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Santrauka
Gastroezofaginio refliukso liga yra virškinimo trakto 
motorikos sutrikimas, atsirandantis dėl skrandžio turinio 
refliukso į stemplę ar burnos ertmę, sukeliančio simpto-
mus arba komplikacijas [1]. Gastroezofaginio refliukso 
ligos diagnozė dažniausiai yra nustatoma remiantis pa-
ciento klinika ir esant geram atsakui į protonų pompos 
inhibitorius [2]. Gastroezofaginio refliukso ligos gydymo 
tikslas yra sumažinti simptomus ir stemplės gleivinės 
pažeidimą. Yra 3 skirtingi pagrindiniai gastroezofaginio 
refliukso ligos gydymo būdai: gyvenimo būdo korekcija, 
medikamentinis ar operacinis gydymas [3]. Darbo tiks-
las – apžvelgti GERL diagnostiką ir gydymą, remiantis 
moksline literatūra bei pateikti išvadas.

Įvadas
Gastroezofaginio refliukso liga (GERL) yra virškina-

mojo trakto motorikos sutrikimas, atsirandantis dėl skran-
džio turinio refliukso į stemplę ar burnos ertmę, sukeliančio 
simptomus arba komplikacijas [1]. Vakarų šalyse GERL 
paplitimas bendroje populiacijoje yra 10- 20 procentų. Ser-
gamumas GERL Vakarų šalyse yra 4,5 naujo atvejo 1000 
gyventojų per metus [4]. Apie 44 proc. suaugusių žmonių 
nurodo bent kartą per mėnesį patiriantys GERL simptomus 
[5]. GERL diagnostika dažniausiai apima atidų paciento 
klinikinį ištyrimą, simptomų bei anamnezės įvertinimą [2]. 
GERL gali būti gydomas rekomenduojant pacientui keisti 
gyvenimo būdą ir įpročius, medikamentais ar operaciniu 
gydymu. Literatūros apžvalgoje plačiau apžvelgsime GERL 
diagnostiką ir gydymą.

Tyrimo tikslas − apžvelgti GERL diagnostiką ir gydymą 
remiantis moksline literatūra bei pateikti išvadas.

Tyrimo rezultatai
Diagnostika. Pirmas žingsnis GERL diagnostikoje 

yra kruopštus paciento klinikinis ištyrimas, simptomų bei 

anamnezės įvertinimas. Reikėtų išsiaiškinti pacientą vargi-
nančius simptomus, jų intensyvumą, dažnumą, trukmę, kas 
skatina paūmėjimą ir kiek simptomai daro įtaką paciento 
gyvenimo kokybei [2]. Dažniausi GERL simptomai yra de-
ginimo jausmas už krūtinkaulio (rėmuo) ir skrandžio rūgšties 
atpylimo pojūtis (rūgšties regurgitacija) [6], tačiau GERL 
gali pasireikšti ir kitais, netipiniais simptomais (1 lentelė) 
[7]. Atipiniai simptomai gali būti sukelti GERL, arba ir kitų 
ligų, tokių kaip opaligė, achalazija, gastritas, dispepsija, eo-
zinofilinis ezofagitas ar gastroparezė, todėl GERL reikėtų 
diferencijuoti nuo šių patologijų [8]. Paprastai tipinių ligos 
simptomų užtenka nustatyti preliminarią GERL diagnozę. 
Tokiems pacientams reikia pradėti empirinį gydymą PPI. 
Gydymo veiksmingumas ir simptomų išnykimas reiškia 
klinikinį GERL diagnozės patvirtinimą [2]. Jeigu simpto-
mai nepalengvėja, reikia atlikti tolesnius tyrimus, kad būtų 
patvirtinta GERL arba nustatoma kita liga [8].

Fibroezofagogastroduodenoskopija. Jeigu atsako į 
rūgštingumą mažinantį gydymą nėra, arba pacientas skun-
džiasi atipiniais, pavojaus signalo simptomais, ar yra ligos 
komplikacijų įtarimas, pacientui rekomenduojama atlikti fi-
broezofagogastroduodenoskopiją (FEGDS) [2,7]. Pagrindinis 
šio endoskopinio tyrimo privalumas yra galimybė tiesiogiai 
apžiūrėti ir įvertinti stemplės gleivinę, paimti stemplės biop-
sijas ir diagnozuoti GERL komplikacijas, tokias kaip ezofagi-
tas, stemplės striktūros ar Bareto stemplė [9]. Tyrimai parodė, 
kad apie 50 proc. pacientų, sergančių GERL, endoskopinių 
tyrimų metu nebuvo rasta jokių gleivinės pakitimų [10], 
tačiau FEGDS tyrimas yra labai naudingas ekskliuduojant 
kitas, panašius simptomus sukeliančias ligas: eozinofilinį 
ezofagitą, gastritą, opaligę ar vėžį [3].

