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SZÜLŐ  ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ 
Nyelőcső pH méréshez 

 
A nyelőcső pH mérés (vegyhatás vizsgálat) a  GOR (gyomortartalom visszaáramlás a nyelőcsőbe) 
diagnosztikájában  világszerte elfogadott, és javasolt módszer.  
 
Elve: A nyelőcsőben elhelyezett elektród  kémhatást mér (savas, semleges, lúgos). Mivel az emberi 
szervezetben egyedül a gyomorban van  erőteljes savas kémhatás, a nyelőcsőben mért savas kémhatásból a 
gyomornedv visszafelé áramlására tudunk következtetni.  
 
Kivitelezés:  
A sikeres vizsgálat előfeltétele a gyermek jó együttműködése. A vizsgálatot reggel, éhgyomori állapotban 
kezdjük.  
Az elektródot az orrnyíláson keresztül vezetjük le, helyi érzéstelenítésre Lidocaint alkalmazunk. A szonda 
levezetése az esetek egy részében könnyen, minimális kellemetlenséggel kivitelezhető. Érzékenyebb 
garatreflexű, szorongó gyermekek esetében hányingerrel, öklendezéssel járhat. A megnyugtatás, a beteg 
nyugodt, egyenletes légvétele, a felszólításunknak  megfelelően végzett nyelőmozgások sokat segíthetnek, 
ill. ezeket a tüneteket teljesen megszüntetik.  
A gyermekek egy része a vizsgálat első 10-15 percében beszámol a torokban idegentest érzésről, szokatlan 
nyelésről, mely spontán elmúlik. 
A szonda pontos helyzetét röntgen átvilágítással ellenőrizzük. 
A viszgálat 24 órán át tart, közben a gyermek a szokásos napirendjét folytatja. A rendszeres étkezés, a 
nappali ébrenlét-éjszakai fekvőhelyzet fontos a vizsgálat értékelésekor. 
 
Lehetséges szövődmények: előfordulási esélyük minimális 
 
- a szonda levezetésével  keletkező minimális nyálkahártya sérülés spontán, maradéktalanul  gyógyul 
-  perforatio (a szonda által okozott átfuródás): tüneteinek  jelentkezése esetén azonnali sebészeti ellátás   
  szükséges, előfordulása akkor jön szóba, ha a garat-nyelőcső fala előre nem sejthető módon gyenge, 
vagy a   gyermek nagy ellenállást tanúsít, tiltakozik - ilyenkor a biztonsága érdekében a  vizsgálatról 
lemondunk. 
-   a szonda a nyelőcső helyett a szomszédos légutak felé veszi útját. Ilyenkor a gyermek köhög, légzése   
  hirtelen húzó  jellegűvé válik, esetleg bőrszíne elváltozik. A tünetek jelentkezésekor a szondát 
azonnal    kihúzzuk, melyre a gyermek panaszmentessé válik. A rtg. ellenőrzés a biztonságot fokozza. 
-  a garat idegentesttel történő érintése nagyon ritka esetben, nagyon érzékeny vagus reflux  esetén a    
  szívműködés lassulását okozhatja. A tünetek észlelése esetén azonnali Intenzív osztályos ellátás áll   
   módunkban.  
 
A következő állapotokról kérünk előzetes tájékoztatást:  
 
-  gyógyszerérzékenység (különösen  Lidocain) 
 
-  csecsemőkori laryngomalatia, cong. inspiratoricus stridor 
 
-  affect apnoe (erős sírás közben jelentkező légzéskimaradás, elkéküléssel) 
 
-  asthma bronchiale 
 
-  szívbetegség, ritmuszavar 
 
A felsorolt állapotokban a vizsgálat elvégezhető, előzetes ismeretük a biztonságot fokozza.  
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KÉRELEM  és  BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 
 
 
A tájékoztató elmondása, kérdések feltevése után a vizsgálatot kérem, kivitelezésébe beleegyezésem adom.  
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