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a. Anti Reflü Bariyer; alt özofagus sfinkteri (AÖS),
özofagusun karın içindeki bölümü, diafragmatik
krura,
frenoözofageal
ligament,
mukozal
birleüimler ve keskin açılanmadan oluüur (,5,6).
AÖS ve diafram, kardio özofageal bileükede (KÖB)
oluüan 0-30mmHg’lık yüksek basıncın oluüumundan sorumludur. Bu yüksek basınç bölgesi mide
(5mmHg↑) ve özofagus (5mmHg↓) gibi komüu iki
basınç bölgesini ayırarak reflüyü önler (,6).

geldiùi gösterilmiütir. Geçici AÖS relaksasyonunun
(GAÖSR) tanımlanması hastaların çoùunda normal istirahat AÖS basıncına sahip olmasına açıklık
getirmiütir. Reflü hastalıùında AÖS disfonksiyonunda vurgulanan görüü, AÖS‘deki gerginlikten
(basınç) daha ziyade, AÖS’in kontrolüne doùru
yön deùiütirmiütir. Bu deùiüiklik reflü’nün mekanizmasının anlaüılması ve tedavi stratejileri için
önemlidir. Buna göre bazal AÖS basıncını arttıran
bir ilacın GAÖSR iliükili reflünün tedavisinde büyük
fayda saùlayacaùı ümit edilmemelidir. Bazı
çalıümalarda reflü hastalıùı olanlarda, reflü ataklarının %63-74’ünden GAÖSR’in sorumlu olduùu
gösterilmiütir (7-9). AÖS relaksasyonu 6-8 sn iken,
GAÖSR hemen daima 0 saniyeden daha uzun
sürelidir. GAÖSR’in tetiùini çeken baülıca uyarılar;
mide gerilmesi, farengeal entubasyondur. GAÖSR
dik pozisyonda, stabil uyku döneminde (derin
uyku döneminde artar), genel anestezide, soùuk
stresinde azalır. GAÖSR sayısı normal üahıslarda 26/saat iken, reflülü hastalarda, 3-8/saat’dır. Normal
üahıslarda asit reflüsünün %40-50’si, GÖRH’li hastalarda %60-70’i GAÖSR ile birliktedir (7).

Uzun yıllar GÖR’nün sürekli düüük AÖS basıncına
baùlı olduùu ifade edilmiütir. Gerek reflülü gerekse
normal üahıslarda özofagus motilite ölçümleri AÖS
tonusundaki devamlı bozukluktan daha ziyade,
reflülerin çoùunlukla yutmaya baùlı olmayan
geçici AÖS relaksasyonu esnasında meydana

Daha önceleri hiatus hernisi ile eü anlamlı olarak
kullanılan GÖRH ile hiatus hernisi arasındaki iliüki
açık deùildir. Hiatus hernili hastaların bir kısmında
GÖRH gözlenmemektedir. Bu farklılık birlikte AÖS
etkinliùinin azalıp azalmaması ile açıklanabilir
(,0).

