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Bevezetés a Biofarmáciába

Alapfogalmak



Alapfogalmak
• A gyógyszer olyan anyag vagy anyagok keveréke, illetve olyan készítmény, amelyet betegség

megelőzése, felismerése, kezelése vagy élettani funkció fenntartása, helyreállítása, javítása vagy
módosítása céljából emberi szervezetben vagy emberi szervezeten alkalmaznak.

1998. évi XXV. törvény

• Gyógyszer: minden olyan anyag és készítmény, amely farmakológiai, immunológiai vagy
metabolikus hatások kiváltása révén alkalmasak betegségek megelőzésére, felismerésére,
kezelésére, a szervezet normális élettani funkcióinak fenntartására, javítására vagy
helyreállítására.

• Hatóanyag: megfelelő mennyiségben, adagban az élő szervezetbe juttatva hatást hoz létre. A
hatóanyagokat valamely betegség diagnózisában, kezelésében vagy megelőzésében,
farmakológiai vagy egyéb közvetlen hatás kifejtésére, a szervezet működésének farmakológiai
úton történő befolyásolására alkalmazhatjuk.

További fogalmak: http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2017_7_kozlemeny/1502_Fogalmak_9_2_kesz.pdf



Áttekintés

A receptor szó Paul Ehrlichtől (1854-1915) származik:
„Corpona non agunti nisi fixata”

Csak a megkötött molekulák hatnak.

Mára Ehrlich egyik álma, a gyógyszerek irányított célba jutása is közel került a megvalósításhoz.

Magic bullet – Célzott terápia

A farmakokinetika kifejezést Friedrich Hartmut Dost (1910-1985) a hatóanyag szervezeten belüli 
sorsának időbeli változásának modellezésére vezette be (1953).

A biopharmaceutics kifejezés John G. Wagner (1921-1998) közleményében szerepel először 1961-ben.

John G. Wagner szerint a biogyógyszerészet a formulálás és a gyógyszer terápiás hatékonysága közötti 
összefüggéseket tanulmányozza.



A biofarmácia kialakulása

A „biopharmaceutics” kifejezést

Gerhard Levy találta ki és írásban

John G. Wagner 1961-es

közleményében találkozhatunk vele először.

A felhalmozódott ismeretanyag ekkor jutott el olyan szintre, hogy önálló 
tudományterületként és szemléletmódként jelenhessen meg.

Wagner később a biogyógyszerészet létrejöttéről így fogalmazott: 

„a body of knowledge which needed a name”

Wagner, J.G.: Biopharmaceutics: Absorption aspects, J. Pharm. Sci., 50, p 359-387. 1961.

Gerhard Levy



Mi a biofarmácia?

A biofarmácia gyógyszerészeti diszciplína,

a modern gyógyszerkutatás, minőségellenőrzés, gyógyszerellátás

elméleti és gyakorlati ismereteinek egyik fontos szakterülete.

A biofarmácia a gyógyszerkészítmény és az élő szervezet 

közötti kapcsolatot tanulmányozza.



A biofarmácia kialakulása

Sajátos szemléletmódjával a hatóanyag és a hatóanyagot tartalmazó 
készítmény tulajdonságait vizsgálja az élőszervezetben.

A biofarmácia

-modellezi a gyógyszerkészítmény és a szervezet kölcsönhatásait kísérő 
folyamatokat,

- feltárja a gyógyszerek, biofarmácai szempontból lényeges fizikai,

kémiai, farmakológiai tulajdonságait valamint,

- vizsgálja a szervezet farmakodinámiás, és/vagy toxikológiai válasza,

továbbá a terápiás hatás kialakulásának bonyolult kapcsolatrendszerét



Biofarmácia tárgya

• A biofarmácia/biogyógyszerészet a tulajdonképpeni receptúrának a
gyógyszerkészítmény terápiás aktivitására kifejtett hatását vizsgálja.

