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GASZTROINTESZTINÁLIS RENDSZER 
GYOMORSAVVAL ÖSSZEFÜGGŐ BETEGSÉGEI

 PEPTIKUS FEKÉLY: 

- GYOMORFEKÉLY.

- DUODENALIS FEKÉLY.

 OESOPHAGUS FEKÉLY. 

 STRESSZ-FEKÉLY.



PEPTIKUS FEKÉLY
Fekély JELLEMZŐ

Gyomorfekély

Általában nem kíséri gyomorsav 
hiperszekréció.

↓ protektív tényezők.

Helicobacter pylori.

NSAID-ok (Nem szteroid gyulladásgátlók) szedése.

Nem ritkán malignus elváltozások.  

Duodenalis 
fekély 

 Gyomorsósav szekréció.

Helicobacter pylori infekció. 

NSAID-ok. 

Malignus folyamat azonban ritkán   



A GYOMORSAV-SZEKRÉCIÓ MECHANIZMUSA

 Idegi mechanizmus: 

fokozott vagus aktivitás. 

 Endocrin mechanizmus: 
Az antrális G-sejtekből és a hízósejtekből gasztrint

(hormon) szabadít fel.  

 Paracrin mechanizmus: 
mely hatására hisztamin (lokális hormon) szabadul fel 

az enterokromaffin-sejtekből.
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A GYOMORSAV-SZEKRÉCIÓ MECHANIZMUSA

1. IDEGI MECHANIZMUS
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2. ENDOCRIN MECHANIZMUS
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SAVELVÁLASZTÁS



SAVTERMELÉS ENDOGÉN GÁTLÓI 

 Szomatosztatin.

 Kalcitonin.

 Glukagon.

 Vazoaktív intestinalis peptid (VIP).

 Prosztaglandinok (PG-ok). 



GYOMORNYÁLKAHÁRTYA 
INTEGRITÁSA

AGRESSZÍV FAKTOR PROTEKTÍV FAKTOR

HCl
PEPSZIN 

H. PYLORI

GYOMORNYÁK
BICARBONÁT SZEKRÉCIÓ

MUKOZÁLIS KERINGÉS



Agresszív faktor

Protektív faktor



A FEKÉLY GYÓGYSZERES KEZELÉSÉNEK ALAPVETŐ 

CÉLJAI:

 Fájdalom csökkentése.

 Fekély gyógyulásának elősegítése.

 Fekély kiújulásának megakadályozása. 

A GYÓGYSZERES TERÁPIA STRATÉGIÁJA

Helyreállítsa az egyensúlyt az agresszív tényezők és 

a defenzív faktorok között. 
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FEKÉLYBETEGSÉG KEZELÉSÉBEN HASZNÁLATOS SZEREK 
CÉLPONTJAIvagus



FEKÉLYBETEGSÉG KEZELÉSÉBEN 
HASZNÁLATOS SZEREK-I

1. SAVSZEKRÉCIÓ GÁTLÁSA

 Hisztamin H2-receptor-blokkolók.

Muszkarinreceptor-antagonisták
(M1-muszkarinreceptor-antagonisták).

 Protonpumpagátlók.

 Egyéb szekréciógátló vegyületek.

 Triciklikus antidepresszív szerek: 
trimipramin, doxepin. 

 Szomatosztatin, gasztrinantagonisták.



FEKÉLYBETEGSÉG KEZELÉSÉBEN 
HASZNÁLATOS SZEREK-II 

2. AZ ELVÁLASZTOTT SAV KÖZÖMBÖSÍTÉSE. 

 Antacidok.

3. NYÁLKAHÁRTYA-REZISZTENCIA NÖVELÉSE.

4. HELICOBACTER PYLORI ERADIKÁLÁSA.



SAVSZEKRÉCIÓ GÁTLÓK

I- Hisztamin H2-receptor-blokkolók
cimetidin, ranitidin, famotidin (table, iv. inj.), nizatidin

Pharmakodinámia: H2-receptor-antagonisták. 
- Gátolják a hisztamin és a gastrin indukált HCl szekrciót. 
- Gátolják a bazális HCl-szekréciót és részlegesen a táplálék

indukált HCl szekréciót.
- Részlegesen gátolják az acetylcholin indukált HCl szekréciót.

Farmakokinetika: Oralisan jól felszívódnak: nizatidin(90%) >

cimetidin, ranitidin, famotidin.

Gyógyszer-interakciók: Cimetidin P450-enzimrendszer gátló. 
 theophyllin, diazepam, warfarin, carbamazepin, phenytoin, 
kinidin hatás.



