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Bevezetés: A Helicobacter pylori prevalenciája a fejlett országokban csökken, de a jelenség időbeli lefolyása nem kel-

lően  ismert. Cél: A szerzők endoszkópos centrumukban a H. pylori-fertőzés-prevalencia időbeli változásának ki-

értékelését tűzték ki célul. Módszer: A szerzők 1997 és 2012 között vizsgált 4647 beteg adatait dolgozták fel. 

A Helicobacter pylori-fertőzést módosított Giemsa-festéssel és ureázgyorsteszttel igazolták. A fertőzés prevalenciá-

ját az endoszkópos vizsgálat éve, a diagnózis, a születési kohorszok és a korcsoportok szerint értékelték ki. Ered-

mények: A fertőzés általános prevalenciája 54,7% volt: 1998-tól 71,3%-ról 2011-re 32,6%-ra csökkent. Az 1920 és 

1959 közötti 10 éves születési kohorszokban a fertőzés prevalenciája 62,5% volt, 1960–1969 között 57,4%, 1970 és 

1979 között 39%, 1980 és 1989 között 26,7%. A 18–19 éves korcsoportban 21,8%, 20–29 év között 34,9%, 30–39 

éveseknél 46,5%, 40–49 éves korban 63,7%, 50–59 éveseknél 63,2%, 60–69 éveseknél 59,2%-os prevalenciát ész-

leltek. A Helicobacter pylori-pozitív nyombélfekélyek aránya az 1998-as 95,9%-ról 2011-ben 59,1%-ra csökkent 

(p = 0,001). Következtetések: A Helicobacter pylori-fertőzés prevalenciája a vizsgált időszakban jelentősen csökkent: 

ez az 1960-as évek közepén, az 1970-es években született kohorszoknál kezdődött, másfél évtizeddel megelőzve a 

baktérium felfedezését. Orv. Hetil., 2013, 154, 900–907.

Kulcsszavak: epidemiológia, Helicobacter pylori, nyombélfekély, prevalencia, születési kohorsz

Changing prevalence of Helicobacter pylori infection in the 9th district 

of Budapest

A retrospective endoscopic study, 1997–2012

Background: The prevalence of Helicobacter pylori infection in developed countries is decreasing. The time-frame 

of this process is largely unknown. Aim: The aim of the authors was to evaluate the changes in the prevalence of 

Helicobacter pylori infection in their endoscopic centre. Methods: This retrospective study included 4647 patients 

examined between 1997 and 2012. Helicobacter pylori was determined from antral and corpus biopsies by the modi-

fi ed Giemsa stain and rapid urease test. The prevalence of the infection was calculated yearly for the period studied, 

for age decades from 18 to 85 years, birth cohorts of 10 years from 1920 to 1994 and according to diagnosis. Results: 

The overall prevalence of Helicobacter pylori infection was 54.7%, which decreased from 71.3% in 1997 to 32.76% 

in 2011. Functional dyspepsia was found in 37.9%, duodenal ulcer in 25.3%, gastric ulcer in 3.8% and refl ux disease 

in 24.2% of the patients. The mean prevalence of infection was 62.5% in birth cohorts of 10 years between 1920 and 

1959, 57.4% in those between 1960 and 1969, and decreased to 39.0% and 26.7% in birth cohorts between 1970 

and 1979) and between 1980 and 1989, respectively. According to age cohorts, the prevalence was 21.8% 34.9%, 

46.5%, 63.7%, 63.2% and 59.2% in patients aged 18–19 years, 20–29 years, 30–39 years, 40–49 years, 50–59 years 

and 60–69 years, respectively. The proportion of H. pylori positive duodenal ulcers decreased from 95.9% in 1998 
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to 59.1% in 2011 (p = 0.001). Conclusions: The prevalence of Helicobacter pylori infection in the 9th district of Buda-

pest is decreasing, especially in cohorts born in the late 1960s and 1970s, nearly 1.5 decades before the discovery of 

the bacterium. Orv. Hetil., 2013, 154, 900–907.

Keywords: birth cohort, duodenal ulcer, epidemiology, Helicobacter pylori, prevalence

(Beérkezett: 2013. április 13.; elfogadva: 2013. május 2.)

