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Gastroezofageální refl ux (GER) 
■ návrat žaludečního (duodenálního) obsahu do jícnu
■ výskyt i u zdravých lidí
■  nepůsobí-li žádné příznaky ani histologické změny sliznice jícnu, označuje se 

jako fyziologický 

Refl uxní choroba jícnu (RCHJ) 
■ onemocnění, kdy reflux žaludečního obsahu působí obtíže a/nebo komplikace 
■  při makroskopicky zjistitelném poškození sliznice je nemoc klasifikována 

jako erozivní RCHJ
■   jako neerozivní RCHJ označujeme typický refluxní syndrom bez makroskopicky 

prokazatelného slizničního poškození 

Extraezofageální refl ux (EER)
■  synonyma: laryngofaryngeální reflux, 

faryngeální reflux, ORL reflux, atypický 
reflux, supraezofageální reflux

■  stav, kdy dojde k průniku refluxátu 
nad úroveň horního jícnového svěrače 
– do oblasti dýchacích cest, hltanu 
a dutiny ústní 

■  fyziologický EER – absence subjektivních 
potíží a slizničních změn

■  patologický EER – subjektivní potíže 
a/nebo patologické změny v hrtanu, 
respiračním traktu, hltanu či dutině ústní

Mimojícnové projevy 
refl uxní choroby jícnu 
■  různorodá skupina symptomů a nemocí, 

u kterých se předpokládá podíl RCHJ 
a/nebo EER na jejich vzniku, udržování 
nebo zhoršování

■ každý z příznaků se může vyskytovat:
 • bez přítomnosti RCHJ a/nebo EER nebo
 •  RCHJ a/nebo EER probíhají současně, 

aniž by měly na vznik či udržování některé 
z nemoci jakýkoliv vliv nebo

 •  RCHJ a/nebo EER představují důležitý 
kofaktor vzniku, udržování 
nebo zhoršování symptomu či nemoci 

Schéma průniku refluxu do hrtanu, 
dutiny ústní, dutiny nosní a středoušní
Schéma průniku refluxu do hrtanu, 
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Symptomy a nemoci dávané do souvislosti s EER

Lokalizace Nemoc/symptom

Hrtan refluxní (syn. zadní) laryngitida

granulomy hlasivek

glotická a subglotická stenóza

laryngospazmus

karcinom hrtanu

hlasivkové polypy a uzlíky

leukoplakie a pachydermie

aspirace

chrapot

zahlenění

hlasová únava

pokašlávaní

Průdušnice, plíce záchvatovitý kašel

chronický nevysvětlitelný kašel

obtížně léčitelné bronchiální astma

chronická obstrukční plicní nemoc

idiopatická plicní fibróza

systémová sklerodermie

bronchiektázie

syndrom náhlého úmrtí dítěte

tracheobronchiální stenóza

Hltan a dutina ústní globus faryngeus

chronická faryngitida

hyperplazie kořene jazyka

obstrukční sleep apnoe/hypopnoe

halitóza

poruchy chuti

zvýšená salivace

karcinom hltanu

zubní kaz a eroze

aftózní stomatitida a angulární cheilitida

Dutina nosní, paranazální 
dutiny, středoušní dutina

chronická rinosinusitida

sekretorická otitida

recidivující akutní otitida

Jiné nekardiální bolest na hrudi
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■	 �patofyziologie�EER�se�liší�od�patofyziologie�RCHJ
■	 �nejpodstatnější�rozdíly�jsou:
� •� �sliznice�hypofaryngu,�hrtanu�a�dalších�částí�dýchacích�cest�je�mnohem�citlivější�

na�složky�refluxátu�ve�srovnání�se�sliznicí�jícnu;�i�malý�počet�refluxů�může�
způsobit�výrazné�změny;

� •� �samotná�„kyselost“�není�nejdůležitějším�patogenetickým�faktorem�v�průběhu�
EER,�negativně�působí�i�slabě�kyselé�(pH�4,0–6,9)�a�i�zásadité�(pH�>�7,0)�
extraezofageální�refluxní�epizody�

� � -� �významnou�roli�v�poškození�sliznic�hraje�pepsin,�který�si�zachovává�stabilitu�
a�aktivitu�i�v�průběhu�slabě�kyselých�EER�epizod

� � -� �pro�průnik�refluxátu�do�hypofaryngu�a�hrtanu�je�nutná�porucha�funkce��
horního�jícnového�svěrače

Pokud�je�reflux�jenom�mírný,�může�projít�jícnem�směrem�kraniálně�do�oblasti�
hypofaryngu�a�hrtanu�bez�toho,�aby�způsobil�v�jícnu�obtíže�nebo�slizniční�změny.��
Tím�lze�vysvětlit�proč�typický�příznak�RCHJ,�kterým�je�pálení�žáhy,�udává��
jenom�5–15�%�pacientů�s�EER.�

Rozdíly mezi RCHJ a EER

� RCHJ EER

Patofyziologie

Význam�kyselosti ++++ +

Význam�pepsinu + +++

Standardně�výrazný�počet�refluxů ++++ +

Většinou�malý�počet�refluxů� + +++

Symptomy

Pálení�žáhy�a�regurgitace ++++ +

Chrapot,�kašel,�dysfagie,�globus�pharyngeus + ++++

Výsledky vyšetřovacích metod

Ezofagitida�při�ezofagogastroskopii ++ +

Abnormální�jícnová�pH�-�metrie ++++ +

Abnormální�faryngeální�pH�-�metrie + +++

Odpověď na léčbu

Inhibitory�protonové�pumpy�1×�denně +++ +

Inhibitory�protonové�pumpy�2×�denně ++++ +++
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■	 	diagnostika EER je obtížná (komplikovaná patofyziologie, příznaky EER jsou 
nespecifické, v čase kolísají a existuje rozdílná vnímavost pacientů ke složkám 
refluxátu)

■	 jednoduchý a vysoce senzitivní test k průkazu EER zatím neexistuje 
■	 anamnéza
 • je důležité znát projevy EER a myslet na možný podíl EER
 •  první představu, zda se na pacientových problémech podílí EER, lze získat 

pomoci dotazníku Reflux symptom index. 

Dotazník Reflux symptom index podle Belafského
Pacient přiřadí k jednotlivým problémům číslo 0–5 podle toho, jak moc jej jednotlivé problémy 
obtěžovaly v posledních měsících. Pokud je součet bodového ohodnocení jednotlivých 
položek větší než 13, je velká pravděpodobnost, že obtíže jsou způso beny EER.

Jak významně Vás obtěžovaly 
následující problémy v posledních 
měsících?

0 – bez obtíží
5 – závažné problémy

Chrapot nebo jiný problém s hlasem 0 1 2 3 4 5

Časté odkašlávání, nutnost odstranit 
hleny z krku

0 1 2 3 4 5

Nadměrná tvorba hlenů v krku 
a nosohltanu

0 1 2 3 4 5

Ztížené polykání jídel, nápojů  
nebo tablet

0 1 2 3 4 5

Kašel po jídle nebo ulehnutí 0 1 2 3 4 5

Obtěžující, těžko ovlivnitelný kašel 0 1 2 3 4 5

Pocit cizího tělesa (knedlíku) v krku 0 1 2 3 4 5

Pálení žáhy, bolesti na hrudi,  
pocit plnosti nebo návrat potravy 
do dutiny ústní

0 1 2 3 4 5

Přímé vyšetření hrtanu (laryngoskopie)
Nejčastěji nacházíme 
■	 hypertrofie nebo zarudnutí zadní komisury hrtanu
■	 zarudnutí arytenoidních hrbolů
■	 difúzní otok hrtanu
■	 pseudosulkus hlasivky
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Diagnosticko – terapeutický test 
■  nasazení inhibitoru protonové pumpy (omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, 

esomeprazol) v dávce 2krát denně po dobu 3–6 měsíců
■  dávka je vyšší a délka testu je delší než u diagnosticko-terapeutického testu 

používaného gastroenterology u RCHJ (důvodem je větší citlivost sliznic 
hypofaryngu a horních cest dýchacích k refluxátu)