Ez a tudományág összefüggést keres a farmakon egyes kémiai és fizikai sajátságai,
az adagolási forma, valamint a farmakonnak a különböző gyógyszerformákban
való adagolását követően megfigyelhető élettani hatása között.

• Elsősorban a hatóanyag-felszabadulás és a felszívódási folyamat kapcsolatára,
illetve az azt követő változások tanulmányozására összpontosít.

Figyelembe kell venni az optimalizált hatású gyógyszerformák tervezése
érdekében.



• A biogyógyszerészet foglalkozik mind a farmakon, mind a 
gyógyszerkészítmény fizikai és kémiai tulajdonságaival, az alkalmazást 
követő biológiai hatékonysággal, azaz valamely hatóanyag leadó 
rendszernek elismert gyógyszerkészítményben lévő farmakon
biológiai felhasználhatóságával emberi vagy állati szervezetben, 
miközben a farmakon koncentrációjának időbeni változását a 
gyógyszerkészítményben és a szervezetben, kvantitatív értelemben 
farmakokinetikai módszerekkel határozzuk meg.



Biohasznosulás

Annak sebessége (rate) és mértéke (extent), ahogy a hatóanyag vagy az aktív
összetevő (active moiety) felszívódik a gyógyszerkészítményből, és elérhetővé
válik a hatás helyén.”

• A hatás helyén a hatóanyag koncentrációja a gyakorlatban nem igen mérhető.

• Szisztémás hatást feltételezve a hatóanyag a keringéssel jut el a hatás helyére.

• A keringésben lévő hatóanyag-koncentráció egyensúlyt tart a hatás helyén lévő
hatóanyag-koncentrációval, így gyakorlatban a következő definíció használható:

„A biohasznosulás nem más, mint annak mértéke és sebessége, ahogy a hatóanyag
vagy az aktív összetevő felszabadul a gyógyszerkészítményből, és elérhetővé válik
a szisztémás keringésben.”

A gyakorlatban a biohasznosíthatóság számításához az adagolást 
követő vérszintgörbe alatti területeket használják fel. 
(AUC=area under the curve)



Abszolút és relatív biohasznosíthatóság
Abszolút biohasznosíthatóság: BHA= BH / D

D: az adott gyógyszerkészítményben lévő farmakonmennyiség (mg)

BH: a bevitt adagból biohasználható farmakonmennyiség (mg)

• A BH-érték meghatározható a plazmakoncentrációból vagy
vizeletadatokból, megfelelő farmakokinetikai modell segítségével.

• Az összehasonlítást azonos iv. dózissal célszerű végezni.

Ha standardként egy adott, jól bevált gyógyszerformát alkalmaznak:

Relatív biohasznosíthatóság: BHR= BHX/ BHST

BHX: a biohasznosíthatság a vizsgált gyógyszerforma esetében (mg)

BHST: a biohasznosíthatóság a standard gyógyszerforma esetében
(mg)



Gyógyszerészeti egyenértékűség

Két gyógyszerkészítmény gyógyszerészetileg egyenértékű, ha

• azonos hatóanyag

• azonos mennyiségét

• azonos gyógyszerformában tartalmazzák,

• amelyek azonos vagy hasonló követelményeknek felelnek meg.

(Pl. két gyors hatóanyag-leadású 50 mg-os metoprolol-tartarát tabletta



Gyógyszerészeti alternatívák

Két gyógyszerkészítmény gyógyszerészeti alternatívája
egymásnak, ha

• ugyanazt a hatásos összetevőt (active moiety) tartalmazzák,

• de egymástól eltérnek az összetevő kémiai formáját illetően
(só, észter stb.), vagy gyógyszerformában, vagy
hatáserősségben.

