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Vyšetrenie sa vykonáva pomocou špeciál-
neho tenkého katétra (s priemerom cca 
2 mm – pozri obrázok), ktorý sa zavádza 
cez nos do pažeráka. Katéter je viditeľne 
vyvedený z nosa a leukoplastom prilepe-
ný o kožu na tvári a krku, aby sa počas 24 
hodín trvania vyšetrenia nehýbal. Na ka-
tétri sú umiestnené senzory, ktoré sú cit-
livé na zmeny pH (pH metrický senzor) 
a na prítomnosť tekutiny (impedančný 
senzor). Ža lúdočná kyselina, ktorá sa po-
čas refluxu  dostane do pažeráka, sa preto 
zaznamená pH metrickým senzorom (po-

kles pH) aj impedančnými senzormi (prítomnosť tekutiny). Katéter sa pripája 
k záznamníku, ktorý sa pacientovi zapožičia na čas vyšetrenia (24 hodín). Do záznam-
níka sa ukladajú informácie, ktoré katéter zmeria v pažeráku. Na vyšetrenie prichá-
dza pacient nalačno. Zavedenie katétra do pažeráka trvá niekoľko sekúnd a pacienti 
ho napriek obavám zvládajú veľmi dobre.

Reflux je dej, keď sa žalúdočný obsah dostáva do pažeráka. Vyskytuje sa u všetkých 
ľudí niekoľkokrát denne, pričom väčšina z nich ho nepociťuje. Pažeráková refluxová 
choroba je ochorenie, pri ktorom reflux žalúdočného obsahu spôsobuje ťažkosti 
(napr. pálenie záhy) alebo komplikácie (napr. zápal pažerákovej sliznice). 24 hodinová 
pH metria je vyšetrenie zamerané na potvrdenie alebo vylúčenie pažerákovej re-
fluxovej choroby.

Pacient počas vyšetrenia zachováva svoje bežné 
denné aktivity, neobmedzuje sa v jedení a v noci 
spí. Na záznamníku dát značí stlačením tlačidla, 
kedy pociťuje ťažkosti (napr. pálenie záhy).

24 hodinová pH metria s impedanciou sa vykoná-
va napríklad:
•  pri pálení záhy, ktoré sa nezlepšuje napriek od-

poručenej liečbe,
•  v prípade, že sa zvažuje operačné riešenie paže-

rákovej refluxovej choroby.

24 hodinová pH metria s impedanciou môže uká- zať:
•  či je pálenie záhy, ktoré sa napriek liečbe nezlepšuje, skutočne spôsobené nadmer-

ným refluxom žalúdočného obsahu do pažeráka,
•  či u pacienta predpokladáme, že sa jeho ťažkosti po operačnom riešení pažeráko-

vej refluxovej choroby zlepšia.

Vyšetrenie sa realizuje ambulantne, t. j. bez hospitalizácie. Po skončení 24 hodinovej 
pH metrie je potrebné vrátiť záznamník na Internú kliniku – gastroenterologickú.


