
11. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1499 

Az Egészségügyi Minisztérium 
s z a k m a i  i r á n y e l v e  
a felső emésztőrendszer panaszaihoz  

és tüneteihez rendelhető kórformák (gasztro-özofageális 
reflux betegség, peptikus fekély és nemfekélyes 

diszpepszia) kezelésére 

I. REFLUX TÍPUSÚ PANASZOK 

A gyomortartalom regurgitációja időszakos vagy állan-
dósult panaszokat és tüneteket (retrosternalis égés, fájda-
lom, hányinger, hányás, nyeléspanasz, stb.) okozhat, ez a 
gasztro-özofageális reflux betegség. (Továbbiakban reflux 
betegség) 

1. A gasztro-özofageális reflux betegség kezelésében 
nagy jelentősége van az alsó nyelőcső sphincter tónusát 
csökkentő tényezők kiküszöbölésének, így a zsíros ételek, a 
csokoládé, az alkoholfogyasztás, illetve a dohányzás, a 
szfinkter tónusát csökkentő gyógyszerek (theophyllin, nitrá-
tok, kalcium csatorna gátlók) elhagyásának. A szalicilátok 
és más nem szteroid gyulladáscsökkentő szerek (NSAID) 
károsíthatják a nyelőcső mucosát és elhúzódóvá teszik a 
gyógyulást. A testsúlycsökkentés, valamint az ágy feji vé-
gének 15 cm-rel való megemelése is hasznos lehet. 

2. A reflux betegség kórisméjéhez az alapellátásban kell 
eljutni, elsősorban a tünetek pontos analízise során. A reflux 
tünetekkel jelentkező betegek mintegy 50-70%-ában a nye-
lőcső nyálkahártyáján makroszkópos károsodás nem látható, 
ezért az endoszkópia a reflux-betegség diagnózisában meg-
lehetősen inszenzitív módszer, csak meglévő oesophagitis 
esetén bizonyító erejű. Ezért - főleg 45 év alatti életkorban 
és az alarm tünetek (vérzés, anemizálódás, diszfágia, profuz 
hányás, konstans mellkasi fájdalom) gondos vizsgálata és 
kizárása után - megengedhető a proton pumpa bénítókkal 
(PPI) végzett terápiás teszt. Ha 2-4 hétig alkalmazott stan-
dard dózisú PPI kezelés (esomeprazol, lansoprazol, 
omeprazol, pantoprazol, rabeprazol) teljes tüneti javulást 
eredményez,  a reflux betegség kórisméje megállapítható. 
Ellenkező esetben gasztroenterológus konzílium igénybevé-
tele szükséges.  

3. A reflux betegség multifaktoriális patogenezisű, az 
esetek kb. 80%-a hosszú távú kezelést igényel a relapszusok 
miatt. A tünetek csak ritkán korrelálnak az özofagitisz jelen-
létével illetve súlyosssági fokával (stádiumbeosztás) ezért 
felül kell vizsgálni a stádiumhoz kötött terápiás elveket. 
Mivel a reflux betegség igazolható módon rontja a beteg 
életminőségét, és korrekt gazdasági számítások szerint az 
emiatt kialakuló indirekt költségek magasabbak a gyógysze-
res kezelés költségeinél, a terápiás stratégiának elsősorban 
tünetorientált jellegűnek kell lenni. 

4. A gyógyszeres kezelés a gyomorsav közömbösítésére 
és a gasztro-özofageális reflux megelőzésére irányul.  

Igen enyhe formákban  folyékony antacidok (40-80 mEq) 
„on demand” adása megengedhető. 

A világirodalom elfogadott elvei szerint az alapellátásban 
individuálisan és az alarm  vagy atipusos tüneteket biztosan 
kizárva, óvatos, lépcsőzetesen emelkedő hatáserősségű 
gyógyszerekkel végzett („step up”) kezelés alkalmazható. 
Amennyiben a beteg 4 hét H2-receptor-blokkoló vagy PPI  
adása után sem tünet- és panaszmentes, úgy  gasztroen-
terológiai szakkonzíliumot kell igénybe venni. 