astro Özofageal Reflü (GÖR); mide
muhtevasının mideden özofagusa herhangi bir zaman ve kiüide, semptom ve harabiyet yapmaksızın geçiüidir (). úlk defa 935
yılında Asher Winkelstein tarafından ortaya konulmuütur (2). GÖR hastalık olmayıp, fizyolojik bir
olaydır. GÖR, özofagus, orofarinks, larinks ve solunum sisteminde hasar yaparak patolojik hale
gelirse Gastro özofageal reflü hastalıùından
(GÖRH) bahsedilir. Gastrointestinal sistemi tutan en
sık hastalıklardan biri olup (3), yılda yaklaüık 3
milyon kiüi GÖRH nedeni ile tedavi edilmektedir
(4).
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b. Asit Klirensi; Amaç reflü olan mide muhtevası
ile epitel arasındaki temas süresini kısaltmaktır.
Klirensde etkili faktörler; yer çekimi, özofagusun
peristaltizmi, tükrük ve özofagus sekresyonlarıdır
(). Yaklaüık 7ml tükrük 0. N HCL nötralize edebilir. Asit nötralizasyon kapasitesi tükürüùün
yapısında mevcut olan bikarbonata baùlıdır.
Tükrük salgılama hızı yaklaüık 0. 5ml/dk dır ().
Özofagus peristaltizmi derin uyku, göz hareketlerinin hızlı olduùu dönemde (REM) görülmez.
Özofagus tarafından yapılan bikarbonat sekresyonu lümendeki asit tarafından sekrete ettirilebilir.
Bikarbonat miktarı pH 2’de dahi asiti 5 dakikada
nötralize etmeye yeterlidir. Özofagus harabiyetinde özofagusun asidifikasyon süresi, reflü
sıklıùından daha iyi korelasyon gösterir. Bu durum
reflü özofajit’in patogenezinde lumendeki klirens
anormalliklerinin önemli olduùunu düüündürmektedir. GÖRH’de asit klirensini ’-5’ geciktiren peristaltik anormallikler belirlenmiütir (,).
Reflü sonucu oluüan özofagus distansiyonu sekonder peristaltizmde uyarıcı olarak rol oynayabilir.
Bu durum özofagus klirensinde önemli bir komponent olarak görülür. Her nekadar primer ve sekonder peristaltizm özofagus volumünü azaltsa da
primer peristaltizm özofagusun tam boüalımı için
gereklidir. Özofajit ile peristaltik disfonksiyon
arasında korelasyon olduùunu gösteren motilite
çalıümaları mevcuttur (2). Ancak motor disfonksiyonun neden veya sonuç olup olmadıùı açık
deùildir. Hastalarda tükrük ve bikarbonat sekresyonu bazal seviyelerinin normal olduùu gösterilse
de, kontrol grubuna göre asite baùlı tükrük ve
bikarbonat sekresyonu daha azdır (2). Yaülanmanın ve sigara içilmesinin (antikolinerjik etkiye
baùlı), asite baùlı tükrük ve bikarbonat sekresyonunu azaltabildiùi belirtilmektedir (2,3).
únsanlarda saùlıklı özofagus pH . 2’ de harabiyet
oluümadan 30’ tolerans gösterebilir. Bu durumda
asit klirensindeki gecikmenin tahrip etkisinin nasıl
olduùu açık deùildir. Pepsinin varlıùı dahi harabiyeti açıklamaz. Her nekadar pepsin, harabiyet
oranınını arttırsa da zamanın çoùunda pH 3 ve
üzerinde olup, bu pH da pepsinin etkisi az veya
yoktur (). Kedi ve köpek özofagusunda tek baüına
asit veya asit+pepsinin mukozal hasar oluüturduùu
gösterilmiütir (4). Bunun yanında hayvan ve
insan çalıümalarında duodenogastroözofageal
reflünün sadece asit ve pepsini ihtiva etmediùi birlikte bulunan safra ve pankreatik salgıların belirgin rol oynayabileceùi belirtilmektedir (4).
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c. Doku Direnci; Zararlı maddelere karüı harabiyeti
en aza indirmede rol oynayan dinamik mukozal
yapılar ve fonksiyonların grubudur. Bu yapısal
fonksiyonlar; preepitelyal (dokunun luminal yeri),
epitelyal (hücre tabakası), postepitelyal yapılardır
(, 5).
Preepitelyal defans; ne iyi belirlenmiü mukus
tabakası, ne de bikarbonat sekrete edecek hücre
kapasitesi vardır. Lümen-yüzey pH gradienti
sadece /0’dur (5,6)
Epitelyal defans; yapısal komponenti, hücre içine
ve arasına H+ geçiüini sınırlar. Fonksiyonel komponent, H+’nin tamponlanmasıdır. Asidite tamponlama kapasitesini aüarsa H+ iki transmembran protein etkisi ile (Na-H deùiütirici, Cl/HCO3 deùiütirici)
kaldırılır. Hücre içi pH çok yükseldiùinde sitoplazmadan HCO3 salınır ().
Postepitelyal defans; kan akımı ile HCO3, O2,
metabolik besinler temin edilirken, CO2,H+,
metabolik ürünler, hücre artıkları ve diùer zararlı
maddelerin uzaklaütırılmasını saùlar. Buna baùlı
olarak dokunun aüırı gerginlik, yüksek ısı, alkol
gibi zararlı etkenlerle uzun süreli temasını önler.
Ayrıca Özofagus bezleri HCO3 oluüturmadıùı için
muhtemelen yüzey bikarbonat sekresyonu da bu
yolla saùlanır (7,8). Erozif reflü özofajitin birlikte
olduùu GÖRH’li hastalarda, mukozal hasarın
oluüumu veya ilerlemesinde özofagus’un koruyucu
komponentinde yetersizlik mevcuttur. Ancak bu
yetersizliùin GÖRH’li tüm hastalarda bulunan bir
bulgu olup olmadıùı veya sadece özofajitli hastalardaki karakteristik bir özellik olup, olmadıùı
hususunda bilgiler azdır. Merek ve arkadaüları
tarafından yapılan çalıümada, endoskopi negatif
GÖRH’li hastalarda, asemptomatik kontrollere
göre daha yüksek glukokonjugat (özellikle müsin)
ve proteinden zengin özofagus sekresyonu
olduùunu, preepitelyal bariyerin güçlendirilmesi
ile erozif özofajit geliüiminin önlenebildiùi belirtilmiü, ayrıca bikarbonatsız tamponlar ve TGFα
düüüklüùünün de GÖRH semptomlarını ve histolojik deùiüiklikleri ilerletebileceùi ileri sürülmüütür
(5).
Özofagusda onarım, hücre replikasyonu ve tamiri
ile gün ve haftalar arasındadır. Bu onarım, bazal
hücre hiperplazisi ile belirgin olup, reflü özofajitin
iüaretidir. Hızlı hücre "turnover’’ı epidermal
"growth" faktör için reseptör dansitesinde artıüla
gösterilebilir. Reflü özofajit genelde motor hastalık
olsa da bir kısmında doku rezistansındaki defekt ile
açıklanabilir. Doku rezistansındaki defektte,
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sigara, alkol, sıcak veya hipertonik solusyonlar,
nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAúú) rol
oynayabilir. Çevresel faktörlere epitelyumun karüı
koymasında yaülanma rol oynayabilir ().
Mide boüalımında gecikme, mide distansiyonuna,
bu da alt özofagus sfinkterinin geçici relaksasyonuna neden olarak GÖR’nün artıüına katkıda
bulunabilir. Reflü özofajitli hastalarda mide
boüalımı ile ilgili yapılan çalıümalarda; mide
boüalımında gecikme tesbit edilenler yanında
(9,20,2), farklılık bulunmadıùını belirten
çalıümalar mevcuttur (22,23). Stacher ve
arkadaüları tarafından yapılan çalıümada, total
mide boüalım gecikmesinden daha ziyade, proksimal mide boüalımında gecikmenin reflü özofajite
katkıda bulunuduùunu belirtmiülerdir (24). Mide
boüalımında gecikme ile reflü özofajit arasındaki
iliüki, Helikobakter pilori (Hp) eradikasyonu sonucu
mide boüalımındaki artıü ile ilgili çalıümalar
karüılaütırıldıùında
çeliüki
varmıü
gibi
görülebilmektedir (25,26). Helikobakter pilori
eradikasyonu vakalarında reflü semptomlarının
arttıùı ile ilgili görüüler göz önüne alındıùında, ya
Hp ile mide boüalımı arasında, ya da mide
boüalımı ile reflü arasındaki çalıümaların ileri evaluasyonları uygun olacaktır.

