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Rezumat
Boala de reflux gastroesofagian (BRGE) este o entitate 

frecventă în pediatrie, care este încă subdiagnosticată (”boala 
mileniului trei”). Simptomele clinice polimorfice sunt dominate 
nu numai de vărsături postalimentare, ci în multe cazuri și de 
simptome respiratorii (de la tuse nocturnă la episoade de apnee, 
wheezing recurent, pneumonie de aspiraţie și chiar sindromul de 
moarte subită). Terapia BRGE este triplă: măsuri generale, terapie 
farmacologică și chirurgicală. Drogurile inițiale (agenți prokinetici) 
au fost înlocuite în ultima perioadă cu inhibitorii pompei de 
protoni (IPP), deoarece acestea sunt considerate medicamente în 
măsură să determine dispariția simptomelor de reflux în cele mai 
multe cazuri. În cazul asocierii BRGE cu manifestări respiratorii, 
terapia cu IPP este controversată, literatura de specialitate 
rămânând a fi revizuită pentru a pune în lumină această boală 
complexă.
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Abstract
Gastroesophageal reflux disease (GERD) is a common pediatric 

condition that is still underdiagnosed (it is called ”the third 
millennium disease”). The clinical polymorphic symptoms are 
dominated not only by postfeeding vomiting, but in many cases 
also by respiratory symptoms (from nocturnal cough to apnea 
episodes, recurrent wheezing, aspiration pneumonia and even 
sudden death syndrome). GERD therapy is a triple therapy: general 
measures, pharmacological, and surgical treatment. Initial drugs 
(prokinetic agents) have been lately replaced by proton pump 
inhibitors (PPI), because they are considered to relieve reflux 
symptoms in most of the cases. When GERD is associated with 
respiratory manifestations, the PPI therapy remains under debate. 
The specialized literature is to be reviewed in order to shed light 
on this complex disease. 
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