Stemplės PH stebėsena. Stemplės pH 24 valandų ste-
bėsena yra GERL diagnozavimo auksinis standartas. Šis 
tyrimas padeda susieti paciento simptomus su refliuksu ir 
dokumenti nenormalų stemplės pH, taip patvirtinant GERL 
diagnozę. Tyrimas atliekamas pacientams, bent 2 savaites 
nevartojantiems PPI, per nosį įstūmus kateterį 5 centimetrus 
virš apatinio stemplės sfinkterio ir stebint paciento pH 24 
valandas. Stemplės rūgštingumas laikomas nenormaliu, jeigu 
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pH yra žemesnis, nei 4. PH stebėjimas yra indikuotinas pa-
cientams, kuriems gydymas PPI neveiksmingas, turintiems 
atipinių GERL simptomų, jeigu pasireiškia vaistų šalutinis 
poveikis arba pacientai ruošiami antirefliuksinėms operaci-
joms [11,12]. 

Stemplės monometrija. GERL diagnozės nustatymui 
stemplės monometrijos vertė ribota [2]. Šiuo tyrimu įver-
tinama stemplės motorika, peristaltikos susitraukimų jėga, 
stemplės raumenų atsipalaidavimas ir apatinio stemplės 
sfinkterio funkcija [7], tačiau nei sumažėjęs apatinio stem-
plės sfinkterio tonusas, nei stemplės judrumo sutrikimai nėra 
pakankamai specifiški nustatyti GERL diagnozę. Stemplės 
monometrijos tyrimas turėtų būti atliekamas pacientams 
prieš antirefliuksinę operaciją, kad būtų atmesta stemplės 
achalazija ir sunkus stemplės judrumo sutrikimas, nes šios 
ligos yra kontraindikacijos kai kurioms antirefliuksinėms 
operacijoms [2].

Ezofagografija. Bario ezofagografija pacientams, ku-
riems įtariama GERL, nerekomenduojama. Tyrimas turėtų 
būti atliekamas tik besiskundžiantiems disfagija, tačiau ne-
rekomenduojamas GERL komplikacijų (striktūrų, žiedų) 
įvertinimui [2].

Gydymas. GERL gydymo tikslas yra sumažinti simpto-
mus ir stemplės gleivinės pažeidimą. Yra 4 skirtingi GERL 
gydymo būdai: gyvenimo būdo korekcija, medikamentinis 
gydymas ir operacinis gydymas [3].

Gyvenimo būdo korekcija. Visiems GERL pacientams 
pirmo pasirinkimo gydymo būdas yra gyvenimo būdo ko-
rekcija: rūkymo metimas, nutukimo mažinimas ir svorio 
metimas, galvūgalio miegant pakėlimas ar miegojimas ant 
aukštesnės pagalvės, nevalgymas 2-3 valandas prieš miegą, 
alkoholio ir tam tikrų maisto produktų (kofeino, šokolado, 
citrusinių vaisių, aštrių, rūgščių ir riebių patiekalų) vengimas 
[13]. Nepaisant griežto rekomendacijų laikymosi, vien tik 
gyvenimo būdo pokyčiai dažnai yra nepakankami simptomų 
kontrolei, todėl dažnai prireikia medikamentinio gydymo [8].

Medikamentinis gydymas. Pastaruosius 30 metų GERL 
buvo gydomas PPI ir histamino-2 receptorių antagonistais 
(H2RA). Toks gydymas buvo veiksmingas apie 60 proc. 
pacientų [3]. Šiuo metu pirmo pasirinkimo medikamentinis 
gydymas yra PPI. Tyrimai parodė, kad PPI, lyginant su ki-
tais vaistais, yra efektyvesni malšinant GERL simptomus ir 
gydant gleivinės pažeidimą, bei pigesni [14]. 2019 metais at-
liktų tyrimų metu, Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) maisto 
ir vaistų administracija nustatė, kad vienas iš H2RA grupės 
vaistų (ranitidinas) turi N-nitrosodimetilamino (NDMA), 
kuris yra galimas kancerogenas [15]. Nors vėlesni tyrimai ne-
parodė didesnės skrandžio vėžio išsivystymo rizikos H2RA 
vartojusiems pacientams, lyginant su pacientais, vartojusiais 
PPI. Nuo 2020 m. H2RA yra išimti iš prekybos ir uždrausti 

pardavinėti JAV, Europos Sąjungoje ir Australijoje [15–18].
Epizodiniai rėmens simptomai gali būti malšinami antaci-

diniais vaistais. Šie vaistai veikia neutralizuodami skrandžio 
rūgštį stemplėje, tačiau negydo stemplės pažeidimo. Antaci-
diniams vaistams priskiriami: natrio bikarbonatas, aliuminio 
hidroksidas, magnio hidroksidas ir kalcio karbonatas [7].