Pl. az 50 mg-os és 100 mg-os metoprolol-tartarát tabletták,
a 100 mg-os metoprolol-tartarát retard tabletta, a 100 mg-os
metoprolol-succinát retard tabletta és a metoprolol-tartarát
injekció egymásnak gyógyszerészeti alternatívái



Terápiás egyenértékűség

Egy gyógyszerkészítmény terápiásan egyenértékű egy másikkal, ha

• azonos hatóanyagot vagy aktív összetevőt tartalmaz és klinikailag
azonos hatásosságot és biztonságosságot mutat, mint az a termék,
amelynek hatásossága és biztonságossága már bizonyított.

• A gyakorlatban a terápiás egyenértékűség a legegyszerűbben a
bioekvivalencia igazolásával bizonyítható, feltéve hogy egyik
készítmény segédanyagai sem befolyásolják a hatásosságot vagy a
biztonságosságot.



Bioegyenértékűség
EMEA / CPMP* definíció

Az Európai Gyógyszerhatóság szerint:

„Két gyógyszerkészítmény bioekvivalens, ha egymással 
gyógyszerészetileg egyenértékűek vagy egymásnak gyógyszerészeti 
alternatívái, és azonos moláris dózisban való alkalmazásukat 
követően biohasznosulásuk oly mértékben hasonló, hogy hatásuk –
mind hatásosságuk, mind biztonságosságuk vonatkozásában –
alapvetően azonos.”

*EMEA = European Agency for the Evaluation of Medicinal Products

CPMP = Commitee for Proprietary Medicinal Products



Bioegyenértékűség
FDA / CDER * definíció

FDA szerint:

„Szignifikáns különbség hiánya annak vonatkozásában, amilyen 
sebességgel és mértékben a hatóanyag vagy az aktív összetevő a 
gyógyszerészetileg egyenértékű vagy alternatív készítményekből 
elérhetővé válik a gyógyszerhatásának helyén, amennyiben a 
készítményeket azonos moláris dózisban, hasonló körülmények között 
egy megfelelően tervezett vizsgálatban adagolják.”

*FDA= Food and Drug Administration

CDER= Center for Drug Evaluation and Research



Egyenértékűség összefoglalás
biológiai egyenértékűség (bioekvivalencia)

• egymással gyógyszerészetileg egyenértékűek,

• vagy gyógyszerészeti alternatívák és

• azonos moláris dózisban adagolva biohasznosulásuk oly mértékben hasonló, hogy hatásuk alapvetően azonos, mind 
hatásosság, mind biztonságosság tekintetében

gyógyszerészetileg egyenértékű (kémiai egyenértékűség)

• azonos hatóanyag

• azonos mennyiségét

• azonos gyógyszerformában tartalmazzák,

• amelyek azonos vagy hasonló követelményeknek felelnek meg

gyógyszerészeti alternatíva

• ugyanazt a hatásos összetevőt tartalmazzák,

• de egymástól eltérnek az összetevő kémiai formáját illetően (só, észter stb.), vagy gyógyszerformában, vagy
hatáserősségben.

terápiás egyenértékűség

• azonos aktív összetevő

• klinikailag azonos hatásosság és biztonságosság a referens készítménnyel, amelynek hatásossága és 
biztonságossága korábban bizonyítást nyert





Generikumok

• „A generikus gyógyszerkészítmény kifejezés olyan gyógyszert jelent, amely a 
hatóanyagok minőségi és mennyiségi összetételét és a gyógyszerformát illetően 
megegyezik a referens készítménnyel, és amely bioekvivalensnek bizonyult a referens 
gyógyszerrel megfelelően elvégzett biohasznosulási vizsgálatokban.

• Egy hatóanyag különféle sói, észterei, éterei, izomerei, izomer keverékei, komplexei 
vagy származékai ugyanannak a hatóanyagnak tekintendők, kivéve ha a 
biztonságosságot és/vagy hatásosságot érintő tulajdonságokban szignifikánsan 
különböznek.

• Ilyen esetekben a törzskönyvezett hatóanyag különféle sóinak, észtereinek vagy 
származékainak biztonságosságát és/vagy hatásosságát illetően a kérelmezőnek járulékos 
bizonyítékokat kell benyújtani.

