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Időnként bárki tapasztalhat gyomor-
égést. Amennyiben ez a panasz rit-
kán fordul elő, teljesen normális je-
lenségnek számít. Reflux-betegség 
esetén azonban az égő, maró érzés 
gyakran jelentkezik, vagy tartósan 
fennáll. 40 éves kor fölött a beteg-
ség kialakulásának valószínűsége 
fokozatosan nő.
 

A lenyelt táplálék a nyelőcsőbe 
kerül, ahonnan egy záróizom 
megnyílása után jut le a gyo-

morba. Ez a körkörös izom alaphely-
zetben zárva van, csak a lenyelt étel 
átengedése idejére nyílik meg, majd 
utána rögtön újra bezárul, és ezzel 
megakadályozza a savas gyomortar-
talom visszaáramlását a nyelőcsőbe. 
Ha ennek az izomnak a működése 
elégtelen, a gyomornedv visszaáram-
lik a nyelőcső alsó szakaszába. Ez a 
reflux-betegség lényege. Amennyiben 
a visszaáramlás sokszor előfordul vagy 
tartósan fennáll, a savas gyomortarta-
lom izgatja a nyelőcső nyálkahártyá-
ját, és ezzel égő, maró érzést okoz. 

Szövődmények 
jelentkezhetnek
Az elhízás, az alkoholfogyasztás, 

a dohányzás, a túlzott kávéfogyasztás, 
valamint a stressz tartoznak a reflux 
leggyakoribb kockázati tényezői 
közé. Az egészségtelen táplálkozás és 
a rendszertelen étkezés is hozzájárul a 
betegség kialakulásához. Gyakrabban 
fordul elő reflux terhes nőknél is, mi-
vel a megnagyobbodott méh nyomást 
gyakorol a hasi szervekre. 

A reflux-betegség hosszú távon 
kezelés nélkül sokféle szövődmény 
kialakulásához vezethet. Ilyen követ-
kezmény lehet az állandó köhögés, 
a gyakori torok- vagy gégegyulladás, a 
fogzománc károsodása. A nyelőcső 
nyálkahártyáján idült gyulladás, eset-
leg hegesedés, ritkán szűkület vagy 
vérzés alakulhat ki. Az állandó irritá-
ciónak kitett nyálkahártya rákos el-

változása a legsúlyosabb szövődmény, 
de szerencsére rendkívül ritka.

A fekvő testhelyzet 
fokozza a tüneteket
A reflux-betegség legjellemzőbb 

tünete a gyomorégés érzése. A kelle-
metlen, égő érzés általában étkezés 
vagy lefekvés után 1 órán belül jelent-
kezik. A savas gyomortartalom visz-
szaáramlásának sok egyéb megjelenési 
formája is ismert: gyomorszáj környé-
ki vagy szegycsont mögötti égő érzés, 
maró érzés a torokban, savanyú íz a 
szájban, illetve bizonytalan mellkasi 
fájdalom. Néha nyelési nehezítettség 
vagy köhögés is társulhat a panaszok-
hoz. Étkezés, fekvő testhelyzet vagy 
előrehajlás a tüneteket fokozhatják.

A felsorolt tünetek időnként min-
denkivel előforduló, banális jelen-
ségnek számítanak. Reflux-betegség 
gyanúja csak akkor merül fel, ha a 
panaszok hetente több alkalommal, 
hónapokon keresztül jelentkeznek. 
Bár a gyomorégés enyhítésére több 
házi módszer is ismert, a hosszasan 
fennálló tüneteket mégsem szabad 
komolytalanul venni. A kórisme fel-
állítása, a hatékony kezelés megkez-
dése, valamint az esetleges szövőd-
mények megelőzése céljából orvos 
tanácsát kell kérni. 