1. táblázat Demográfi ai adatok

Adat Betegszám %

Betegek száma 4647 100

 Férfi 1888  40,6

 Nő 2759  59,4

Dohányzás 2235  48,1

Alkoholfogyasztás  824  17,8

Dohányzás+alkohol  692  14,9

Gyógyszerfogyasztás

összesen

 613  13,2

Aszpirin és NSAID-ok  283   6,0

Rövidítések

FESZ = Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat; H. pylori = 

Helicobacter pylori; KT = konfi denciatartomány; OR = (odds 

ratio) esélyhányados

Bár a Helicobacter pylori (H. pylori) továbbra is a világ 

legelterjedtebb fertőzése, az utóbbi években a fejlett 

 országokban különböző módszerekkel (szerológia, ki-

légzési teszt, szövettan/tenyésztés) a prevalencia csök-

kenését írták le az Egyesült Államokban [1], Ausztrá-

liában [2] Dániában [3], Hollandiában [4], Angliában 

[5], Németországban [6], Finnországban [7], Szlo-

vákiában [8] és a Cseh Köztársaságban [9].

Magyarországon az első epidemiológiai vizsgálatot 

Tamássy Klára és Simon László végezte 1995-ben, és 

szerológiai módszerrel 63,3%-os átlagos prevalenciát 

észleltek [10]. Véradóknál a prevalencia 52,3% [11], 

a  fertőzöttség az ország nyugati részében 60,3%, a ke-

letiben 57,0% volt [12]. Szabolcs-Szatmár-Bereg me-

gyei felnőtteknél a prevalencia 58,6% volt, ezen belül a 

CagA-pozitív esetek aránya 67,5% volt [13]. 2004-ben 

sorkatonáknál 23%-os fertőzöttséget észleltek [14].

Dolgozatunk célkitűzése a H. pylori-fertőzés-preva-

lencia időbeli változásának kiértékelése endoszkópos 

 beteganyagon.

Módszer

A retrospektív tanulmányba a Ferencvárosi Egészség-

ügyi  Szolgálat (FESZ) gasztroenterológiai szakrende-

lésén 1997. január 1. és 2012. december 31. között 

 háziorvosi beutalóval vizsgált 4647 dyspepsiás beteget 

válogattuk be. A demográfi ai adatok az 1. táblázatban 

láthatók. A betegek 80%-a IX. kerületi lakos volt, 20%-a 

területen kívüli. A homogén betegcsoport érdekében 

 kizártuk azokat a körülményeket, betegségeket, amelyek 

a H. pylori prevalenciáját befolyásolhatják (2. táblázat). 

Az endoszkópos vizsgálatokat Fujinon videoendosz-

kópok  harmadik generációjával végeztük. A H. pylori 

szövettani vizsgálatát 1997–2008 között a Semmelweis 

Egyetem II. Patológiai Intézete, 2009 és 2012 között 

a Sejtdiagnosztika Kft. végezte módosított Giemsa-fes-

téssel, antrum- és corpusbiopsziából. Az ureázvizsgála-

tot  1997 és 2000 között Jatrox (Procter & Gamble, 

Weiterstadt, Németország), 2001 és 2005 között Cont-

roloc (Byk-Gulden, Konstanz, Németország), azután 

házi teszttel (Semmelweis Egyetem, Központi Gyógy-

szertár) végeztük.

A betegek ambuláns lapjaiból származó adatokat 

 kódszámmal Excel adatbázisban rögzítettük. Az adat-

bázisból kiszámítottuk a H. pylori átlagos, illetve az 

egyes  vizsgálati évekre (1997–2012), korcsoportokra, 

születési kohorszokra és klinikai/endoszkópos diagnó-

zisokra (funkcionális dyspepsia, gyomor- és nyombélfe-

kély, refl uxbetegség, krónikus erozív gastritis) vonatkozó 

prevalenciáját. A beteganyagot az alábbi korcsopor-

tokra osztottuk: 18–19 év, 20–29, 30–39, 40–49, 50–

59, 60–69, 70–79, 80–85 év. A születési kohorszok 

az  alábbi időszakok voltak: 1920–1929, 1930–1939, 

1940–1949, 1950–1959, 1960–1969, 1970–1979, 

1980–1989, 1990–1994. Az 1960–1979-es időszakot 

alcsoportokra bontottuk (1960–1964, 1965–1969, 

1970–1974, 1975–1979). A korcsoportok és születési 

kohorszok közötti különbségeket ANOVA-teszttel ér-

tékeltük ki, esetenként kiszámítottuk az esélyhányadost 

(OR) és 95%-os konfi denciatartományt (KT). Nyom-

bélfekély esetében kiszámítottuk a H. pylori-pozitív és 

-negatív esetek arányát a vizsgálati évek (1997–2012) és 

a születési kohorszok szerint. A statisztikai feldolgozást 

a  SigmaStat for Windows, Version 3.5, 2006, Systat 

Software Inc., San Jose, California programmal végez-

tük. A feldolgozás nagy mennyiségű adatot, összefüg-

gést eredményezett: leírásuk többszörösen meghaladja 

a  dolgozat terjedelmét, így csak a leglényegesebbeket 

emeljük ki.