Klinik Bulgular
"Hearthburn" (Retrosternal yanma), GÖRH’in en
önemli semptomudur. En iyi yukarı doùru yayılan,
yemek yemekle, eùilmekle, yatmakla artan retrosternal bölgedeki yanıcı aùrı olarak tanımlanır
(2,27). Mide muhtevasının yemekten sonra
asiditesinde belirgin düüme nedeni ile yemekten
sonraki yanma üikayeti sürpriz gelebilir. Zira özofagusda 2.5 üzerindeki pH nadiren semptom
oluüturur ve asite baùlı sekresyonun tetiùini
çekmede yetersizdir. Jonathan ve arkadaüları
tarafından yapılan çalıüma, bu hususa açıklık
getirici niteliktedir. Bu araütırıcılar yemekten sonra
tamponlanmamıü mide salgısının gastroözofageal,
skuamokolumnar bileükede bulunduùunu saptamıülar ve muhtemelen hastalıùın bu bölgede
oluümasına katkı saùladıùını belirtmiülerdir (28).
Postural
regurjitasyon;
aùız
içine
mide
muhtevasının pasif olarak kaçıüıdır. Mide asitinin
etkisi ile oluüan eküimsi tadı ile özofagusdan regurjite olan (akalazya, mekanik obstruksiyon) içerikten ayırt edilebilir. Yemekle birlikte oluüan huzursuzluk, acı, yatınca uzanınca duyulan acıya göre
daha masum bir tabloyu gösterip, yatınca,
uzanınca duyulan acı daha ciddi özofajitin bulgusu olabilir (2).
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Aùızda tuzlu suyun birikmesi; özofagus içine asit
kaçması ile vagal refleks sonucu oluüan tükrük
bezi sekresyonudur.
Disfaji; komplike reflü hastalıùı bulgusu olup,
sıklıkla darlık veya kanser göstergesidir.
Odinofaji; akut mukozal yıkım sonucudur.
GÖRH’da nadirdir. Odinofaji varlıùında, özofajit’in
alternatif nedenleri, enfeksiyon (kandida, herpes,
CMV), ilaçlar (Tetrasiklin, KCL, kinin, C vit, alendronat) veya radyasyondan üüphelenilmelidir ().
Son zamanlarda GÖRH’in klasik semptomları
"heartburn" ve regurjitasyon olmadan, özofagus
dıüı semptomlarının gözlendiùi birçok kiüi
tanımlanmıütır. Bir çalıümada baü ve boyun semptomlu hastalarda "Heartburn" insidansı %20-43
olarak rapor edilmiü, sadece %8’inde özofajit saptanmıütır (5).
GÖRH’de pulmoner semptomlar ve hastalıklar;
astım, öksürük, pulmoner fibrozisdir (29).
Otolaringolojik semptom ve bulgular; ses kısıklıùı,
öksürük, larenjit, subglottik stenoz ve larinks
kanseri olup (29), larengofarengeal reflülü hastalarda en sık gözlenen semptom boùazda
düùümlenme, yumru (globus) hissidir. Tıkanma
hissi, servikal aùrı, sürekli boùazı temizleme hissi,
halithozis, farinksde gerilme, boùaz aùrısı da larengoözofajiyal reflü semptomları içine dahil
edilebilmektedir (5).
Diùer özofagus dıüı semptom ve bulgular; kalp dıüı
göùüs aùrıları, diü erozyonları, sinüzit, faranjit,
sleep apne ile birlikte görülebilir (29).
Kronik öksürük nedeni ile deùerlendirilen hastaların %0’unda problemin nedeni reflüdür (30).
Öksürük, trakea, bronü veya larinks reseptörlerinin
aspirasyon ile doùrudan uyarılması veya reflü
olan materyalle özofagusda asite hassas duyusal
sinirlerin temasından sonra özofagobronüial refleks
yol aracılıùı ile oluüur. Bu son mekanizma astıma
baùlı öksürük yanında GÖRH’e baùlı öksürük
vakalarının çoùundan sorumludur (29,30). L.
Benini ve arkadaüları, reflü özofajitli hastalarda
öksürük eüiùinin öksürüùün yokluùunda dahi
azaldıùını, bu durumun asiditenin üiddeti ile deùil,
larenksin inflamasyonu ve özofagusun asite
teması ile ilgili olduùunu belirtmiülerdir (30).
GÖRH’e baùlı astım vakalarının patogenezinde
çoùunlukla, özofagus içindeki mekanosensitif
afferent liflerin az bir asitle dahi stimulasyonu ile
havayolu reaktivitesinin tetiùinin çekilmesidir.
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Astım hastalarının %30-90’ında GÖRH ve özofagus
içinde patolojik miktarda asit gösterilmiü, ancak
neden sonuç iliükisi tam olarak ispatlanamamıütır.
Astımlı hastaların /3-/2’ sinde GÖRH ile iliükili
diùer semptomlar yoktu (29,3). Astımlıların %80’
ine yakın kısmında alt özofagus sfinkter anormalliliùi görülmektedir. GÖRH’in tetiùini çektiùi
astım ile ilgili ipuçları