Átmeneti gyógyulás után visszatérő panaszok esetén 
minden körülmény között gasztroenterologiai konzílium 
kötelező! 

5. A gasztroenterológiai konzílium a szakma szabályai 
szerint megállapítja a kórismét, annak stádiumát (0-IV) és 
hozzárendeli a megfelelő kezelést, amelyet a kezelőorvos 
köteles követni. 

A költséghatékonysági vizsgálatok kimutatták, hogy leg-
hatékonyabb a lépcsőzetesen csökkenő hatáserősségű 
gyógyszerekkel végzett („step down0) kezelés, amelyet 
jelenlegi finanszírozási lehetőségeink mellett a gasztroen-
terológus konziliáriusnak és a családorvosnak együtt kell 
irányítani, figyelve természetesen az alarm tünetek, 
atypusos tünetek és szövődmények (elsősorban Barrett 
jelenség) jelentkezését. Step down terápia előtt az „once in 
life” endoszkópia - elsősorban Barrett szűrésre ajánlható. 
Jól tervezett step down kezelést hatékony PPI (esomeprazol, 
lansoprazol, omeprazol, pantoprazol, rabeprazol) individuá-
lisan megszabott standard vagy emelt dózisával kezdünk 8-
12 hétig, majd a PPI standard vagy felezett dózisaival, kivé-
teles esetekben H2-receptor blokkolókkal kell beállitani azt 
a kezelést, amely tünetmentességhez és életminőség stabili-
zálódáshoz vezet. 

A step down kezelés legfőbb előnye a gyors tünetmentes-
ség, és ezen keresztül a másodlagos kiadások csökkentése. 
Megállapítható, hogy a reflux betegség természetes lefolyá-
sát elsősorban az iniciális kezelés eredményessége, és az 
emiatt elhagyható incrementális költségek befolyásolják. 

6. Bizonyítottan reflux hátterű kardiológiai okkal nem 
magyarázható mellkasi fájdalom, respiratorikus tünetcso-
port, vagy egyéb extraözofageális reflux szövődmény) fej-
nyak, gégészeti tünetek) eseteiben interdisciplináris konzíli-
um, gasztroenterológus javaslatra PPI kezelés adható, illetve 
indokolt esetekben kombinált PPI-cisaprid (EKG ellenőrzés 
mellett) terápia alkalmazandó. 

7. Gyermekgyógyászatban előforduló reflux tünetcsoport 
esetén szakkonzílium igénybevétele kötelező. Ennek javas-
lata alapján cisaprid vagy PPI az adandó szer. 

8. Tekintettel a reflux-gátló műtétek fejlődésére, azokban 
az esetekben, ahol igen hosszú ideig alkalmazandó fenntartó 
terápia, elsősorban fiatal emberekben, előre jelezhető a 
gasztroenterológus, ezen a területen kifejezetten járatos 
sebész és a kezelő családorvos közös konzíliuma dönthet a 
megelőző pH-monitorozás és nyomásmérés után a műtét 
indikációjáról 
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II. FEKÉLYBETEGSÉG 
 

A fekélybetegség hátterében az esetek kb. 60-80%-ban 
Helicobacter pylori fertőzöttség (H. pylori asszociált fekély) 
áll. A gyomor és nyombélfekélyek kb. 20-30%-ban a kivál-
tó ok a nem szteroid gyulladásgátlók (NSAID) tartós vagy 
rövid ideig tartó használata a H. pylori státusztól függetle-
nül. 

Az úgynevezett H. pylori negatív fekélyek aránya növek-
szik, legújabb adatok szerint az a forma az esetek kb. 10-
15%-át teszi ki.  

1. A fekély típusú panaszokkal jelentkező betegeknek ke-
rülniük kell az ismert gyomorsav stimulánsok (pl. koffein) 
és az alkohol fogyasztását, a dohányzást és az éjszakai sav-
elválasztás fokozásának elkerülése érdekében kerülendő a 
késő esti étkezés. 