Eredmények

A vizsgált betegek körében a H. pylori általános preva-

lenciája 54,7%-os volt: férfi aknál 41,2%, nőknél 58,8%. 
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2. táblázat Kizárási kritériumok

Környezeti körülmény Más intézetben/rendelésen végzett vizsgálat

Csak szerológiai/anamnesztikus pozitivitás (a beteg elmondása szerint)

Előzetes Helicobacter pylori-ellenes kezelés

Külföldi állampolgár

Élettani állapot Terhesség, szoptatás

Betegség Operált gyomor (reszekció, vagotomia)

Coeliakia

Cukorbetegség

Krónikus alkoholizmus

Májcirrhosis

Veseelégtelenség, szervátültetés

Krónikus obstruktív tüdőbetegség

Haematemesis, melena

Gyomorrák

Gyulladásos bélbetegség (colitis ulcerosa, Crohn-betegség)

1. ábra A Helicobacter pylori-fertőzés prevalenciájának változása endoszkópos betegeknél, 1997 és 2012 között
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A  fertőzés nőknél gyakoribb volt, de a férfi  nem a 

H.  pylori-pozitivitás esélyhányadosát 1,33-ra növelte 

(95% KT: 1,18–1,50).

A vizsgálati évek szerinti feldolgozásban a fertőzés 

gyakorisága az 1998-as 71,3%-ról fokozatosan, de hul-

lámzóan, 2011-re 32,6%-ra csökkent (1. ábra). A csök-

kenés mértéke évi 2,0%, és statisztikailag a 2003-as év-

től kezdve szignifi káns (p<0,05).

A H. pylori korcsoportok szerinti és születési ko-

horszok  szerinti változásait a 3. táblázatban tüntetjük 

fel. A korcsoportokban a prevalencia 18–50 év között fo-

kozatosan növekedett, 50–80 év között 60% közeli ér-

téken stagnált, az igen idős korcsoportban valamelyest 

csökkent.

A születési kohorszok szerinti feldolgozásban a 

H. pylori-prevalencia az 1920–1929, 1930–1939, 1940–

1949, 1950–1959 csoportban 62–63% volt, majd az 

1960–1969 és 1970–1979-es kohorszban csökkenni 

kezdett, ezért ezt a korszakot ötéves időszakokra bon-

tottuk: ennek eredményei a 2. ábrán láthatók, kimutat-

va, hogy a csökkenés az 1960–1964-es kohorszhoz ké-

pest 1965–1969 között (p = 0,049), 1970–1974 között 

(p  = 0,001) és 1975–1979 között szignifi káns (p = 

0,001), majd tovább folytatódik, érintve a fi atal gene-

rációkat, és a legifjabbaknál (1990–1994) a prevalencia 

12,2%-ra csökken. A fertőzöttség csökkenése tehát az 

1960-as, 1970-es években kezdődött és jelen ideig 

 folytatódik.

A születési kohorszok és korcsoportok közötti össze-

függés a 3. ábrán látható. A korcsoportokhoz illesztett 

prevalencia attól függ, milyen születési kohorszhoz tar-

tozik a beteg: így például a 30–39 éves korcsoportban a 

prevalencia 78,8% az 1950–1959-es kohorszban, 55,3% 

az 1960–1969-es, 39,0% az 1970–1979-es kohorszban, 
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3. táblázat A Helicobacter pylori prevalenciája korcsoportok és születési kohorszok szerint

Korcsoport (év) 18–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 80–85

Prevalencia (%) 21,8 34,9 46,5 63,7 63,2 59,2 61,8 57,6

Születési kohorsz 1920–29 1930–39 1940–49 1950–59 1960–69 1970–79 1980–89 1990–94

Prevalencia (%) 63,6 62,8 63,0 62,1 57,4 39,0 26,7 12,2

2. ábra A Helicobacter pylori-fertőzés prevalenciának alakulása az 1960 és 1979 közötti születési kohorszokban
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3. ábra A születési kohorszok és korcsoportok Helicobacter pylori-prevalenciájának összefüggése
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majd 14,7%-ra csökken az 1980–1989-es kohorszban. 