• Eriükinlik çaùında görülen astım
• Yemeklerden sonra, yatınca ve egzersizden
sonra kötüleüen astım
• Geceleyin
kötüleüen
deùerlendirilebilinir (3).

astım

olarak

B. Avidan ve arkadaüları yaptıkları çalıümada
astımlılarda tüm öksürük ve "wheezing"lerin
yaklaüık yarısının özofagusa asit reflüsü ile birlikte
olduùunu belirtmiülerdir (32). Uygun tedavilere
cevap vermeyen astımlılarda, GÖRH’dan üüphelenilebilir. Hastaların bir kısmında asit reflü tedavisi
astma semptomlarını kaldırabilir, diùerlerinde
astım tedavisine ihtiyacı azaltır. ûüphelenilen
hastalarda ampirik tedavi uygulanır. Semptomlar
dirençli ise, baüarılı tedaviden sonra tekrarlıyorsa
tanı testleri uygulanabilir (3).
GÖRH’ in otolaringolojik bulguların (vokal kord
noduleri, larenjit, laringospazm, ses kısıklıùı, disfoni, subglottik stenoz, larenks kanseri, globus)
mekanizması muhtemelen aralıklı nokturnal gastroözofageal-farengeal reflüye ve üst hava yollarının reflü materyali ile temasına baùlıdır. Üst
özofagus basıncı geceleyin daha düüüktür. Ayrıca
diùer koruyucu ve nötralize edici mekanizmalar
(öksürük ve tükrük) geceleyin baskılanmıü durumdadır. Böylece GÖRH’ de kulak, burun ve boùaz
bulgularının çoùu büyük oranda gece reflüsünün
derecesine baùlıdır. Mide salgısı ile temas eden
larenks, farenks veya oral epitelde ödem ve inflamasyon oluüur. Az miktarda dahi mide
muhtevasının aralıklı olarak larenks ve farenksle
teması semptomların veya hastalıùın oluümasında
yeterli olabilir. Bu görüü proksimal reflülü hastaların %5-20’sinde distal özofagusun asitle
temasının normal olduùunun tesbiti ile desteklenmektedir. GÖRH’in pulmoner semptomu olan
hastalarda olduùu gibi (astım ve öksürük), GÖRH’e
baùlı kulak, burun, boùaz hastalık bulguları olan
hastaların yarısından daha azında GÖRH’in klasik
semptomları (yanma, regurjitasyon) vardır. GÖRH
ile larenks kanseri arasında iliüki olduùu bazı
araütırıcılar tarafından belirtilmektedir (29,33).
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GÖRH’in KBB semtomlarını deùerlendirmede direk
veya indirek larengoskopi uygulanabilir.
Arytenoid, intraaritenoid bölge veya epiglottis’in
larengeal yüzeyinde eritem, intraaritenoid alanda
kaldırım taüı görünümü gerçek vokal kordların
ödemi, vokal kordların granulom veya kontakt
ülser gibi inflamatuvar lezyonları, hipofarinksde
biriken sekresyonlar görülebilir. Ampririk tedaviden fayda görmeyen veya tekrarlayan semptomlu veya komplikasyonlu hastalarda, aüaùıda belirtilen tanı testleri uygulanabilir. Ancak altın standart, farenks ve özofagusa yerleütirilen iki probla
24 saatlik pH monitorizasyonudur. Bu uygulama
GÖRH’e baùlı otolarengolojik komplikasyonları
anlamamıza yardımcı olmuütur (5). Yorulmaz ve
arkadaüları tarfından yapılan 30 vakalık
çalıümada, KBB kliniùine baüvuran hastalar
arasında üikayetlerine göre reflü insidansını ses
kısıklıùında %89, öksürükde %33, globus’da %63,
boùaz aùrısında %50 olarak saptamıülardır (34).