2. Amennyiben az adekvát diagnosztikus eljárások 
(endoszkópia, szövettani vizsgálat, gyors ureáz teszt, C13 
vagy C14 urea kilégzési vizsgálat, tenyésztés) H. pylori 
pozitív gyomor vagy nyombélfekélyt igazolnak, akkor a 
fekély gyógyítására, továbbá a H. pylori fertőzöttség meg-
szüntetésére eradikációs kezelés javasolt.  

Az eradikációs kezelés empirikus jellegű, első lépcsőben 
egyhetes kúra javasolt. Amennyiben a H. pylori 

eradikációja első lépcsőben bizonyítottan sikertelen, akkor 
a második lépcsőben kéthetes eradikációs kezelés indokolt 

(lásd táblázat). A második lépcsős eradikációs kezelés 
sikertelensége esetén gasztroenterológiai konzultáció és a 
H. pylori antibiotikum érzékenységének meghatározása 

alapján célzott eradikációs kezelés javasolt. 

Ventrikuláris ulcus esetén minden esetben biopsziás min-
tavételek szükségesek a fekélyből és környezetéből a fo-
lyamat hisztológiai jellegének tisztázására. A gasztrikus 
fekélyek endoszkóppal 4-8-12 hetes kezelés után ellenőri-
zendők, amennyiben a fekély 3 hónapos adekvát kezelés 
után sem gyógyul, műtét javasolt. Az endoszkóppal gyógy-
ultnak (hámosodott) minősített ventrikuláris fekélyes bete-
gek ellenőrző endoszkópos vizsgálata hisztológiai mintavé-
tellel kiegészítve további 6 hónap múlva is szükséges, még 
panaszmentes esetekben is. 

A H. pylori elleni eradikációs kezelés eredményét nyom-
bélfekélyes betegekben az eradikációs kúra befejezése után 
6-8 héttel minden esetben indokolt ellenőrizni. A H. pylori 
státusz ellenőrzésére szövődménymentes esetekben az urea 
kilégzési teszt javasolt, szövődményes esetekben (vérzést 
okozó fekély, perforáció utáni állapot, pilórus sztenozis 
utáni állapot, stb.) endoszkópiához csatolt H. pylori teszte-
lés indokolt.  

Az eradikációs kezelés (7-14 nap) után a fekélyterápia 
továbi 4-6 hetes savszekréció gátló kezeléssel, elsősorban 
standard dózisú PPI adásával folytatható annak ellenére, 
hogy a szövődménymentes fekélyek gyógyítására az esetek 
jelentős részében az eradikációs kúra önmagában is elégsé-
ges. 

A sikeres H. pylori eradikációt és a fekély teljes gyógy-
ulását biztosító rövid távú (4-6 hetes) PPI kezelést követően 
egyéni elbírálás alapján a megmaradó vagy újból fellépő 
fekély típusú diszpepsziás panaszok esetleg reflux betegség-
re utaló panaszok miatt fél-egy évig folyamatosan vagy 
intermittálóan fél dózisú PPI vagy standard dózisú  
H2-receptor gátló (H2RA) kezelés javasolt.  

 

 

A H. pylori eradikáció gyógyszerei és kezelési protokolljai 

  Kezelés 
Gyógyszerek 

  időtartama 

I. Első lépcsős kezelési módok 
I.a. Proton pumpa gátló (PPI) alapú hármas kezelés 

 Amoxicillin Clarithromycin 7 nap 

 2x1000mg/die 2x500 mg/die  

2x standard dózisú PPI/die Metronidazol 
2x500 mg/die 

Clarithromycin 
2x500 mg/die 

7 nap 

I.b. Ranitidin-bizmut-citrate (RBC) alapú hármas kezelés 

 Amoxicillin Clarithromycin 7 nap 

 2x1000 mg/die 2x500 mg/die  

2x400 mg RBC/die  Metronidazol 
2x500 mg/die 

Clarithromycin 
2x500 mg/die 

7 nap 
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  Kezelés 
Gyógyszerek 

  időtartama 

II. Második lépcsős kezelési mód 
2x standard dózisú PPI/die 4x120 mg 

colloidalis-bizmut 
subcitrat (CBS)/die 

4x500 mg 
tetracyclin/die    

4x500 mg metroni- 
dazol/die 
 

 
 

14 nap 

 

 
3. NSAID indukálta fekély rövid távú kezelésére az 

NSAID terápia felfüggesztésével 4-6 hetes standard dózisú 
PPI kezelés javasolt (egyidejű H. pylori pozitivitás esetén 
eradikációs kúra is indokolt). 