A  prevalencia meghatározásában a születési év fonto-

sabb, mint az életkor: például a 30–39 éves korcso-

portban az 1950–1959 között született betegeknél a 

H.  pylori-pozitivitás esélyhányadosa 1,22 (95% KT 

 1,00–1,48) az 1960–1969-es kohorszhoz képest; az 

1960–1969 közötti kohorsz OR-értéke 2,11 (95% KT 

1,71–2,60) az 1970–1979-es kohorszhoz képest, az 

1970–1979-es és 1980–1998-as kohorszok összevetése 

1,75 (95% KT 1,33–2,32) OR-t eredményezett: tehát 

a fertőzés esélye annál magasabb, minél korábbi kohorsz-

hoz tartozik a beteg. A különbségek középkorúaknál 

szignifi kánsak, fi ataloknál és 70 év feletti betegeknél a 

kohorszhatárok (1920-tól 1994-ig) miatt nem értékel-

hetőek. 

A klinikai diagnózisok szerinti feldolgozás eredményei 

a 4. táblázatban láthatók. A beteganyagban leggyakrab-

ban a funkcionális dyspepsia fordult elő. A H. pylori-

pozitív és -negatív nyombélfekélyek arányának változását 

születési kohorszok szerint az 5. táblázatban, vizsgálati 

évek szerint a 4. ábrán szemléltetjük, amelyen megfi -

gyelhető, hogy a pozitív esetek aránya az 1920 és 1980 

közötti kohorszokban stabilan magas, majd meredeken 

csökken. A fertőzés és a H. pylori-pozitív nyombélfeké-

lyek prevalenciájának csökkenése időben nem fedi egy-

mást. A vizsgált időszakban a H. pylori-pozitív nyombél-

fekélyek aránya 1998-ban 95,9%-kal tetőzött, 1999–2009 

között folyamatosan magas, 81–95% között volt, de 

2010–2011-ben 63,8%-ra, illetve 59,1%-ra csökkent 

(p = 0,001) (4. ábra). Ugyanakkor az évenként vizsgált 
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4. táblázat A Helicobacter pylori prevalenciája a diagnosztikai csoportokban

Diagnózis Esetszám % H. pylori-pozitív esetek száma %

Funkcionális dyspepsia 1763  37,9  646 36,6

Nyombélfekély 1177  25,3 1028 87,3

Refl uxbetegség 1151  24,7  434 37,7

Krónikus erozív gastritis  310   6,7  248 80,0

Gyomorfekély  178   3,8  131 73,6

Gyomor+nyombél fekély   68   1,6   55 80,9

Összesen 4647 100 2542 54,7

5. táblázat A Helicobacter pylori-pozitív és -negatív fekélyek arányának változása születési kohorszok szerint

Születési kohorsz 1920–29 1930–39 1940–49 1950–59 1960–69 1970–-79 1980–89 1990–94

H. pylori-pozitív (%) 91,8 87,0 88,3 87,7 87,9 83,3 72,2 50

H. pylori-negatív (%)  8,2 13,0 11,7 12,3 12,1 16,7 27,8 50

4. ábra A Helicobacter pylori-pozitív és -negatív nyombélfekélyek számának alakulása 1997 és 2012 között
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nyombélfekélyes betegek száma az 1998-as 129-ről (az 

éves betegszám 27%-a) 2011-re 26 esetre (13%) csök-

kent: a prevalencia változása az abszolút betegszám 

 csökkenésével magyarázható.

Megbeszélés

A FESZ-ben vizsgált dyspepsiás betegek fertőzöttsége 

54,7%-os: ez megfelel a hazánkban 1995 és 2002 kö-

zötti  adatoknak [11, 12, 13, 14], amelyek 50–63%-os 

preva lenciát állapítottak meg. A prevalencia lépcsőzete-

sen növekszik az életkorral; fi ataloknál 21,8%, majd 

emelkedik a 20–29 és 30–39 éves korosztályban, és 40–

79 év között eléri a 60% körüli értéket, ami megegye-

zik a hazai [1], a nyugat- [15] és kelet-európai adatok-

kal [16]. A fertőzés hazai prevalenciája sohasem érte el 

az egyes populációkban észlelt 80–90%-os értékeket 

(Amerikai Egyesült Államok afroamerikai lakosai, afri-

kai országok, Kína egyes területei, sőt egyes szomszédos 

országok  fertőzöttségét).