Tanı Testleri
1-Baryum Çalıümaları: Spesifik olsa da sensitivitesi
düüük olup, úntraözofageal pH testi ile reflü saptanan hastaların %40’ında radyolojik olarak GÖR
saptanmıütır (35). Özofagusun tahrip tipini
deùerlendirmede endoskopiden daha az sensitif
ve spesifiktir. Ülserler, darlıklar, herni, çift kontrastla erozyonlar tesbit edilebilir. Orta özofagus
darlıkları veya ülserleri alt özofagus’un kolumnar
(Barrett) epitel ile döüeli olduùunu fikrini verebilir
(,35).
2-Standart Asit Testi (Tuttle Testi); Ambulatuvar
pH monitorizasyonundan sonra terkedilmiütir ().
3-Bernstein Testi; Dik pozisyonda özofagus ortasına
yerleütirilen nazogastrik sondadan 5’ 00-20
damla/dk serum fizyolojik, daha sonra 6ml/dk
hızda 45’ 0. N HCL infüze edilir. Asit infüzyonu ile
septom oluüup, salin ile düzeliyorsa test pozitif
kabul edilir (36). Testin reflü hastalıùı için sensitivitesi %32-00, spesifitesi %40-00’dür. Atipik
göùüs aùrılı hastalarda sensitivitesi %7-27, spesifitesi %83’dür (). Anjiografi ile koroner damarların
normal görünmesinin koroner kalp hastalıùını
kesin ortadan kaldırmayacaùı da akılda tutulmalıdır (37)
4-Ampirik asit Baskılanma Tedavisi; günde çift
doz PPI kullanımı ile (gerektiùinde semptomları
devam edenlerde pH monitorizasyonu ile asitin
yeterli düzeyde baskılanıp, baskılanmadıùının
kontrolü ile) semptomların devamlılıùına göre
GÖRH tanısı konur ().
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5-Endoskopi ve Biyopsi; ûiddetli GÖRH’nın ve
komplikasyonların tanı ve takibinde, tedaviye
cevap vermeyen hastaların kontrolünde endikedir
(38). Özofajit için akut inflamasyon spesifik olup,
sıklıkla kronik inflamasyon ile birliktedir ().
GÖRH’nın yaklaüık %60’ında endoskopide lezyon
gözlenmezken,%30’unda özofajit,%0’unda Barret
özofagus saptanabilir (39).
6-Ambulatuvar Özofagus úçi pH Monitorizasyonu;
Günlük aktivitenin devam ettiùi fizyolojik ortamlarda yapılır. Hastalara pH’sı 4’ün altında yiyecek içecek almamaları, sigara ve alkolden kaçınmaları
belirtilir. úülemden 5 gün önceden itibaren asit
baskılayıcı ilaçları, 48 saaten önceden itibaren
AÖS’i etkileyen ilaçları kesilir. pH’nın 4’ün altına
düümesi asit sıvısının mideye reflüsünü gösterir
(40). ûiddetli hastalıklı hastalarda %93 sensitiviteye, %93 spesifiteye sahip olduùu erozyon
oluümamıü hastalarda (minimal hastalıklı) hastaların %50 ve üzerindeki kiüilerde testin normal
bulunabileceùi belirtilmektedir (). úüler ve arkadaüları Johnson ve DeeMeester’in bileüik skor sistemini temel alan, yeni bir bileüik skor elde etme
yöntemi ile testin sensivitesini %92, spesivitesini
%96 olarak saptamıülardır (4). Tüm bunların
ıüıùında; Halen özofagus içi pH ölçümü GÖRH
tanısında çok önemli yere sahiptir. Ancak özellikle
hafif üiddetli hastalarda testin negatif bulunabileceùi göz önüne alınmalıdır.
7- Radyonkülid 99Tc Sintigrafi; Pahalı bir yöntem
olup, klinik kullanım için yeterli sensiviteye sahip
deùildir (42).

Ayırıcı Tanı
Kolelithiazis, peptik ülser, gastrit, anjina pektoris ve
özofagus’un motor hastalıkları özellikle göz önüne
alınmalıdır.

Komplikasyonlar
Darlık; genelde alt özofagusda -4 cm
uzunluùunda olup, zaman içinde daha uzun bir
segmenti tutabilir. Darlık üst ve orta özofagusda da
olabilir. Darlıùın nedeni endoskopi ile ortaya
konulmalıdır ().
Barret Özofagus (BÖ); distal özofagusun çok katlı
yassı epitelinin midenin fundus mukozasına veya
kardiya mukozasına veya intestinal mukozaya
benzeyen metaplastik deùiüikliklere uùraması
olarak tarif edilebilir (4,43). GÖRH‘li hastaların
yaklaüık %0’unda adenokarsinomun geliüiminde
premalin lezyon olan Barret özofagus geliüir (4).
GÖRH’li hastalarda özofagus içine reflü olan
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materyal içindeki safra asitlerinin konsantrasyonu
özofagusdaki mukoza tahribi ile korelasyon gösterir. Ancak Barret özofaguslu hastalarda mide ve
duodenumun birlikte reflüsü normal üahıslardan
daha fazladır. Hayvan deneylerinde, duodenoözofageal anastomozun oluüturulması özofajit’e
neden olmuütur (44). Duodenum içeriùinin özofagus içine reflüsü ile özofagusda COX2 varlıùının
arttıùı, inflamasyon ile mukozanın kalınlaütıùı,
hücre proliferasyonuna katkıda bulunduùu belirtilmektedir. Selektif COX 2 inhibitörlerinin reflü
iliükli hastalıkları önleme ve tedavide yerinin olup
olmadıùının gösterilmesinin bu iliükiyi belirlemede
yol gösterici olacaùı belirtilmektedir (44,45).
Richter, asit ve safra tuzlarının birlikte BÖ geliüimi
sinerjistik etkisinin olduùunu belirtmiütir (45).
Benjamin Avidan ve arkadaüları yaptıkları
çalıümada, peptik ülser nedeni ile uygulanan
mide cerrahisinin kısa veya uzun segment BÖ için
risk faktörü olmadıùını, bu nedenle de asitsiz safra
reflüsünün özofagus mukozasını tahrip etmede
yetersiz olduùunu belirtmiülerdir (46). M F Dixon ve
arkadaüları, reflü materyali içinde safranın
varlıùının özofagus içinde özelleümiü intestinal
metaplazi ve malinitenin geliüiminde önemli bir
faktör olduùunu belirtmiülerdir (47). Bugün için
yaygın görüü, BÖ’nun karsinogenezisinde asit
anahtar ve tek faktör olup, asit dıüı reflünün (özellikle duodenogastroözofageal reflü) tek baüına
özofagus tahribine neden olmadıùı doùrultusundadır. Böylece BÖ’nda asit baskılayıcı tedavinin
etkili ve sürekli uygulanmasının kanseri
önleyeceùi düüünülür. Bunun yanında, etkin asit
baskılanması uygulaması ile özofagusa ulaüan
safra asitlerinin etkisini arttırarak adenokarsinom
insidansının artıüına katkıda bulunduùu da iddia
edilmektedir (4).
Deneysel ve klinik bulgulara dayanarak BÖ’un 3
farklı basamakta oluütuùu belirtilmektedir: Baülangıç fazı; Genetik olarak yatkın olanlarda
aüikar veya gizli reflü ile distal özofagusda tahrip
ve yeni hücre fenotipinin oluüması. 2-Formasyon
fazı; yeni hücre genotipinin belirlediùi deùiüik
uzunluk ve alanın oluüumu. 3-Progresyon fazı;
metaplastik epitel sessiz kalır veya displaziye,
sonuçta invazif adenokarsinoma ilerler (4).
Lagergren J. ve arkaüları tarafından yapılan
çalıümada GÖRH ile Özofageal kanser arasında
kuvvetli iliüki olduùu (48) belirtilirken, GÖRH ile
mide kardiasının adenokarsinomu arasında ise
zayıf iliüki olduùu belirtilmiütir (49).
Barrett mukozasının teühisi için kesin histolojik kriter
189