• A különféle szájon át szedhető, gyors hatóanyag-leadású gyógyszerformák azonosnak 
tekintendők.

• Biohasznosulási vizsgálat benyújtása nem szükséges, ha a kérelmező bizonyítani tudja, 
hogy a készítmény teljesíti a vonatkozó részletes hatósági irányelvek megfelelő 
követelményeit.



Biosimilar gyógyszerek

A biológiai gyógyszer túlnyomóan fehérje / polipeptid alapú termék, amelynek
hatóanyaga vagy élő szervezetből származik, vagy élő szervezet állítja azt elő.

A biohasonló gyógyszer (biosimilar) olyan gyógyszerkészítmény, amely egy már
engedélyezett biológiai gyógyszerhez („biológiai referencia gyógyszer”), ezen
belül annak hatóanyagához alapvetően hasonló.

•A biológiai gyógyszer fehérjék szerkezete nagy molekulasúlyuk és komplex
felépítésük miatt nem határozható meg egyértelműen. Eredeti biológiai
gyógyszertermékkel teljesen megegyező követő molekula előállítása sem
lehetséges.

•Az Európai Gyógyszerügynökség (European Medicines Agency, EMEA) a
különbség kidomborítása végett a generikus gyógyszerek fogalmát kizárólag a
kis molekulasúlyú, kémiailag pontosan azonosítható hatóanyagot tartalmazó
követő készítményekre korlátozta!

•A nagy molekulasúlyú, fehérje hatóanyagot tartalmazó követő szerek esetében
a hasonló biológiai gyógyszertermék elnevezést vezették be.



Mikor szükséges a bioekvivalencia igazolása?

• Originális készítmény fejlesztési szakaszában –ha a fejlesztési folyamat
részeként változik a készítmény összetétele, gyártástechnológiája –
annak igazolására, hogy a korábbi vizsgálati eredmények vonatkoznak
az új formulációra is.

• Formulációváltás közvetlenül a piacra hozatal előtt is történhet. Ekkor
a bioekvivalencia igazolása bizonyítja, hogy ezen készítmény
hatásossága és biztonságossága azonos a klinikai vizsgálatokban
szereplő készítményekével.

• Egy már törzskönyvezett hatóanyagot új készítményformában hoznak
forgalomba, és az új készítményt a régi készítmény klinikai adatai
alapján, új klinikai vizsgálatok nélkül, egyenértékű terápiás hatásra
hivatkozva kívánják törzskönyvezni.

• Generikus gyógyszerfejlesztés esetén az originális készítmény
hatásosságával és biztonságosságával való azonosság igazolására,
törzskönyvezési céllal.



• Amennyiben egy már piacon lévő originális vagy generikus készítmény
összetételében, gyártási technológiájában olyan módosítást hajtanak
végre, ami befolyásolhatja a készítmény biohasznosulását, kötelező
igazolni a bioekvivalencia fennállását a korábbi készítménnyel, illetve az
originális referenssel szemben.

Ismételt formulációváltás esetén, az újabb bioekvivalenciához az eredeti
formuláció a referens, amellyel a törzskönyvezést célzó klinikai
vizsgálatokat végezték.

Generikus készítmény esetében mindig az originátor teljes
dokumentációval törzskönyvezett terméke az.



Lehetőségek a bioekvivalencia igazolására

• In vitro vizsgálat

– Minden esetben szükséges az in vivo vizsgálat előtt.

– Bizonyos esetekben in vitro, ill. gyógyszerészi adatok alapján a bioekvivalencia
in vivo vizsgálat nélkül is igazolható. 

Pl. iv. injekciók és infúziók, vizes alapú im. injekciók, amennyiben 
koncentrációjuk azonos

• Humán összehasonlító farmakokinetikai vizsgálat

–Jól standardizálható, a végpontok megbízhatóan meghatározhatók.