Életmódváltással enyhül
A reflux nagyon jól kezelhető 

betegség. Mivel véglegesen meggyó-
gyítani ritkán lehet, általában hosszú 
távú kezelésre van szükség. Ennek so-
rán nem elegendő az aktuális tünete-
ket megszüntetni, hanem a betegség 
ismételt jelentkezését és a későbbi 
károsodást is meg kell előzni. Házi 
módszerek, mint a tejivás vagy szó-
dabikarbóna fogyasztása csak ideigle-
nesen csökkentik a panaszokat, nem 
gyógyítják a betegséget! 

Az enyhébb panaszok életmód-
beli változtatásokkal jól kezelhetők, 
sőt ily módon a betegség kialakulása 

megelőzhető. Az alábbi tanácsok leg-
többjének betartása egyszerűen kivi-
telezhető, és gyakran nagyon jó ered-
ményt hoz: a nap folyamán sokszor, 
kis mennyiségű étel fogyasztása; egyes 
élelmiszerek kerülése (pl. csokoládé, 
paradicsom, citrusfélék, fűszeres és 
bő zsírban sült ételek, kávé, szénsavas 
italok, alkohol); magas rosttartalmú 
étel fogyasztása; étkezés után 2-3 óráig 
nem szabad lefeküdni; dohányzásról 
való leszokás; a túlsúly csökkentése; az 
ágy feji részének kismértékű megeme-
lése; szoros ruházat kerülése.

Szükség lehet 
gyógyszerre is
Amennyiben az életmódban beve-

zetett változtatások nem járnak kellő 
eredménnyel, gyógyszeres kezelésre 
van szükség. Többféle gyógyszercso-
port is sikerrel alkalmazható reflux-
betegségben: egyesek megkötik a gyo-
mor savtartalmát, mások csökkentik 
a sav termelődését, illetve elősegítik 
a gyomortartalom továbbhaladását a 
be lek felé. Recept nélküli és receptre 
felírandó szerek egyaránt forgalomban 
vannak, melyek közül az orvos a beteg 
panaszainak súlyosságától függően vá-
lasztja ki a megfelelőt. (origo.hu)
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Nagyobb a kockázata a rák 
kialakulásának a cukorbajo-
soknál, a férfiaknál a bél- és 

a hasnyálmirigy-, a nőknél a mellrák 
veszélye fokozottabb – mutatták ki 
amerikai szakemberek.

A tanulmány 400 ezer felnőtt 
telefonos megkeresésén alapult. 
Ki derült, a cukorbeteg férfiak-
nál százból 16-nál, a nőknél 17-nél 
alakult ki rák. Egészséges felnőt-
teknél ez az arányszám 7, illetve 10. 
A rák és a diabétesz közötti erős össze-
függés nem lep meg minket – mondta 
Chaoyang Li, az amerikai járványügyi 
központ (CDC) epidemiológusa. 
Megjegyezte, más kutatások szintén 
találtak kapcsolatot, noha nincs bi-
zonyíték arra, hogy az egyik betegség 

okozója lenne a másiknak. Számba 
véve kort, rasszt, dohányzási és italozá-
si szokásokat, a kutatók arra jutottak, 
a cukorbajosoknál 10 százalékkal na-
gyobb a rák kialakulásának veszélye. 
A férfiaknál leginkább a hasnyálmi-
rigyrák fenyeget, de nagyobb az esélye 
a vastag-, a végbél-, a húgyhólyag-, a 
vese- és a prosztataráknak is. A nőknél 
az emlőrák, a leukémia és a méhrák 
kockázata fokozottabb.

Míg a cukorbaj nélkül élő férfiak-
nál 10 ezerből csak két esetben alakul 
ki hasnyálmirigyrák, addig a diabéte-
szeseknél 16 ez az arányszám. Nőknél 
ezerből egy a vérrákosok száma, cukor-
betegeknél viszont három – fedte fel a 
hangsúlyozottan csak pillanatfelvételt 
jelentő kutatás.

A cukorbaj és a rák 

 illusztráció