yoktur. Son zamanlarda cytokeratin (CK)7 ve
20’nin uzun veya kısa segment Barrett mukozası ile
gastrik intestinal metaplazi arasındaki ayırımda
faydalı olduùu belirtilmiütir (50). A Couvelard ve
arkadaüları, GÖRH hastalarından makroskopi
olarak
saùlam
görünen
gastroösofageal
bileükeden alınan biyopsilerde CK 7/20
araütırılmasının, GÖR’ye baùlı intestinal metaplazi
ile, Hp gastritine baùlı intestinal metaplazinin ayırt
edilebileceùi buna baùlı olarak hastaların daha
sonra BÖ ve belki de adenokarsinom geliümi
yönünden takip programına alınabileceùini
ortaya koymuülardır (5).
BÖ’lu hastaların takibi yönünde, Eckardt ve arkadaüları tarafından yapılan çalıümada, BÖ’lu hastalarda yaüam süresinin, benin özofagus
hastalıklılardan veya genel populasyondan farklı
olmadıùını belirtmiüler, BÖ’nda kanser riskinin literatürde abartılı olduùunu ileri sürmüülerdir (52).
Henry J. Blinder, BÖ’da takibin tutarlı olduùunu
(53), Y. Romero (54), Richter (45), BÖ’da displazi ve
kanserin erken tanımlanması için endoskopik takibin faydalı olacaùını belirtmiülerdir.
Kanama ve Perforasyon; derin ülser varlıùında
nadiren geliüen komplikasyonlardır.