• Összehasonlító farmakodinámiás (klinikai) vizsgálat

–Amennyiben megbízható FK-i összehasonlításra nincs mód.



Bioekvivalencia igazolása 
humán összehasonlító farmakokinetikai

vizsgálattal



Lehetséges vizsgálati alaptípusok
1. A vizsgálati felállás alapján:

–Párhuzamos elrendezésű: az A csoport tesztkészítményt kap, B csoport referenskészítményt

→gyorsabb, de magasabb esetszám szükséges, és biztosítani kell, hogy a csoportok hasonlóak legyenek

–Keresztezett (cross-over): 2 ütemű, A csop. először tesztkészítményt kap, majd referenst, B csop. fordítva

→Az individuális eltérések így kiküszöbölhetőek. Azonban a 2 szer adagolása között kimosási időt kell
biztosítani. (Lassabb)

2. Étkezés szerint:

–Éhgyomri

–Standardizált étkezés

3. Adagolás szerint:

–Egyszeri adagolású

–Ismételt adagolású / „steady-state” vizsgálat 
(A farmakokinetikai értékelés az egyensúlyi vérszint beállását követően történik.)

A leggyakoribb vizsgálattípus az egyszeri adagolású, éhgyomri, keresztezett vizsgálat.



A tesztkészítmény követelményei

• GMP szerint készüljön

• Legalább 100 000 db-os sarzsból származzon

- A hatóanyag-tartalom vonatkozásában 5%-os eltérés engedhető
meg a teszt és a referens között.

- Kioldódás vizsgálat: Ha 15 percnél mind két készítmény kioldódása
eléri a 85%-ot, akkor in vitro egyenértékűnek tekinthetők.

Ha ez nem teljesül, akkor hasonlósági faktor számítása szükséges.



A vizsgálati populáció követelményei

• Minél jobban reprezentálja az adott populációt.

• Egészséges felnőtt önkéntesek

- A vizsgálati személyek egészségességét a beválasztáskor
szűrővizsgálatokkal ellenőrzik.

- Speciális esetekben a vizsgálatot a hatóanyag indikációs köréhez
tartozó betegeken kell végezni (pl.citosztatikumok).

- Az európai útmutató megengedi mind két nemhez tartozó önkéntesek
bevonását, de nem kötelező nők bevonása.

• Kizáró tényezők: obesitas, rendszeres alkoholfogyasztás,
erős dohányzás, speciális diéták.



Vizsgálati körülmények

• Az étkezés szabályozott: éhomi vizsgálatnál a gyógyszerbevételt
megelőző éhezési periódus hossza 10 óra és a bevétele után még 4 óra

• Folyadék fogyasztás: célszerű csak víz fogyasztását engedélyezni, tilos a
grépfuit-lé fogyasztása (CYP4503A4 inhibitort tartalmaz.)

• Keringési és renális hatásuk miatt kerülendők a xantin tartalmú ételek
és italok (csokoládé, kávé, kakaó, tea, kóla).

• Egyéb gyógyszerek fogyasztása nem megengedett 
(interakciók, bioanalitikai mérés zavarása)

- Ha mégis egyéb gyógyszer bevételére kerül sor, azt dokumentálni kell.

• A gyógyszerbevételt követő testhelyzet egységesítése



Mintavétel
• Kinetikai szempontból minél több vérvételi pont az ideális.

• A vérvételek számát ugyanakkor racionális szinten kell tartani etikai okokból és az
önkéntesek jobb együttműködése érdekében. (A túlintenzív vérvétel a
hemodinamika módosításával is torzíthatja az eredményt.)

• A kinetikai görbe valamennyi releváns szakaszán legalább 3-4 vérvételi pontnak
kell lennie. Ez min. 10-12 vérvételi pontot jelent (abszorpció, csúcskoncentráció
környéke, elimináció).

