dintre electrozi 
şi timpul scurs între modifi cările impedanţei în 
elec  trozi succesivi. Extensia ascendentă a bolului şi 
lungimea fi zică a acestuia pot fi , de asemenea, eva-
luate (13).
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INTERPRETAREA REZULTATELOR

Nu sunt disponibile la ora actuală valori ale nor-
malului pentru impedanţă la copii (6). Valoarea 
anor  mală a numărului de episoade de refl ux a fost 
defi nită arbitrar la > 70 episoade pe 24h la copiii 
peste vârsta de 1 an şi la > 100 episoade de refl ux la 
cei sub vârsta de un an, deşi dovezi ştiinţifi ce pentru 
aceste limite nu există încă. Un index al refl uxului 
de peste 7% este considerat anormal, unul sub 3% 
este considerat normal, iar unul între 3-7%, nedeter-
minat (6).

Trei parametri sunt utili prelucrării statistice: 
a) indicele simptomatic (SI) reprezintă numărul 

de evenimente/simptome asociate refl uxului rapor-
tate la numărul total de evenimente (x 100%) şi este 
considerat pozitiv atunci când are valori > 50%. Cu 
toate acestea, înregistrările cu un număr mic de 
simptome şi/sau un număr mare de episoade de re-
fl ux vor genera IS fals-pozitiv.

b) indicele de sensibilitate simptomatologică 
(ISS) reprezintă procentul evenimentelor asociate 
RGE raportat la numărul total al episoadelor de 
refl ux. O valoare de peste 10% este considerată 
sem  nifi cativă. Şi aici, înregistrările cu un număr 
mare de simptome şi/sau un număr mic de RGE vor 
tinde să genereze un ISS fals-negativ. 

c) probabilitatea de asociere simptomatică (PAS) 
reprezintă probabilitatea ca simptomatologia paci-
entului să fi e asociată cu refl uxul şi se calculează pe 
segmente consecutive cu durata de 2 minute înainte 
şi după un eveniment. Prin consens, PAS este con-
siderată pozitivă atunci când are valoare > 95% (14)

LIMITĂRILE IMPEDANŢ-PH-METRIEI 

Impedanţ-pH-metria are actualmente mai multe 
limitări:

1. Traseul trebuie interpretat de către un medic 
cu experienţă în acest tip de analiză; curba învăţării 
în pregătirea acestuia este abruptă. Înregistrările cu 
niveluri bazale ale impedanţei scăzute sunt deseori 
imposibil de interpretat, însă aceasta survine în 
special la pacienţii cu esofagită, la care oricum im-
pedanţ-pH-metria are o utilitate diagnostică redusă 
(10). Pe de altă parte, un studiu multicentric a do-

vedit doar o concordanţă moderată între rezultatele 
interpretărilor experţilor, aceasta fi ind de numai 
42% la detecţia episoadelor de RGE (15).

2. Impedanţa detectează uneori un număr mare 
de episoade de RGE doar pe canalul de pH, cu sem-
nifi caţie incertă (16). 

3. Alimentaţia în cursul investigaţiei este dis pu-
tată: se recomandă interzicerea alimentelor cu ca-
racter acid, însă restricţia modifi că obiceiurile nor-
male ale pacientului şi, consecutiv, rezultatele (6). 

4. Sunt posibile rare complicaţii: plasarea sondei 
într-o bronşie, sângerări ale mucoaselor, defecţiuni 
(4).

5. Date recente arată că jurnalizarea manuală sau 
cu butoane are limite în ceea ce priveşte acura teţea 
notaţiilor (17). Studiile arată că intervalul dintre 
apa riţia simptomelor şi notarea lor de către pacient 
depăşeşte intervalul standard al analizei automate 
(14).

În cazul sugarilor şi al copiilor, impedanţ-pH-
me tria creşte probabilitatea de a demonstra o aso-
ciere pozitivă a simptomelor refl uxului gastro eso-
fagian, în comparaţie cu monitorizarea standard a 
pH-ului. Sugarii prezintă o predominanţă a RGE 
slab acid cauzat de tamponarea pH-ului prin mese 
de lapte mai frecvente (18), iar impedanţa este utilă 
în de tec tarea acestor evenimente. Includerea RGE 
de tip gazos suprapus peste RGE de tip lichid sau a 
celor mixte gaz-lichid, potenţează asocierea 
simptomelor refl uxului gastroesofagian (16).

În general, impedanţ-pH-metria oferă mai multe 
informaţii faţă de măsurătorile standard ale pH-
ului, deoarece permite studiul refl uxului non-acid 
şi al asocierilor temporale dintre simptome şi re-
fl uxul non-acid. Studiile efectuate la adulţi au arătat 
că monitorizarea impedanţei evidenţiază 97-98% 
dintre refl uxurile acide detectate de pH-metria stan-
dard la subiecţii sănătoşi şi la pacienţii cu BRGE, şi 
de asemenea > 93% dintre refl uxurile non-acide şi 
cele acide suprapuse (19-21). 

În concluzie, studiile efectuate la adulţi şi copii 
indică faptul că impedanţa combinată cu măsurarea 
pH-ului esofagian are potenţialul de a ajunge noul 
„gold standard“ în evaluarea refl uxului gastroeso-
fagian (22).