Klinikai alkalmazás:

- Peptikus fekély (nyombélfekély, jóindulatú gyomorfekély)

- Gastrooesophagalis reflux  betegség (GERD) 

- Akut stressz fekély: az intenzív osztályokon fekvő

súlyos állapotú betegekennél,  sürgősségi műtéteknél

a savaspiráció megelőzésére (Mendelson-szindróma).

- Zollinger-Ellison szindróma

Mellékhatások: 

- Cimetidin gátolja az ösztradiol metabolizmusát, fokozza a prolaktin 

termelését és kötődik az androgénreceptorokhoz  libidócsökkenés, 

impotencia és gynecomastia kialakulás (férfiakon).

Hisztamin H2-receptor-blokkolók



II- Protonpumpagátlók (H+/K+-ATPase gátlók)

Omeprazol: gyermekek >1 évnél és ≥10 kg testtömeg, 

kölcsönhatás: klopidogrel ( aktive metabolit,  hatás)

Esomeprazol & Omeprazol  erős CYP2C19-gátlók (klopidogrelell)

Pantoprazol (kapsz, iv. inj.), nem ajánlott adni < 18 év betegeknek. 

Beszűkült vesefunkciójú betegek esetén nem szükséges az 

adag módosítása. Súlyos májkárosodásban max. napi 20 mg

Lanzoprazol, Rabeprazol

Gyomornedv-ellenálló kemény kapszulákban

Pro-drug Active Metabolitok

parietális sejtek 

savas kanalikulusaiban 

Dózisfüggő gátolják a bazális és a stimulált gyomorsav-szekréciót.

Gyenge bázisok



Protonpumpagátlók (H+/K+-ATPase gátlók)

Klinikai alkalmazás

A. GERD: leghatékonyabbak. 

B. PEPTIKUS FEKÉLY: 

(duodenális, gyomorfekély, NSAIDok okozta fekélyek).

C. Stressz-fekély megelőzésére. 

D.Gastrinomák konzervatív kezelésére (legalkalmasabbak).

E. Zollinger Ellison syndrome (gastrin-szekrétáló tumor).

F.NSAID mellett profylaxis



Mellékhatások

- Ritkán (1,5-3%) hányinger, hányás, bőrkiütés, hasi fájdalom, fejfájás 

jelentkezhet. 

Felvetődés: Erős HCl gátlók

1.  hypochlorhydria  baktériumok szaporodása (gyomorrák). 

2.  pH  gasztrin termelődés fokozódás (a fellépő hypergastrinaemia 

carcinoid tumor kialakulásához vezethet a gyomorban, ill. trofikus 

hatása révén a colonban is fokozhatja a carcinoma kialalkulásának a 

veszélyét állat késírleteken). 

A klinikai gyakorlatban erre nincs bizonyíték.

Protonpumpagátlók (H+/K+-ATPase gátlók)



III- Muszkarinreceptor-antagonisták

Tercier és kvaterner tropeinszármazékok.

pirenzepin, telenzepin (M1)

IV- EGYÉB SZEKRÉCIÓGÁTLÓ VEGYÜLETEK:

Triciklikus antidepresszív szerek: (M + H2 gátlás). 

trimipramin, doxepin. 

Szomatosztatin analog: octreotid (fekély vérzésének 

megállítására, hátránya, csak parenteralisan adható) 

Gasztrinantagonisták: proglumid (kérdéses)



SAV KÖZÖMBÖSÍTŐK ANTACIDOK
Antacidok: Gyenge bázisok növelik a gyomor pH-ja 

(↓pepszin aktivitás). 

Natrium hydrogencarbonicum (NaHCO3)
Vízoldékony. 
Gyorsan kifejti közömbösítő hatását, és gyorsan felszívódik a 
gyomorból.
Előnyje: a keletkező CO2 reflektorikusan oldja a pylorusgörcsöt, ezáltal 
gyorsítja a gyomor ürülését.
Hatrányja: feszítő hatása miatt diszkomfortérzést, flatulenciát okozhat, 
és utólagos savtermelés-fokozódást válthat ki.

Mellék hatások
Alkalosis (normál vesefunkció, nem jelentős).
Nagyobb dózisok Na ( szív- és vesebetegeken oedemát és cardialis 
problémákat okozhat). Tejalkáli-szindróma, NaHCO3 és/ vagy CaCO3 + 
tej.