4. NSAID indukálta fekély rövid távú kezelésére az 
NSAID kezelés folytatása mellett 4-6 hetes standard dózi- 
sú vagy 2x standard dózisú PPI kezelés javasolt (H. pylori 
pozitivitás esetén eradikációs kúra is javasolt). 

Amennyiben folyamatos NSAID kezelés szükséges és a 
fekélybetegség kockázata nagy, úgy  

- az anamnézisben szereplő duodenális ulkusz esetén 
standard dózisú PPI kezelés javasolt, illetve standard 
dózisú H2RA kezelés is adható 

- az anamnézisben szereplő ventrikuláris fekély esetén 
standard dózisú PPI fenntartó kezelés javasolt 

Amennyiben az NSAID okozta gasztroduodenalis léziók 
megelőzése céljából fenntartó jellegű hatásos savszekréció 
gátló (PPI vagy H2RA) szükséges, akkor H. pylori pozitív 
betegekben a kezelés megkezdésekor eradikációs kúra java-
solt. 

6. A H. pylori negatív nyombél és gyomorfekély esetén 
standard dózisú PPI vagy H2RA kúra javasolt (megjegyzés: 
a PPI kezelés tünetcsökkentő hatása gyorsabb). 

7. Fekélyre utaló panaszok esetén a szakma szabályai 
szerinti kivizsgálás igazolja vagy kizárja a fekély fennállá-
sát. Amennyiben a kivizsgálás fekélykrátert nem talált, úgy 
a beteg kezelésében a III. pontban (Funkcionális 
diszpepszia) részletezettek irányadóak. 

 

 

III. FUNKCIONÁLIS DISZPEPSZIA 

A funkcionális diszpepszia olyan klinikai entitás, amely-
ben a diszpepszia tünetcsoport - a has felső részére lokalizá-
lódó fájdalom vagy diszkomfort, korai teltségérzés, émely-
gés, hányinger - hátterében organikus eltérés nem mutatható 
ki. Az ún. predomináns tünetek alapján  a kórképen belül 
két alcsoport különíthető el. 

1. Fekély-szerű diszpepszia (nem fekélyes diszpep-
sziának is nevezik) predomináns tünetei epigasztriális/éhség 
fájdalom, amely étkezésre, antacida vagy szekréciógátló 
kezelésre mérséklődik vagy szűnik 

2. Diszmotilitás típusú diszpepszia predomináns tünetei a 
korai teltségérzés, felhasi diszkomfort, puffadás érzés, 
émelygés, hányinger. A panaszok étkezésre fokozódnak, 
prokinetikum adásra mérséklődnek vagy szünnek. 

A modern medicina a funkcionális kórképek diagnoszti-
kájában előtérbe helyezi az ún. pozitív megközelítésű diag-
nosztikus tevékenységet, amelynek létjogosultságát és biz-
tonságos voltát a tényeken alapuló orvoslás klinikai vizsgá-
latok sorával igazolta. A pozitív diagnosztikai megközelítés 
lényege, hogy a beteg környezetét jól ismerő orvos a jelleg-
zetes és aránylag hosszú ideje fennálló tünetcsoport alapján, 
néhány kiegészítő vizsgálat (laboratóriumi vizsgálat: vér-
kép, májfunkciós vizsgálatok, süllyedés, Helicobacter pylori 
kimutatás; áttekintő hasi ultrahang vizsgálat; fekélybetegség 
gyanúja esetén gasztroduodenoszkópia) elvégzését követően 
nagy biztonsággal felállíthatja a funkcionális diszpepszia 
diagnózisát. A fentiek alapján 1 hónapig tartó empirikus 
gyógyszeres terápia kezdeményezhető, amelynek sikeressé-
ge esetén a terápia folytatható. Fontos kiemelni, hogy a  
45 év alatti életkor, régóta fennálló, gyakorlatilag változat-
lan panaszok, jó étvágy és megtartott testsúly, rosszindulatú 
daganat vonatkozásában negatív családi anamnézis  és ne-
gatív fizikális status a funkcionális diszpepszia diagnózisát 
támogatja.   