GERL gydymui naudojami 7 skirtingi PPI: lansoprazolas, 
omeprazolas, ezomeprazolas, omeprazolas – natrio bikarbo-
natas, pantoprazolas, rabeprazolas ir dekslanprazolas. 2006 
m. I. Gralnek ir kt. [19] atlikta metaanalizė parodė, kad PPI 
rūšis neturi reikšmingos įtakos GERL simptomų malšinimui, 
bet ezomeprazolas dėl savo ilgalaikio veikimo yra veiksmin-
giausias, esant sunkesniam gleivinės pažeidimui. 

Siekiant didžiausios PPI koncentracijos kraujyje ir di-
džiausio veiksmingumo, geriausias laikas vartoti vaistus 
yra tada, kai skrandžio gleivinėje veikia didžiausias protonų 
siurblių skaičius. Kadangi maistas stimuliuoja protonų siur-
blius, 15–60 minučių prieš valgį išgerta dozė turi didžiausią 
poveikį rūgščių slopinimui [8]. 

Gydymą PPI reikėtų pradėti nuo mažiausios galimos 
vaisto dozės 1 kartą per dieną. Vaistą vartoti 15 - 60 mi-
nučių prieš pusryčius (išskyrus dekslansoprasolą, kurį ga-
lima vartoti bet kada) [2,3]. Rekomenduojama gydymo PPI 
trukmė – 4-8 savaitės. Esant sėkmingam atsakui, gydymą 
galima nutraukti. Jeigu atsakas į gydymą PPI nepakankamas, 
reikėtų didinti vaisto dozę, padidinti vartojimą iki 2 kartų 
per dieną arba pakeisti gydymą į kitą PPI rūšį. Palaikomoji 
PPI terapija yra rekomenduojama pacientams su nevisiškai 
išnykusiais arba nutraukus gydymą sugrįžtančiais simpto-
mais, taip pat pacientams, turintiems erozinį ezofagitą ar 
Bareto stemplę. Pacientams, kuriems reikalingas ilgalaikis 
gydymas PPI, rekomenduojama skirti mažiausią veiksmingą 
dozę, išbandyti gydymą tik esant GERL simptomams arba 
gydymą su pertraukomis [2]. Esant PPI atspariai GERL li-
gai, reikėtų pacientą nusiųsti pas gydytoją gastroenterologą  
konsultacijai [8]. 

Dažniausios PPI nepageidaujamos reakcijos yra viduria-
vimas, galvos skausmas, pykinimas, pilvo skausmas, vidurių 

Tipiniai simptomai Atipiniai 
simptomai

Pavojaus signalo 
simptomai

Rėmuo Lėtinis kosulys Disfagija
Regurgitacija Užkimimas Odinofagija

Ne širdinės kilmės 
krūtinės skausmas

Svorio kritimas

Gumulo gerklėje 
jausmas

Melena

Gerklės skausmas Vėmimas krauju
Miego sutrikimai

1 lentelė. GERL simptomai [7].
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pūtimas [20]. Ilgalaikis PPI vartojimas didina hipomagne-
zemijos, Clostridium difficile infekcijos, šlaunikaulio lūžio, 
vitamino B12 deficito ir visuomenėje įgytos pneumonijos 
riziką [21]. PPI yra metabolizuojami CYP2C19 ir CYP3A4 
fermentų, todėl gali daryti įtaką kitų vartojamų vaistų po-
veikiui. Tokius vaistus kaip varfarinas ar fenitoinas kartu 
su PPI reikėtų vartoti atsargiai, nes PPI gali padidinti šių 
vaistų koncentraciją kraujo plazmoje. Tyrimai parodė, kad 
PPI sumažina klopidrogelio, kaip trombocitų agregaciją slo-
pinančio vaisto, poveikį, todėl kartu vartojant šiuos vaistus, 
didėja miokardo infarkto tikimybė [22].

Chirurginis gydymas. Pagrindinės indikacijos opera-
ciniam gydymui yra  GERL atsparumas medikamentiniam 
gydymui, komplikacijos (Bareto stemplė, stemplės striktūra, 
astma), nuolatiniai refliukso simptomai, nepaisant rūgštin-
gumo slopinimo, vaistų netoleravimas ar visą gyvenimą 
reikalingas PPI palaikomasis gydymas, bet  pacientas ne-
nori  priklausyti nuo vaistų [8]. Pacientams, kuriems nėra 
atsako į gydymą PPI, yra mažai šansų, kad antirefliuksinė 
operacija duos ženkliai geresnį gydymo efektą [23]. Prieš 
antirefliuksinę operaciją būtina atlikti pH stebėseną, kad 
būtų patvirtinta simptomų koreliacija su refliuksu, ir stem-
plės monometriją, kad būtų patvirtinta normali stemplės 
peristaltika [2,11,12].

