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Σύμφωνα με τον Kaufman επί 225 ασθενών με ΓΟΠ, στους οποίους καταμετρήθηκε το pH
στον οισοφάγο επί 24 ώρες, βρέθηκε ότι τα συνηθέστερα συμπτώματα των ασθενών ήσαν
βράγχος φωνής (71%), βήχας (51%), φαρυγγικός κόμβος (47%), καθάρισμα του φάρυγγα
(42%) και δυσκαταποσία (35%). Μόνο στο 43% των ασθενών υπήρχαν συμπτώματα
αποκλειστικά από το γαστρεντερικό σύστημα, όπως ο οπισθοστερνικός καύσος και η
αναγωγή. Επί πλέον ο συριγμός και η καθ' υποτροπήν πνευμονία είναι αναγνωρισμένες
εκδηλώσεις της ΓΟΠ [1].

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι μια δυσίατη ή δυσάγωγη κατάσταση του ανωτέρου
αναπνευστικού μπορεί να αποτελεί εκδήλωση ΓΟΠ. Οι διάφορες εκδηλώσεις της ΓΟΠ υπό
μορφήν ποικίλων συμπτωμάτων, σημείων και κλινικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες:
Άπνοια, συριγμός, λαρυγγόσπασμος, βράγχος φωνής, χρόνιος βήχας, χρονία ρινοκολπίτιδα,
λαρυγγίτιδα, εκπνευστικός συριγμός, άσθμα, χρονία βρογχίτιδα, πνευμονία, επίμονη μέση
ωτίτιδα, όζοι των φωνητικών χορδών, κοκκιωμάτωση του λάρυγγα [2].

Η Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση έχει επιπεπλεγμένες εκδηλώσεις στην
ωτορινολαρυγγολογία που είναι δύσκολο να αποδειχτούν. Στα παιδιά οι ΩΡΛ εκδηλώσεις
της ΓΟΠ είναι η άπνοια και η αναγωγή. Η ΓΟΠ στα παιδιά φαίνεται να σχετίζεται με
λοιμώξεις του μέσου ωτός, υπερτροφία των αδενοειδών εκβλαστήσεων, βρογχικό άσθμα,
και καθ’υποτροπήν πνευμονία [3].
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Πιθανή συχέτιση υπάρχει μεταξύ της ΓΟΠ και του άσθματος, της πνευμονίας,
βρογχεκτασίας,, λαρυγγοτραχειίτιδας, ρινοκολπίτιδας και οδοντικώνδιαβρώσεων. Επειδή οι
διεθνείς μελέτες που αφορούν τη σχέση της ΓΟΠ και των εξωοισοφαγικών εκδηλώσεων της
στα παιδιά παραμένουν πτωχές, λόγω των μικρών δειγμάτων ασθενών ποι έχουν
χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή ακριβών συμπερασμάτων που αφορούν τα εξωοισοφαγικά
συμπτώματα στα παιδιά [4].
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