A vizsgálat éve szerinti feldolgozás alapján a H. pylori 

prevalenciája 1997 és 2012 között lényegesen csökkent: 

a fertőzöttség 1998-ban 71,3%-kal tetőzött, majd fo-

kozatosan, de hullámzóan csökkent 2011-ig 32,6%-ra: 

ez évi 2,0%-os csökkenésnek felel, és 2003-ban érte el a 

szignifi kancia határát.

Egy 2012-ben publikált hasonló felmérésben a Sem-

melweis Egyetem II. Belgyógyászati Klinika beteganya-

gában a fertőzés prevalenciája 1995-ben 42%, 2011-ben 

19% volt: ez évi 1,3%-os csökkenést jelent. A 17 év alatt 

észlelt 23%-os csökkenés mérsékeltebb volt, mint a bete-

geinknél észlelt 38,7%, de a klinika referenciacentrum, 

így a beteganyag különböző lehetett, a kiinduló 42%-os 

klinikai érték pedig alacsonyabb az azonos évben nálunk 

észlelt 71,3%-nál [17]. Mind a klinikai, mind saját ered-

ményeink alapján a vizsgált időszakokban a H. pylori 

prevalenciája jelentősen csökkent, igazolva a fejlett álla-

mokban észlelt tendenciát [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].
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A két intézetben észlelt évi 1,3–2,0%-os prevalencia-

csökkenés alapján modellezhető, hogy ha annak üteme 

fennmarad, a fertőzés 15–20 év alatt eltűnik. Ennek el-

lentmond, hogy egy holland tanulmányban a H. pylori 

kolonizációja gyermekekben 1978 és 1992 között 

 csökkent, de 1993–2005-ben stabil, 9% (95% KT: 6,6–

11,4%) értéken maradt. Ezt a szerzők a szociális ténye-

zők és higiénés feltételek változatlan színvonalával ma-

gyarázták [18].

A születési kohorsz jelenséget 1962-ben írta le Susser 

és Stein, kimutatva, hogy a peptikus fekély mortalitásá-

ban fontosabb, hogy a beteg melyik születési kohorsz-

hoz tartozik, mint a beteg életkora. A szerzők a peptikus 

fekélyt civilizációs/környezeti betegségnek tartották 

és  az urbanizációval, stresszel járó életmódváltozás kö-

vetkezményének vélték [19, 20]. A születési kohorsz je-

lenséget kezdettől fogva sokan vitatták, ugyanis azonos 

időszakban született és hasonló körülmények között 

élő lakosságban más emésztőszervi betegségekben nem 

sikerült igazolni. A Zürichben, Düsseldorfban, majd az 

Amerikai Egyesült Államokban dolgozó Amnon Sonnen-

berg több közleményben dolgozta fel a mortalitási ada-

tokat és 18 országban (Németország, Svájc, több nyu-

gat-európai ország, Egyesült Államok, Japán, Új-Zéland) 

mutatta ki a születési kohorsz jelenségét [21, 22, 23, 

24]. Egy ausztrál tanulmányban a peptikus fekély 

 1953–1989 közötti mortalitását értékelték ki: a nyom-

bélfekélyes nők mortalitása 36 év alatt jelentősen növe-

kedett, elsősorban az 1898 és 1913 között született 

kohorszban. Gyomorfekélyes nőkben, valamint gyo mor- 

és  nyombélfekélyes férfi akban kimutatható, de kevésbé 

jelentős a kohorszhatás [25].

Mivel a genetikai adottságok időben stabilak, a pep-

tikus fekély gyakoriságának csökkenését környezeti té-

nyezőkkel magyarázták. A születési kohorsz jelenségben 

a számítások alapjául a születés éve szolgál, így feltéte-

lezhető, hogy a környezeti tényezők az élet korai szaka-

szában fejtik ki hatásukat: itt az elmélet nehézségekbe 

ütközött, mivel az aszpirint 1899-ben vezették be, ami-

kor a gyomorfekély mortalitása már tetőzött, majd csök-

kenni kezdett, a dohányzás szokása az 1920-as években 

született nemzedékekben érte el tetőfokát és születési 

kohorsz görbéje a tüdőrákhoz illeszthető, a peptikus 

 fekélyhez nem.