Daugeliui pacientų pirmo pasirinkimo operacinis gydy-
mas yra laparoskopinė fundoplikacija [1]. Nustatyta, kad 
pacientų, kuriems buvo atlikta laparoskopinė antirefliuksinė 
operacija, komplikacijų dažnis buvo mažesnis nei pacien-
tams, kuriems buvo atlikta atvira (laparotominė) antirefliuk-
sinė operacija [24]. 

Sunku parinkti tinkamą gydymą, kai GERL serga smar-
kiai nutukęs pacientas, kuriam nepavyksta numesti svorio, 
naudojant konservatyvias priemones. Šių pacientų GERL 
patofiziologija skiriasi, o padidėjęs intraabdominalinis slėgis 
didina regurgitaciją iš skrandžio į stemplę. Dauguma eks-
pertų sutinka, kad šiai pacientų grupei laparoskopinė fundo-
plikacija  susijusi su dideliu nesėkmių dažniu ir kad šiems 
pacientams Roux-en-Y skrandžio apeinamoji operacija turėtų 
būti pasirinkta. Šios operacijos privalumai: ją galima atlikti 
laparoskopiškai; tai gerai veikianti antirefliuksinė operacija, 
nes mažame skrandžio maišelyje yra nedaug parietalinių 
ląstelių, Roux galūnė apsaugo nuo tulžies refliukso, pacientai 
dėl šios operacijos sėkmingai numeta svorio [3].

Nauji gydymo būdai. Yra išrasta naujų būdų gydyti 
GERL. GERL bandoma gydyti suveržiant apatinį stemplės 
sfinkterį endoskopiškai susiuvant, susegant „klipsais“, sulei-
džiant į sfinkterį silikono, išdėstant aplink sfinkterį magne-
tinius titano karoliukus ir taikant radiodažnuminį apatinio 
stemplės sfinkterio švitinimą. Buvo išbandytas ir apatinio 
stemplės sfinkterio stimuliavimas implantuotu širdies sti-

muliatoriumi, tačiau šių metodų ilgalaikis veiksmingumas 
šiuo metu  nėra įrodytas [1].

Išvados
1. Dažniausiai gastroezofaginio refliukso liga diagno-

zuojama remiantis paciento anamneze, tipiniais simptomais 
(rėmuo ir regurgitacija) ir geru atsaku į gydymą protonų 
pompos inhibitoriais.

2. Jeigu atsako į gydymą protonų pompos inhibitoriais 
nėra, yra ligos komplikacijų įtarimas arba pacientą vargina 
atipiniai arba pavojaus signalo simptomai, pacientui reko-
menduojama atlikti endoskopiją.

3. Visiems GERL pacientams pirmo pasirinkimo gydymo 
būdas yra gyvenimo būdo korekcija: rūkymo metimas, nu-
tukimo mažinimas ir svorio metimas, galvūgalio miegant 
pakėlimas ar miegojimas ant aukštesnės pagalvės, nevalgy-
mas 2-3 valandas prieš  miegą, alkoholio ir tam tikrų maisto 
produktų (kofeino, šokolado, citrusinių vaisių, aštrių, rūgščių 
ir riebių patiekalų) vengimas.

4. Pagrindinis gastroezofaginio refliukso ligos medi-
kamentinis gydymas yra gydymas protonų pompos inhi-
bitoriais.

5. Nesant atsako į gydymą protonų pompos inhibitoriais, 
reikėtų pagalvoti apie kitas stemplės ligas. Jas atmetus, rei-
kėtų apsvarstyti chirurginį antirefliuksinį gydymą.
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GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE: 
DIAGNOSTICS, TREATMENT
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Summary
Gastroesophageal reflux disease is a gastrointestinal motility 

disorder that results from the reflux of stomach contents into the 
esophagus or oral cavity, causing symptoms or complications [1]. 
The diagnosis of gastroesophageal reflux disease is usually based 
on the patient‘s clinic and a good response to proton pump inhibi-
tors [2]. The goal of gastroesophageal reflux disease treatment is 
to reduce the symptoms and to reduce damage to the esophageal 
mucosa. There are 3 main different treatment options for gastroe-
sophageal reflux disease: lifestyle correction, drug therapy and sur-
gery. The aim of the work is to review the diagnosis and treatment 
of the disease in the scientific literature and to present conclusions.
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