• Gyakorlatban az egyének közötti biológiai szórások miatt általában 15-20 mintát
vesznek.

• A plazmakoncentrációt validált módszerrel határozzák meg !!!

• A bioekvivalencia vizsgálatokhoz társuló bioanalitikai munkát a 
Helyes Laboratóriumi Gyakorlat (GLP) szabályai szerint kell végezni és 
dokumentálni.



Plot of Cp versus Time for A and B with B having Slower Absorption



• A mért farmakokinetikai paramétereket (koncentrációk, AUC-k)
logaritmizálják (ln transzformáció).

• Tmax esetében nem végzünk logaritmikus transzformációt. 
(A konfidencia intervallum teszt nem alkalmazható erre a paraméterre.)

• Bioekvivalencia: a teszt- és referenskészítmény farmakokinetikai
paraméterei átlagának aránya az e köré illesztett 90%-os konfidencia 
intervallumnak előre meghatározott tartományába esik.
(0,8-1,25 tartomány)

• (A 90%-os konfidencia intervallum teszt lényege, hogy a vizsgálat során meghatározott 
konfidencia intervallumnak egy előre meghatározott elfogadási tartományon belül kell 
maradnia. 
Az ún. point estimate érték (teszt/referens arány) a készítmények közötti különbségre 
utal. A konfidencia intervallum erre az értékre logaritmikus skálán szimmetrikus.)



Kiértékelés
Kiértékelés

• A statisztikai eljárás során nullhipotézist alkalmazunk.

• Nullhipotézisünk szerint a készítmények nem bioekvivalensek.

• Az ekvivalencia akkor igazolható, ha a következő nullhipotézisek elvethetők:

H0:μT/μR≤0,8 μ: átlagolt farmakokinetikai paraméter

μT/μR≥1,25

Alternatívhipotézis:

H1: 0,8 ≤ μT / μR ≤ 1,25

α=0,05% α=0,05%

(A tesztben alkalmazott α=0,05% hibahatár azt jelenti, hogy 5% a valószínűsége annak, hogy bár 
a nullhipotézis valójában igaz,  azt a számítások alapján mégis elvetjük, ez az elsőfajú hiba.)

• Elsőfajú hiba: H0-t elvetjük, pedig igaz.(A beteg kockázata.)

• Másodfajú hiba: H0 hamis, de megtartjuk.(A gyártó kockázata.)



A 0,8-1,25 intervallumtól való eltérés

• Szűkül: 0,9-1,11 ha a szer szűk terápiás indexű.

• Szélesedik: 0,75-1,33 ha magas variabilitású a készítmény



Váratlan, biológiailag valószínűtlen értékek

• A gyógyszerkészítményt jellemző okok:

– Egyén és formuláció közötti kölcsönhatás

– Egyénen belüli variabilitás

– Készítményhiba

• A vizsgálatban keresendő okok:

– Standardizálási hiba

– Protokollsértés



Bevezetés a Biofarmáciába

A hatóanyagok biofarmáciai osztályozása



A hatóanyagok biofarmáciai osztályozása

•A hatóanyagok oldékonyságuk és bélben mutatkozó permeabilitásuk alapján négy
csoportba oszthatók. → Biopharmaceutical Classification System (BCS)

- A magas permeabilitás kimondható a 90% feletti abszolút biohasznosulás alapján.

- Magas az oldhatóság, ha a hatóanyag legmagasabb egyszeri dózisa
maradéktalanul feloldódik megfelelő pH-jú pufferben.

Biofarmáciai osztály Oldhatóság Permeabilitás

I Jó Jó 

II Rossz Jó

III Jó Rossz

IV Rossz Rossz



Biofarmáciai osztályozási rendszer (BCS)



I. osztály
(jó oldhatóságú – jó permeabilitású hatóanyagok)

•Ide olyan hatóanyagok tartoznak, melyek jól oldódnak, igen jól felszívódnak, nem mutatnak
transzporter kölcsönhatást, ételinterakciót.