TEDAV‹
a-Tıbbi tedavi iki grupta ele alınır.
Yaüam Düzeninde Deùiüiklikler; yatak baüının 0
cm yukarı kaldırılması, sigara ve alkolün kesilmesi, az yenilmesi, yaùlı gıdalardan kaçınılması
uygun olur. Kafeinli, kafeinsiz kahve, çay, kolalı
içecekler, domates, portakal suyu, diùer turunçgil
ürünleri, sarımsak, soùan alınmamalıdır. Reflüyü
arttırıcı ilaçlardan sakınılmalıdır. Yemek yedikten
üç saat içinde uzanılmamalıdır (, 5).
úlaç Tedavisi
Tekrarlayan yanması olan hastalar, disfaji, odinofaji, kilo kaybı, GIS kanama bulguları gibi alarm
semptomların varlıùında erken endoskopi
yapılmalıdır. Tekrarlayıcı yanması veya larengofarengeal reflüden üüphelenilen hastalar yaüam
tarzındaki deùiüikliklerle birlikte ampirik olarak
tedavi edilebilir (5).
Antiasitler; Aüırı antiasit kullandıùı belirlenen
hastaların büyük bir kısmında gerçekte reflü
hastalıùı mevcuttur. Antiasitler GÖRH’nın semptomlarının azaltılmasında köüe taüını oluüturmakla
birlikte, özofajit tedavisinde etkin deùildir.
GÖRH’da en etkin antiasit formulasyonu ve dozu
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bilinmemektedir.  antiasit tablet (asit nötralize
etme kapasitesi 30mmol) verildiùinde 35. ,2. ,2.
dakikalarda mide içi pH sırası ile 2,3 ve 4’ün
üzerinde gözlenmektedir (55). Günde 4 antiasit
tablet ile tedavi mide içi asiti 2X400mg/gün cimetidinden daha az düüürdüùü tesbit edilmiütir (56).
Doz arttırmak yan etkileri de birlikte getirebilir.
Tedaviye tad, kötü koku, ishal, kabızlık nedeni ile
uyumsuzluk olabilir. Böbrek yetmezlikli hastalarda
magnezyum, alüminyum toksisitesi kullanımını
sınırlar. Tuz kısıtlanması gereken durumlarda
düüük sodyumlu antiasitler önerilir. ûiddetli semptomu olmayan hastalarda semptomatik amaçlı
olarak antiasitler göz önüne alınabilir (55).
Antiasit-Alginat Kombinasyonu; antiasitler gibi
semptom iyileümesi veya daha üiddetli hastalarda
takviye olarak kullanılabilir. Antasitteki uyarılar
bu ilaç için de geçerlidir (,55).
Prokinetikler; tüm prokinetikler yanmanın kontrolünde orta derecede etkilidir. Asit baskılayıcı
ajanlarla kullanılmadıùı sürece erozyonların
iyileümesinde faydası azdır. GAÖSR üzerine etkisi
yoktur. Asit baskılayıcı ajanlarla birlikte
kullanıldıùında asit reflüsüne karüı etkinin güçlendiùi gösterilmiütir (57). Akut ve idame tedavide
FDA onayı yoktur ().
Sukralfat; modern antireflü tedavisinde yeri yoktur
(58).
H2 Reseptör Blokörleri; Özellikle üiddetli özofajitli
hastalarda faydasının beklenenden daha az
olduùu, idame tedavisinde standart doz H2 reseptör blokörlerinin (örneùin ranitidin 2X50mg)
relapsı önlemediùi belirtilmektedir. Bu ilaçların etkisini sınırlayan birtakım nedenler; tolerans
(zaman içinde etkisinin azalması) ve toklukta mide
asit baskılanmasının yeterli olmamasıdır. Doz artıüı
etkisini arttırmakla birlikte bu durum hasta uyumunu azaltır ve tedavi maliyetini yükseltir.
Prokinetiklerle birlikte verilmesi, PPI ile tedaviden
daha az etkili, daha pahalıdır. Ancak emniyetli
profili nedeni ile, hafif özofajitli hastalarda ihtiyaç
duyulduùunda alınabilmesi ve bu hastalarda etkili olabilmesi yönleri ile de göz önüne alınması
gereken ilaçlardır (58).
Proton
Pompa
inhibitörleri,
remisyonun
idamesinde olduùu gibi özofajit’in hızlı ve etkin
iyileümesinde de histamin H2 reseptör antagonistlerinden (H2RA) daha etkin olsa da daha
pahalıdır. Bunun yanında alternatif tedavilerin
baüarısı hastalıùın üiddetine baùlıdır. Böylece
anahtar tedavi fikrinde amaç, en etkin tedavinin
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belirlenmesinden ziyade daha az pahalı etkin
tedavinin uygulanması olmalıdır (59).
Aktif hastalıùın kontrolünde; basamak çıkma ve
basamak inme tedavileri kullanılır. Basamak
çıkmada; peptik ülser hastalıùındaki standart
dozda -4 hafta H2RA kullanımı, baüarısızssa
antireflü dozda, bu da baüarısızssa PPI’nün standart dozuna geçilmesidir. Baüarılı tedavi kriteri,
semptomların kontrolüdür. Etkili dozda tedavi 8-2
hafta devam eder. Standart dozda PPI ile semptomlar kontrol edilemezsse tanıyı teyit, komlikasyonları belirlemek için mide asidinin teyidi, Hp tesbiti için endoskopi yapılmalıdır. Endoskopi GÖRH
ile uyumlu ve mide asiditesi tesbit edilirse (pH <4)
PPI tedavisi günde iki kez verilmelidir. Çift doz da
yetersizse 24 saatlik pH monitorizasyonu
yapılmalıdır. Asit kontrolünün yeterli olduùu belirlenirse semptomların GÖRH ile iliükisiz olduùu
söylenebilir. Basamak inme tedavisinde, benzer
prosedürün tersi olarak, standart doz PPI ile
baülanır, baüarılı ise H2RA’e geçilir. PPI tedavisi
baüarısızssa çift doz PPI tedavisine geçilir. Bu da
baüarısızssa üstteki endoskopi, gerekirse pH monitorizasyon prosedürlerine geçilir (). John M.
Inadom ve arkadaüları tarafından yapılan
çalıümada basamak inme tedavisinin hastaların
çoùunda baüarılı olduùu, yaüam kalitesini etkilemeksizin maliyeti azaltabileceùi belirtilmiütir (60).
40 mg omeprozol’ün 2 hafta kullanımında üiddetli
erozif özofajitli hastaların %86’sının iyileütiùi belirtilmektedir. H2RA tedavisine cevap vermeyen
GÖRH’li hastalarda uygulananan omeprozol
(20mg) ile ortalama 6. 5 yıllık takipte omeprazol’ün idamesinin etkinliùi ve emniyetli olduùu
vurgulanmaktadır (59). Lars Lundell ve
arkadaüları Hp infekte GÖRH hastalarında 3 yıllık
asid idame tedavisinde korpus mukozasının glanduler atrofisinin ve
intestinal metaplazinin
geliümediùini bildirdiler (6). J labenz, GERD’li ve
Hp (+) hastalarda uzun süreli PPI tedavisinin
deùiümez olarak korpus gastritini aùırlaütırdıùını ve
sonuçta atrofik gastrite neden olacaùını ifade
etmektedir. Hp infeksiyonlu hastalarda omeprozol’ün 0 yıl risk oluüturmadan kullanılabileceùini,
ancak bunun daha ilerisinin bilinmediùini Hp
eradikasyonu ile daha uzunca bir süre rahatlıkla
PPI’nin kullanabileceùini, ayrıca Hp eradikasyonunun reflu semptomlarını düzeltebileceùini de
belirterek GERD’de Hp eradikasyonunun gerekli
olduùunu savunmuü (62), J W Freston, PPI’ile uzun
süreli anti reflü tedavisinde Hp infeksiyon
varlıùının korpus glanduler atrofisine neden
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olduùunun gözlendiùini belirten çalıümaların kontrolsüz çalıümalar olduùunu, kontrollü çalıümalarda bu düüüncenin ortaya konulamadıùını, bu
nedenle de Hp eradikasyonunu gereksiz olduùunu
belirtmiütir (63).
Hp eradikasyonunun tedavideki etkinliùini
deùerlendirmede ise 4 haftadan sonra ancak 8
haftayı geçmeyecek üekilde yanma ve regurjitasyon bulgularının Hp (+) hastalarda daha fazla
düzeldiùi, bunun da üreaz aktivitesi ve korpus gastritinin oluüumu ile ilgili olabileceùi belirtilmektedir.
Ancak bunun dıüında gerek PPI idame dozunda,
ne de PPI kullanımı esnasında relaps sıklıùında Hp
varlıùının rol oynamadıùı belirtilmektedir (64).
Paul Moayyedi ve arkadaüları yaptıkları
çalıümalarda Hp eradikasyon tedavisinin GÖRH
hastalarında relaps üzerine herhangi etkisi
olmadıùını belirtmiülerdir (65). Y Yamaji ve arkadaüları da, reflü özofajit’de Hp’nin koruyucu
rolünün gastrik atrofinin geliümesine baùlı olabileceùini belirtmiülerdir (66). V J Warburton ve
arkadaüları cag A Hp’nin özofagus hastalıkları için
koruyucu olabileceùini öne sürmüülerdir (67).
Daha önceleri, PPI tedavisi uygulanan hastaların
bir bölümünde, özellikle geceleyin asit kaçıüı
olduùu (64), yatmadan önce H2RA uygulamasının
gece asit kaçıüını önleyebildiùi, doz artımına da
gerek bırakmayabileceùi belirtildi (68). Oysa PPI
idame tedavisi ile yapılan çalıümalar sonuçların
en az antireflü cerrahi kadar etkili olduùunu
göstermektedir (64). PPI grubu ilaçların birbirleri
arasındaki farklılıkları yönünden yapılan
çalıümalarda, R Corinaldesi ve arkadaüları GER
tedavisinde Pantoprozol’ün, omeprazol kadar etkili
olduùunu belirtmiülerdir (69). Bir baüka çalıümada
da, GER tedavisinde özofajit’in iyileümesi yönünden 4 ve 8 haftalık tedavi sonuçlarının,
Lansoprozol, Pantoprozol ve Omeprozol’ün birbirine yakın sonuçlarının olduùu belirtilmiütir (70).
Klikenberg ve arkadaüları  yıl süresince omeprozol uygulanan hastaların mide korpus biyopsilerinin hiçbirinde displazi veya neoplazi gözlenmediùini ifade etmiülerdir (59). Ancak maalesef PPI ile
GÖRH idame tedavisinde relaps sayısı kontrol
altına alınsa bile BÖ ilerlemesinin önlenemediùi
belirtilmektedir (64).
GAÖSR inhibe eden atropin, morfin, nitrik oksid
sentetaz inhibitörleri belirlenmiütir. Ancak bu ajanların klinik kullanımında istenmeyen sonuçları
mevcuttur. Son zamanlarda Gama aminobutirik
asit (GABA) tip B reseptör agonisti baclofen’in
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GAÖSR yi inhibe etiiùi gösterilmiütir (7). Q Zhang
ve arkadaüları tarafından baclofen ile yapılan
çalıümada da baclofen’in GAÖSR ‘in inhibisyonu
ile GÖR ataklarını belirgin olarak baskıladıùı,
GABAB
agonistlerinin
reflü
hastalıùının
tedavisinde faydalı olabileceùi belirtilmiütir (3).
T Y Oh ve arkadaüları yaptıkları çalıümalarda reflü
ozofajitte oksidatif stresin önemli rol oynadıùını bu
nedenle reflü özofajit’in önlenmesinde veya asit
supresyonu ile reflü özofajit’in tedavisinde antioksidan tedavinin göz önüne alınması gerektiùini ileri
sürmüülerdir (72).
Tüm bunların ıüıùında; GÖRH’da tıbbi tedaviye
karar vermede klinik sınıflama veya endoskopik
görünüm temel taüı oluüturmaktadır. Pirozis sayısı
haftada 2den az ise hafif, haftada 2’den fazla
ancak hergün deùil ise orta, pirozis hergün ise aùır
olarak GÖRH’ da klinik sınıflama oluüturulabilir
(73). Hafif vakalarda antiasit veya H2 reseptör
blokörleri ile tedavinin baülanması, tedaviye
cevapsız vakalarda PPI’lerinin göz önüne alınması,
klinik olarak orta ve üiddetli veya endoskopide
özofajit’in tesbit edildiùi vakalarda doùrudan PPI
tedavinin baülanması, relapsın önlenmesi için
idame tedavinin göz önüne alınması, yaüam
kalitesini bozmayan seyrek relapslarda idame
tedavilerin tekrarları, yaüam kalitesini etkileyecek