24-hodinová dvoukanálová pH-metrie 
■ dobrá tolerance většinou pacientů
■ senzitivita kolem 85 %
■  metodika provádění pH-metrického vyšetření k průkazu EER se podstatně liší 

od pH-metrie prováděné gastroenterology

Ezofagogastroskopie
■ není nutné ji standardně provádět u všech pacientů se suspektním EER
■  vždy provádíme u pacientů s varovnými příznaky RCHJ (dysfagie, odynofagie, 

hubnutí, anémie, hemateméza, meléna), u pacientů nereagujících dostatečně 
na léčbu nebo u nejasných stavů 

Další metody
■ kombinace jícnové impedance a pH-metrie
■ měření pH v oblasti orofaryngu – Restech
■  detekce pepsinu – (Peptest, imunohistochemie) 

– např. průkaz pepsinu v sekretu ze středouší 
u chronického sekretorické otitidy svědčí 
pro pravděpodobnou souvislost s EER 

Mírná forma refluxní 
laryngitidy s mírnou 
hypertrofii zadní komisury 
hrtanu a zarudnutím 
arytenoidních hrbolů 
(šipky)

Těžká forma refluxní 
laryngitidy s hypertrofii 
zadní komisury, 
se zarudnutím a otokem 
hlasivek a pseudosulkem 
(šipky)

Schéma zavedení pH-metrické 
sondy pro měření EER. Horní 
senzor musí být těsně nad úrovní 
horního jícnového svěrače 
1 –  flexibilní endoskop zavedený 

do orofaryngu
2 – horní jícnový svěrač
3 –  horní senzor pH-metrické 

sondy
4 –  dolní senzor pH-metrické 

sondy

Schéma zavedení pH-metrické 

1

2 3

4



Příručka pro praxi: ExtraEzofagEální rEflux 7

Režimová opatření a dietní omezení
■	 představují podstatnou součást léčby

Režimová opatření a dietní omezení u pacientů s EER a RCHJ

Režimová opatření Základní dietní omezení

snížení nadváhy alkohol

nekouřit kofein

nejíst před spaním čokoláda

jíst častěji a menší porce tuky

zvýšit polohu horní poloviny těla v noci kyselé jídla (citrusy, džusy, rajčata, zelí a další)

nenosit těsné oblečení pikantní jídla

vyhýbat se namáhavé práci (zvedání břemen) červené víno

zredukovat stres sycené nápoje

 Inhibitory protonové pumpy (IPP)
Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol
■	 léčba musí být pravidelná
■	 dostatečně dlouhá (3–6 měsíců)
■	 v dostatečné dávce (2krát denně)
■	 zásadní je správné užívaní IPP – nalačno, 30–60 minut před jídlem

Suspenze alginátu
■	 navazuje pepsin a žlučové kyseliny ze žaludečního sekretu

Prokinetika 
Itoprid, metoklopramid, domperidon
■	 snižují počet refluxů

Fundoplikace
■	  lze ji zvážit u pacientu s pretrvávajícími výraznými symptomy, zejména u pacientů  

s hiátovou hernii nereagujících na léčbu IPP

Příčiny neúčinné léčby 
■	  nízká compliance je nejčastějším důvodem, proč je léčba EER „neúčinná“, proto 

je nutné pacienta důkladně poučit o nutnosti pravidelného a správného užívání 
předepsané medikace! 

■	  nejčastější příčinou špatné compliance je to, že pacient nevěří, že jeho problémy 
jsou způsobeny EER (nepálí mě žáha, nemám reflux), vysvětlení rozdílů  
mezi EER a RCHJ je proto zcela zásadní

Vytvořeno za podpory Institucionální podpory Ministerstva zdravotnictví č. 1  
RVO-FNOs/2012 a grantu IGA MZ ČR NT13725-4/2012
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