
A reflux betegség lehetséges szövődményeiről kezelési lehetőségeiről a http://www.webbeteg.hu/aloldal/reflux_gyomorfekely oldalon
részletesen tájékozódhat.

Az epekőképződést a túlzott zsírbevitel, valamint 
Savas refluxról, vagy gastrooesophagealis reflux-
ról (GERD) akkor beszélünk, ha a nyelőcső alsó 
záróizma nem zár megfelelően, így a gyomor sav-
tartalma visszaáramlik a nyelőcsőbe. Ennek egyik 
legfőbb tünete az égető érzés, illetve az emésztési 
zavarok. Azonban bizonyos élelmiszerekkel, meg-
felelő étrenddel enyhíthetők a panaszok.

Mi hajlamosít a reflux kialakulására?
Egyes embereknél alkati adottságuknál fogva eleve
gyengébb a nyelőcső alsó záróizmának működése,
másoknál a helytelen életmódra vagy egyéb beteg-
ségekre vezethető vissza a reflux kialakulása. A ter-
hesség alatt és a csecsemőkorban jelentkező tünetek 
idővel rendszerint elmúlnak.
Az alkati adottságon kívül bizonyos élelmiszerek is
nagyban befolyásolják a záróizom működését.
A nagy volumenű, zsírdús ételek, a koffein, a csokolá-
dé, a túlfűszerezett, a túl csípős, a túl savanyú vagy akár 
a mentolos ételek és ételféleségek is elernyesztik ezt 
a záróizmot, amivel elősegítik a betegség kialakulását.
Az élelmiszereken túl bizonyos gyógyszerek is csökken-
tik a záróizom tónusát, mint például az asztmaellenes 

szerek, bizonyos szívgyógyszerek vagy anyugtatók. 
Közismert az is, hogy a stresszhatás is fokozhatja a 
betegség tüneteit.

A kezeletlen reflux szövődményei
A nyelőcső nyálkahártyáján kialakuló krónikus gyul-
ladás sebeket, ún. fekélyeket okozhat, amelyek vérez-
hetnek, sőt, esetenként akár súlyos vérveszteséghez
is vezethetnek.
Ha a visszacsorgó savas gyomortartalom bekerül a 
légutakba, ott gyulladást okozhat, asztmát indukál-
hat, vagy tüdőgyulladást okozhat.
Emellett sokszor a gyakori és makacs gége-, torok 
vagy középfülgyulladás is a reflux számlájára írható.
A hosszú ideig kezeletlen reflux, a nyálkahártya ál-
landó irritációjának legsúlyosabb következménye 
egy ritka, de annál súlyosabb szövődmény, a nye-
lőcsőrák. A rákos megbetegedés megnövekedett 
kockázata, illetve a fent felsorolt egyéb súlyos szö-
vődmények kialakulásának lehetősége jelzi, hogy a 
reflux betegséget komolyan kell venni! Csak így aka-
dályozható meg a súlyos és kevésbé súlyos szövőd-
mények kialakulása!

http://www.webbeteg.hu

A reflux betegség és szövődményei
http://www.drportal.hu

A reflux kezelési lehetőségei

A kezelés során a legfontosabb 
lehetőség a visszaáramló sav 
semlegesítése, ami megszünteti 
a panaszokat, megakadályozza 
a nyelőcső nyálkahártyájának 
felmaródását, és megelőzi az 
ebből következő súlyosabb szö-
vődmények kialakulását.
Nem befolyásolja azonban a
nyelőcső alsó záróizmának az
ellazulását, így a nem savas
gyomortartalom változatlanul
visszaáramolhat.

Gyógyszeres kezelés

Az úgynevezett savlekötők -
mint arra a nevük is utal - lekö-
tik, semlegesítik a gyomorsavat, 
ezáltal enyhítik a reflux (GERD) 
tüneteit. Ezek a vény nélkül  
kapható gyógyszerek önma-
gukban

 
nem gyógyítják meg 

a gyomorsav által megrongált 
begyulladt

 
nyelőcsövet, ezért

 

Hasznos tippek a reflux tüne-
teinek csillapítására

Bizonyos élelmiszerekkel, megfe-
lelő étrenddel enyhíthetők a
tünetek:

•	 alacsony zsírtartalmú tej és 
joghurt

•	 zöldségek
•	 alacsony savtartalmú 

gyümölcsök (alma, banán, 
barack, dinnye)

•	 teljes kiőrlésű gabonafélék 
sovány húsok és halak.

Amik mindenféleképpen kerü-
lendők:

•	 zsíros, fűszeres ételek
•	 alkohol
•	 kávé
•	 csokoládéval készült édes-

ségek.

elsősorban az alkalmanként 
előforduló gyomorégés esetén 
használatosak.

A sav képződését leghatásosab-
ban megakadályozó gyógysze-
rek az ún. protonpumpa gátlók
(PPI). Ezek a gyógyszerek a reflux
bármely fázisában alkalmazha-
tók, lényegesen gyorsabb és
eredményesebb gyógyulás érhe-
tő el velük. Ezen gyógyszerek
nem csupán a tüneteket szünte-
tik meg, hanem a kiváltó okokat
is, azaz a nyelőcső és a záróizom
károsodását.

Műtéti beavatkozás

Műtétet indokolhat például a 
vérzés vagy a nyelőcső szűküle-
te. Az operáció célja a szövőd-
mény megszüntetése, illetve a 
nyelőcső záróizom funkciójának
visszaállítása.

Kezelőorvos neve:……………………………………………
Kontroll időpontja:……………………………………………

Figyelem! A jelen betegtájékoztatón szereplő információk tájékoztató jel-
legűek, nem helyettesítik a szakszerű orvosi véleményt. A kockázatokról és 
a mellékhatásokról érdeklődjön kezelőorvosánál illetve  gyógyszerészénél!