 

1. 

- Fekély-szerű diszpepszia esetén savszekréció gátló ke-
zelés ajánlott  

H2-receptor antagonista: 

amotidin 

nizatidin 

ranitidin: 

Protonpumpagátló: 

lansoprazol 

omeprazol 

pantoprazol 

rabeprazol 

esomeprazol 
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1.a. 

- Fekély-szerű diszpepszia és H. pylori pozitivitás esetén 
eradikációs kúra javasolt 1 hétig az előzőekben részletezet-
tek szerint 

 

2. 

- Diszmotilitás típusú diszpepszia esetén prokinetikumok 
adása javasolt 

cisaprid 
domperidon 
metoclopramid 

3. 

A tüneti terápia sikertelenség esetén szakkonzílium 
igénybevétele ajánlott. 

Az irányelv érvényessége: 2005. december 31. 

Az irányelvet kétévente az Egészségügyi Minisztérium 
felülvizsgálja. 

 

Az Egészségügyi Minisztérium 
s z a k m a i  i r á n y e l v e  

a kamrai extraszisztolék kezeléséhez 

A kamrai extraszisztole (ES) gyakran előforduló ritmus-
zavar. Leggyakrabban organikus szívbetegséghez társul, de 
organikus szívbetegség nélkül is előfordul.  

A kamrai ES-k rendetlen szívverést okozhatnak, de gyak-
ran nem járnak semmiféle panasszal. A kezelés akkor indo-
kolt, ha a kamrai ES panaszokat okoz és/vagy az életkilátá-
sokat rontja.  

A kezelés kapcsán mérlegelendő, hogy az antiaritmiás 
szer hogyan befolyásolja az életkilátásokat, ill. milyen mel-
lékhatásokat okoz.  

 

Ajánlási fokozatok: I: Javasolt a kezelés bizonyítékok 
és/vagy egységes szakmai vélemény alapján. II: Javasolt a 
kezelés, de a bizonyítékok és/vagy a szakmai vélemények 
nem egységesek. Evidencia szintek: A szint: Több, nagy-
számú betegen végzett randomizált vizsgálatokból származó 

bizonyítékok, B szint: Kevés számú betegen végzett 
randomizált vagy nem randomizált, vagy obszervációs vizs-
gálatokból származó adatok, C szint. Több éves klinikai 
gyakorlaton alapuló szakmai vélemény.  

1. Organikus szívbetegség nélkül fellépő kamrai ES 

a) Panaszokat nem okozó, organikus szívbetegség nélkül 
fellépő ES nem kezelendő Ajánlás: I.C.  

b) Panaszokat okozó, organikus szívbetegség nélkül fel-
lépő kamrai ES esetén az életmód rendezés, a provokáló 
tényezők (alkohol, kávé, stressz stb.) eliminálása javasolt. 
Ha a panaszok továbbra is fennállnak, bétablokkolók enyhe 
szedatívumok adása jön szóba. Ajánlás: II.C. 

 

2. Organikus szívbetegség mellett fellépő kamrai ES 

1. Az alapbetegség kezelése, provokáló tényezők kiikta-
tása mellett bétablokkoló kezelés javasolt. Ajánlás: I.A. 

2. Szívinfarktus utáni időszakban szívelégtelenségben 
fellépő kamrai ES-k esetén ha a bétablokkoló kezelésre a 
panaszok nem javulnak kisdózisú amiodaron vagy sotalol 
adható. Ajánlás: II.B, II.C. 
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