SAV KÖZÖMBÖSÍTŐK ANTACIDOK

Magnéziumsók

Magnesium oxydatum, MgO (gyors hatás, + laxativ)

Magnesium hydroxydatum, Mg(OH)2 (gyors hatás, + laxativ)

Magnesium trisilicicum (lassan alakul, nem szívodik fel )

Magnesium carbonicum (lassan alakul, nem szívodik fel).

Alumínium-hidroxid (gyenge  AlCl3 védi a gyomornyálkahártyát a 

sav ingerhatásától, de a bélben alumínium-foszfáttá alakul

hypophosphataemia (szervezetben). Abszorbeálja a pepszint , 

obstipaló hatás.



SAV KÖZÖMBÖSÍTŐK ANTACIDOK

Kalcium-karbonát (Calcium carbonicum, CaCO3). 

Tartós alkalmazása kerülendő

A Ca2+  gasztrintermelés, izgatja a parietális sejteket

savelválasztás (utólag). 

Tejalkáli-szindróma (Nagyobb mennyiségű tejjel)



NYÁLKAHÁRTYA-REZISZTENCIA NÖVELÉSE
Sucralfát szulfát: (poliszacharid a szacharóz szukróz-oktaszulfát alumíniumsója )

Hatásmechanizmus

Intenzíven polimerizálódik (pH<4) nyálkahártyához tapadó gél. 

Sokkal nagyobb affinitással kötődik károsodott fekélyes szövethez, mint 

a normál epitheliumhoz.

Abszorbeálja a pepszint és az epesavakat. 

Mellékhatás
- Obstipatio.

- Az aluminium tartalom miatt, veseelégtelenség esetében tartósan 
nem szabad adni.

Mivel aktiválódásához savas pH kell, nem szabad párhuzamosan
antaciddal,  H2-receptor antagonistával vagy 

protonpumpa-gátlóval bevenni.



NYÁLKAHÁRTYA-REZISZTENCIA NÖVELÉSE

Kolloidális bizmut:

(bizmut-subcitrát, bizmut-subsalicylát).

Hatásmechanizmus

A bizmut képez réteg a fekélyes területen  védőhatást biztosít a sav 

és pepszin károsító hatásával szemben. 

Fokozzák a prosztaglandinok képződését. 

Hatásosak a Helicobacter pylori ellen (bactericid). 

Mellékhatás

A nyelv és a fogak sötét elszíneződését okozhatják (elsősorban a 

szirup). Veseelégtelenség esetén encephalopathia veszélye állhat fenn.



NYÁLKAHÁRTYA-REZISZTENCIA NÖVELÉSE

Prosztaglandinok

PG-E2 és PG-I2 (elsősorban gyomornyálkahártyában található).

Misoprostol, szintetikus PGE1 metil származék .

Hatásmechanizmus

Szekréciógátlók.

Gyomor—bél rendszer  mukozális védőhatásoak.

-  nyák- és a bikarbonátszekréció.

- mucosalis véráramlás.

- H+ mucosába történő diffúziójának a gátlása  (ill. a H+ “kimosódása”) 

és az epithelium regenerációjának fokozása.



Prosztaglandinok

Mellékhatások (Misoprostol)

- Hasmenés, hasi görcsök, méhösszehúzódás. 

Ezért tilos adni terheseknek!

Terápiás indikációk

- NSAIDok okozta gyomorfekély megelőzése és kezelése különösen.

- A mellékhatások gyakorisága erősen korlátozza. 



HELICOBACTER PYLORI 
OKOZTA NYÁLKAHÁRTYA KÁROSODÁS

BARRY MARSHALL  ROBIN WARREN

2005 Nobel-díj

HCl



H. PYLORI ERADIKÁLÁSA (I)

- Protonpumpagátló alapú hármas kezelés

Protonpumpagátló 2x +

 Amoxicillin (2x1000 mg) + Clararithromycin (2x500 mg) 
vagy

 Amoxicillin (2x1000 mg) + Metronidazol (2-3x 400-500 mg) 

- Protonpumpagátló alapú négyes kezelés

PPI + (Metronidazol + Bizmutsó + tetracyclin vagy amoxicillin)



GASTROOESOPHAGEALIS REFLUXBETEGSÉG
KEZELÉSE

- Antacidok: (nátrium-alginát, NaHCO3, CaCO3), 

(alginsav, CaCO3, bázisos magnézium-karbonát) 

terhesség ideje alatt is használható rövid ideig (CaCO3 miatt).

- Hisztamin H2-receptor-blokkolók

- Protonpumpagátlók (standard kezelés).

- Sucralfát.

- Prokinetikus vegyületek

pl. Metoclopramid

Domperidon


