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Diagnosis dan Tata Laksana Penyakit Refluks Gastroesofagus 

  

 

1. Pendekatan Diagnostik 

Anamnesis dan Pemeriksaan Fisis 

• Tidak ada gejala spesifik untuk mendiagnosis atau memperkirakan respons terapi 

penyakit refluks gastroesofagus (PRGE) pada bayi dan batita: 

• Anamnesis dan pemeriksaan fisis dapat dipakai untuk mendiagnosis dan memulai 

terapi PRGE pada anak lebih besar dan remaja 

Pemeriksaan Penunjang 

• Pemantauan pH esofagus (pH-metri) dapat dipercaya untuk menilai paparan asam pada 

esofagus. 

• Pemeriksaan kombinasi impedansi dan pH-metri lebih baik dibandingkan dengan pH-

metri saja untuk mengevaluasi PRGE 

• Endoskopi untuk menentukan kerusakan mukosa esofagus akibat refluks 

• Pemeriksaan endoskopi sebaiknya diikuti dengan biopsi untuk mengetahui esofagus 

Barrett dan penyebab esofagitis selain PRGE. Walaupun demikian, tidak ada perubahan 

histologi tidak menyingkirkan RGE. 

• Pemeriksaan barium meal tidak bermanfaat untuk mendiagnosis RGE, namun 

bermanfaat untuk mendiagnosis kelainan anatomi. 

• Skintigrafi nuklir bermanfaat untuk mendiagnosis aspirasi pada keadaan respirasi 

kronik yang sulit diatasi. 

Terapi empiris sebagai diagnostik 

• Terapi empiris supresi asam lambung belum terbukti bermanfaat pada bayi dan anak 

kecil dengan gejala yang mengarah PRGE. 

• Anak lebih besar dan remaja dengan nyeri ulu hati dan nyeri dada, pemberian terapi 

supresi asam lambung jangka pendek (2 minggu) mungkin bermanfaat untuk 

menentukan apakah gejala tersebut disebabkan oleh RGE. 

 

 

 



2. Pendekatan Tata Laksana 

• Protein hidrolisat ekstensif selama 2-4 minggu dapat dicoba pada bayi yang telah 

mendapat susu formula dengan muntah berlebihan disertai  gejala klinis alergi seperti 

dermatitis atopi atau riwayat atopi dalam keluarga 

• ‘Thickening formula’ menurunkan kejadian regurgitasi 

• Posisi tengkurap dan lateral dikaitkan dengan sudden infant death syndrome (SIDS). 

Pada neonatus hingga usia 12 bulan, risiko SIDS lebih besar dibanding manfaat tidur 

tengkurap, sehingga tetap direkomendasikan posisi telentang saat tidur. 

• Pada remaja, posisi tidur miring ke sisi kiri dan menaikkan posisi kepala dapat 

mengurangi gejala RGE. 

• Pada anak lebih besar dan remaja, belum ada bukti yang mendukung pembatasan diet 

untuk mengurangi gejala RGE. 

• Antagonis reseptor histamin (H2RA) dan inhibitor pompa proton (PPI) mengurangi 

gejala dan mendukung penyembuhan mukosa. PPI lebih superior dibanding 

H2RA. Oleh karena tersedia alternatif yang lebih efektif (H2RA dan PPI), maka antasid 

dan sukralfat tidak disarankan untuk PRGE. 

• Potensi efek samping obat prokinetik melebihi potensi manfaatnya. Metoklopramid 

terbukti tidak efektif untuk GERD. Belum cukup bukti penggunaan eritromisin atau 

domperidone secara rutin untuk PRGE. 

• Operasi antirefluks hanya dipertimbangkan pada bayi dengan PRGE yang mengalami 

kegagalan terapi medis yang sudah optimal, ketergantungan jangka panjang terapi 

medis, masalah keteraturan minum obat, pasien menolak minum obat terus 

menerus, atau komplikasi yang mengancam nyawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Evaluasi dan tata laksana bayi dan anak dengan dugaan PRGE 

• Pada bayi dengan regurgitasi berulang, anamnesis dan pemeriksaan fisis yang teliti 

dengan memperhatikan ‘tanda bahaya’, cukup bagi klinisi untuk menegakkan diagnosis 

RGE tanpa komplikasi. 

• Orangtua harus diberikan edukasi, keyakinan (reassurance), dan petunjuk mengenai 

hal-hal yang harus diantisipasi. 

• Secara umum, RGE tidak perlu diintervensi. Bila gejala makin berat atau tidak 

membaik pada    usia 12-18 bulan, atau terdapat "tanda bahaya", perlu dievaluasi lebih 

lanjut oleh ahli gastrohepatologi anak. 

• ‘Thickening formula’ dapat dipertimbangkan untuk mengurangi volume regurgitasi 

• Bayi regurgitasi dengan kenaikan berat badan kurang meskipun asupan nutrisi adekuat, 

perlu dilakukan pemeriksaan tanda infeksi, gangguan elektrolit, kelainan organik, dan 

dipertimbangkan pemeriksaan barium meal. 

• Bila tata laksana diet gagal dan pemeriksaan penunjang tidak menunjukkan kelainan, 

anak perlu dirujuk ke ahli gastrohepatologi anak. 

• Tidak ada bukti kuat yang mendukung pemberian supresi asam lambung pada bayi 

‘sehat’ yang iritabel atau menangis yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya. Kedua 

gejala tersebut terdapat pada bayi normal. 

• Untuk tata laksana nyeri ulu hati kronis pada anak besar atau remaja, disarankan 

melakukan perubahan gaya hidup dan uji coba pemberian PPI selama 4 minggu. Bila 

gejala teratasi, lanjutkan PPI selama 2 bulan. Bila nyeri ulu hati terus dirasakan atau 

kembali muncul setelah terapi dihentikan, pasien perlu dievaluasi lebih lanjut oleh ahli 

gastrohepatologi anak. 

• Untuk bayi yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan alat penunjang 

diagnostik, dapat    digunakan Kuesioner Penyakit Refluks Gastroesofagus yang 

direkomendasikan oleh IDAI. 

• Bila hasil kuesioner menunjukkan kemungkinan PRGE dapat dipertimbangkan 

pemberian terapi empiris H2 antagonis atau PPI selama 2 minggu dengan 

melakukan pemantauan respons terapi. 

• Pada bayi atau anak terbukti refluks esofagitis, terapi awal adalah perubahan gaya hidup 

dan pemberian PPI. Efektivitas terapi dipantau berdasarkan derajat hilangnya gejala.  

• Pada bayi yang menolak minum, tidak direkomendasikan pemberian supresi asam 

lambung tanpa evaluasi diagnostik terlebih dahulu. Pada anak dengan disfagia atau 



odinofagia, disarankan pemeriksaan barium meal, dilanjutkan endoskopi saluran cerna 

atas. Tidak disarankan supresi asam lambung tanpa evaluasi diagnostik terlebih dahulu. 

• Pada sebagian besar bayi, RGE tidak berkaitan dengan apnea patologis maupun 

kejadian yang mengancam nyawa. Pada bayi yang diduga terdapat kaitan ini, 

pemeriksaan pH metri dapat membantu menentukan penyebab. 

• Obat antirefluks jangka panjang hanya bermanfaat pada anak dengan gejala asma 

nokturnal atau asma dependen steroid sulit terkontrol. 
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