vasıfta sık nüks durumlarında tıbbi tedavi
dıüındaki diùer tedavi seçeneklerinin göz önüne
alınması uygun yaklaüım olacaktır (58).
b. Endoskopik Uygulamalar
Gastroözofageal bileükenin endoskopik sütürle
veya lokal submukozal elektrokoagulasyonla
gerginleütirilerek GÖRH’deki etkinliùi ve emniyeti
ile ilgili çalıümalar sürdürülmektedir (45).
c. Cerrahi
PPI’lerinin asit reflüsünü belirgin olarak azaltabildiùi ancak antireflü cerrahinin bütünlüùü bozulan
antireflü bariyerin fonksiyonunu baüarılı olarak
onardıùı belirtilmektedir (45). Ortiz ve arkadaüları
(74), Katz ve arkadaüları (75) anti reflü cerrahinin
BÖ’un displazi ve kansere ilerlemesini önleyebileceùini belirtirken, daha sonra yapılan
çalıümalarda (45) ve son olarak Viemin Ye ve
arkadaüları (49) tarafından yapılan çalıümalarda
antireflü cerrahisinden sonra da özofagus ve kardia adenokarsinom geliüme riskinin yüksek olarak
kaldıùını bildirmiülerdir. H E Myrvold ve
arkadaüları medikal tedavi ile açık reflü ameliyatının 5 yıllık maliyeti üzerine yaptıkları
karüılaütırmalı çalıümada medikal tedavinin bu
süreçte daha ekonomik olduùunu ifade etmiülerdir
(76).
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