•A biohasznosulás meghatározó folyamata a hatóanyag felszabadulása a
gyógyszerkészítményből, vagyis a dezintegrálódás és a kioldódás.

•Az I. osztályba sorolt hatóanyagot tartalmazó, gyors hatóanyag-leadású, per os adagolt
szilárd készítmények esetében nem szükséges in vivo vizsgálat végzése a bioekvivalencia
igazolásához.

- Ez nem vonatkozik a módosított hatóanyag-leadású gyógyszerformákra, ott az in
vivo vizsgálat elvégzése a BCS osztálytól függetlenül kötelező!

•amilorid, amitriptilin, atropin, diazepam, efedrin, enalapril, fluoxetin, glükóz, koffein,
ketoprofen, levodopa, levofloxacin, metronidazol, nifedipin, prednizolon



II. osztály
(rossz oldhatóság – jó permeabilitás) 
• A sebességmeghatározó lépés a hatóanyag in vivo oldódása.

• Mivel az in vitro módszerek nem modellezik kellő biztonsággal ezen
hatóanyagok in vivo viselkedését, az in vivo bioekvivalencia vizsgálat
elvégzése kötelező.

• Pl. eritromicin, grizeofulvin, ibuprofen, itrakonazol, karbamazepin,
karvedilol, lanzoprazol, lovasztatin



III. osztály
(jó oldhatóság – rossz permeabilitás)

• A kioldódás problémamentes, a felszívódás a sebesség meghatározó
lépés.

• Az alacsony permeabilitás társulhat erős transzporter
kölcsönhatással, amelynek mértékét az eltérő segédanyagok, illetve
az étkezés másként módosíthatják, így az in vitro ekvivalens
készítmények in vivo nem szükségszerűen bioekvivalensek.

• Pl. atenolol, biszfoszfonátok, cimetidin, ranitidin, paracetamol,
penicillinek, trimetoprim



IV. osztály
(rossz oldhatóság – rossz permeabilitás)

• Ezen hatóanyagok biohasznosulása alacsony, formulálásuk
problémás.

• A bioekvivalencia vizsgálat nélkülözhetetlen.

• Pl. amfotericin B, furoszemid, hidroklorotiazid, neomycin,
indinavir, ritonavir, taxol



Biofarmáciai osztályozási rendszer (BCS)



Biofarmáciai osztályozási rendszer (BCS)



Speciális esetek
Bioekvivalencia vizsgálatok során

Módosított hatóanyag-leadású készítmények

- Késleltetett hatóanyag-leadású készítmény („delayed release”):

éhomi és étkezést követő, egyszeri adagolású vizsgálat szükséges

- Elhúzódó hatóanyag-leadású készítmény („prolonged release”):

éhomi és étkezést követő, egyszeri adagolású vizsgálat, ismételt
adagolású vizsgálat

A vizsgálandó hatáserősséget a készítmény összetétele, a formulációs
eljárás befolyásolják, a hatósági irányelvekben részletezett módon.



Transzdermális készítmények

• Szükség van egyszeri és ismételt adagolású vizsgálatra is.

• Eltérű bőrterületeken eltérő lehet a biohasznosulás.

• Magas variabilitású készítmények, ezért ajánlatos az intraindividuális
variabilitások meghatározása, különösen a formulációk közötti különbség 
vizsgálata céljából.

• Össze kell hasonlítani a helyi irritációt, tapadóképességet, mellékhatásokat.

Lokális hatású (külsőleges) készítmények

• A vérszintmérés kevéssé járható út, hiszen a szisztémás keringésben a 
hatóanyag koncentrációja nagyon alacsony, másrészt a vérszint nem mutat 
összefüggést a helyi hatékonysággal, inkább biztonságossági szempontból 
értékelhető.

• Jelenleg nincs egyértelműen elfogadott eljárás.