A hiányzó láncszemet itt is a H. pylori felfedezése adta 

meg: az epidemiológiai kutatások kimutatták, hogy a 

fertőzést leggyakrabban gyermek- és ifjúkorban kapják 

meg a későbbi egészséges hordozók és betegek: ebben 

szerepe van a vezetékes víz hiányának, a zsúfolt lakás-

körülményeknek, alacsony iskolázottságnak [26, 27, 

28, 29].

A születési kohorsz jelenség és H. pylori-fertőzés 

 összefüggését 1993-ban szerológiai tanulmányban érté-

kelték ki Angliában, 631, 1969-ben és 1979-ben vizsgált 

mintában. Az eredményeket a születési év szerint ki-

értékelve kimutatták, hogy a szeropozitivitás kockázata 

évtizedenként 26%-kal (95% KT: 8–41%) csökken. 

A  szeropozitivitás illesztése az életkor-specifi kus fertő-

zöttséggel azt mutatta ki, hogy az esetek többségében a 

fertőzés 15 éves kor alatt jelentkezik [25].
A Bristol Helicobacter Project keretében 10  537 

egyénnél végeztek 13C-urea-kilégzési tesztet és azt ta-
pasztalták, hogy a H. pylori-fertőzés gyakorisága az 
1930-as években született egyéneknél észlelt 28,8%-ról 
az 1970-es években 3,5%-ra csökkent [5]. Az endosz-
kóposan igazolt nyombélfekélyek aránya az 1979-es 
22,2%-ról 1998-ban 5,7%-ra csökkent. Ennek alapján 
azt  feltételezték, hogy az 1980-as évek után a fertőzés 
eltűnik: ez Angliában sem következett be.

Dolgozatunk a hazai és nemzetközi irodalomban az 
első, amely nagyszámú beteganyagon endoszkópos vizs-
gálattal igazolta a születési kohorsz jelenséget. Az 1920-
tól 1959-ig terjedő 10 éves kohorszokban a H. pylori-
pozitivitás gyakorisága állandónak mondható, 60% 
körüli, majd az 1960-as évek közepétől szignifi kánsan 
csökkeni kezd: az 1960–1964-es 61,5%-ról 1965–1969 
között 53,9%-re (p = 0,04), 1970 és 1974 között 
 44,5%-ra (p = 0,001), 1975–1979-ben 34,2%-ra csök-
kent (p = 0,001) (3. ábra), majd e csökkenés folytatódik 
az egyre fi atalabb korosztályokban, elérve az 1990–
1994-ben született kohorszban a 12,2%-ot. Beteganya-
gunkban a H. pylori-fertőzöttség csökkenése az 1960-as 
évek második felében született kohorszban kezdődött, 
az 1970-es években vált jelentőssé és a jelenkorig foly-
tatódik. Az idősebb kohorszok fertőzöttsége állandó 
volt, részükről a mortalitás járult hozzá a prevalencia 
csökkenéséhez. A fi atalabb korosztályok ritkábban 
akvirálták gyermekkorban a fertőzést: ez feltételezhe-
tően a javuló közegészségügyi viszonyoknak tulajdo-
nítható.

A születési kohorsz jelenség kimutatható a H. pylori-
pozitív nyombélfekélyek gyakoriságának csökkenésében 
(5. táblázat), amely az 1980 utáni korosztályokban je-
lentős. A születési év itt is fontosabb, mint a vizsgálat 
éve, ahol csak szerény csökkenés mutatható ki (4. ábra).

A peptikus fekély prevalenciájának csökkenését az 
1970-es években jelezték Angliában, és kezdetben úgy 
vélték, hogy a H

2
-blokkolók elterjedésével kapcsolatos, 

majd kimutatták, hogy a prevalencia csökkenése időben 
néhány évvel megelőzte a H

2
-blokkoló kezelés beveze-

tését [30]. Az 1980-as években több amerikai tanul-
mányban igazolták, hogy a szövődménymentes fekélyek 
incidenciája és prevalenciája és az ezzel kapcsolatos kór-
házi kezelések száma csökken [31, 32, 33], majd a 
 je lenséget leírták Dániában [34], Angliában [5] és Auszt-
ráliában is [35]. 2011-es amerikai endoszkópos vizs-
gálatban  11 év alatt a peptikus fekély gyakorisága 
 38,8%-ról 5,6%-ra esett: ezek közül a H. pylori-pozitív 
esetek 76,0%-ról 7,1%-ra csökkentek [36]. (A csökke-
nés  csak a szövődménymentes fekélyekre vonatkozott: 
a   perforáció és vérzés miatti kórházi kezelés és morta-
litás stabil maradt, sőt idős és nőbetegeknél emelkedett.)

Rutinvizsgálat során észlelt H. pylori-negatív fekély-
ben mindenképpen alapos diagnosztikai körültekintés 
javasolt (szerológia, kilégzési teszt, immunológiai és 

Unauthenticated | Downloaded 05/19/23 01:43 PM UTC



EREDETI  KÖZLEMÉNY

2013  ■  154. évfolyam, 23. szám ORVOSI HETILAP906

 speciális szövettani festések) az esetleges pozitivitás ki-

mutatására, amely mellett ki kell zárni egyéb lehetősé-

geket (Crohn-betegség, rejtett NSAID-szedés stb.) [37].

A H. pylori-negatív fekélyek gyakoriságának növeke-

dését hazánkban is észlelték [17, 38], ennek hátterében 

az állhat, hogy maga a H. pylori-negatív krónikus gastri-

tis prevalenciája is növekedőben van: egy 2013-as tanul-

mány szerint 491 betegnél 200 (40,7%) esetben észlel-

tek krónikus gastritist, az esetek 20%-a H. pylori-negatív 

volt (a baktériumot hármas festéssel hét biopsziás min-

tából, tenyésztéssel és szerológiai vizsgálattal keresték). 

Érdekesség, hogy protonpumpagátlók aktuális szedése 

1,68-ra (95% KT: 0,78–3,66) növelte a H. pylori-negatív 

gastritis esélyhányadosát, felvetve az újabb etiológiai 

 tényezők szerepét [39].

Adataink igazolják és időben elhelyezik ezt a folya-

matot: betegeink körében a H. pylori-pozitív nyombél-

fekély arányának csökkenése az 1980 után született ko-

horszokban jelentkezett, a vizsgált időszak szerint 2010 

után vált jelentőssé. (Statisztikailag az 1980 előtti ko-

horszokban a pozitivitás magas aránya az adott beteg-

szám esetében elfedheti a születési kohorsz jelenségét.)

Dolgozatunk hiányossága annak retrospektív jellege. 

Egy prospektív terv szerint végzett kutatásban az anam-

nézisre, környezeti tényezőkre vonatkozó adatok (lakó-

hely, lakáskörülmények, közművesítés, iskolázottság, 

 dohányzás/alkoholfogyasztás időtartama, mennyisége) 

pontosabbak lettek volna, mint a beteg emlékezetére ha-

gyatkozó adatgyűjtés, amely valószínűleg alábecsüli 

e  tényezőket (ezért 2013-tól az adatbázis építését pros-

pektíven folytatjuk). Az epidemiológiában használt sze-

rológia helyett a fertőzést szövettanilag mutattuk ki: 

ez  magában rejti a mintavételi hiba lehetőségét és a 

 vizsgálók közötti különbségeket. A dolgozat előnye, 

hogy nagyszámú beteget vizsgáltunk hosszú időn át, és 

az endoszkópia lehetővé tette az egyes betegségcsopor-

tok elkülönítését, így vált lehetővé a születési kohorsz 

jelenség igazolása nemcsak a H. pylori-fertőzés, hanem 

részben – a fi atalabb korosztályokban – a nyombélfekély 

esetében is.

Összefoglalva: A H. pylori-fertőzés prevalenciája az 

1997 és 2012 között vizsgált betegekben lényegesen 

csökkent. A jelenség az 1960-as évek végén és 1970-es 

években kezdődött, majdnem 20 évvel megelőzte a 

 baktérium felfedezését. A prevalencia értékének meg-

határozásában a születési év fontosabb, mint az életkor. 

A  H. pylori-pozitív nyombélfekélyek gyakorisága szin-

tén csökkenőben van, de csak az utóbbi évek fi atalabb 

korcsoportjaiban észlelhető, tehát a fertőzés prevalen-

ciájának csökkenése megelőzi a nyombélfekélyekét.
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