• Próbálkozások: dermato-farmakokinetikai vizsgálat, dermális mikrodialízis



Lokális hatású intranazális készítmények

• Oldatformájú készítmény esetében azonos készítmény-összetétel esetén többnyire
elegendő az adagoló-eszközök összehasonlítása.

• Szuszpenziós készítmény esetén in vivo vizsgálatokra is szükség van.

Inhalációs készítmények

• in vitro egyenértékűség: adagolóeszközök szórásképe, porlasztás finomsága, kifúvás
ereje, stb.

• in vivo vizsgálatok: vérszintmérésen alapuló kinetikai vizsgálat

- Üres gyomorral

- Aktív szénnel telített gyomorral összehasonlítani a vérszinteket

Ebből megállapítható, hogy mekkora hányad szívódik fel a légutak

nyálkahártyájáról, és mekkora hányad ered a hatóanyag lenyeléséből

(hatástalan).

• A vizsgálatokat betegeken (is) el kell végezni. A hörgők reaktivitása jelentősen
nagyobb az asztmás populációban, így eltérhet a készítmény tolerálhatósága.



• A biogyógyszerészet vagy biofarmácia a gyógyszer és az élő szervezet 
kölcsönhatásaival foglalkozó gyógyszerészeti tudományág.

• Elsősorban a hatóanyag-felszabadulás és a felszívódási folyamat kapcsolatára, illetve 
az azt követő változások tanulmányozására összpontosít.

• Foglalkozik a gyógyszerkészítményben lévő farmakon biológiai felhasználhatóságával, 
miközben a farmakon koncentrációjának időbeni változását a 
gyógyszerkészítményben és a szervezetben kvantitatív értelemben farmakokinetikai
módszerekkel határozza meg.

• Feltárja a gyógyszerek fizikai, kémiai, farmakológiai tulajdonságai valamint a 
szervezet farmakodinámiás, toxikológiai válasza és a terápiás hatás kialakulásának 
kapcsolat rendszerét.



Farmakodinámia és Farmakokinetika



Biogyógyszerészet (biofarmácia)

Elsősorban a hatóanyag-felszabadulás, és a felszívódás kapcsolatára, illetve az 
azt követő folyamatok tanulmányozására összpontosított.

Kutatási területe jelentősen kibővült, mivel a biofarmácia sajátos 
szemléletmódjával a hatóanyag és a hatóanyagot tartalmazó készítmény 
tulajdonságait vizsgálja az élő szervezetben.

Modellezi a gyógyszer és a szervezet kölcsönhatásait kísérő folyamatokat. 
Feltárja a gyógyszerek fizikai, kémiai, farmakológiai tulajdonságait valamint a 
szervezet farmakodinámiás, toxikológiai válasza és a terápiás hatás 
kialakulásának bonyolult kapcsolatrendszerét.



A gyógyszer legfontosabb komponense a hatóanyag:
- active ingredient (AI)
- active pharmaceutical ingredient (API)
- farmakon (pharmakon, φάρμακον)

amely megfelelő mennyiségben, adagban (dózisban) az élő szervezetbe juttatva hatást hoz létre.

A gyógyszerhatástan (farmakodinámia) a hatóanyagok egészséges és kóros állapotú 
élő szervezetre gyakorolt hatásaival, a hatás jellegével, erősségével, intenzitásának és 
a dózis nagyságának kapcsolatával, valamint e hatások mechanizmusával foglalkozó 
tudományág.

A farmakokinetika az élő szervezetben lejátszódó folyamatokat, elsősorban a 
szervezetbe juttatott hatóanyag, illetve hatóanyagok és a keletkező metabolitok
szervezeten belüli útját követi. A hatóanyag felszívódását, eloszlását metabolizmusát 
és kiürülését jellemző paramétereket vizsgálja.



A farmakodinámia, farmakokinetika, 
gyógyszertechnológia és a biofarmácia 

kutatási területe



Farmakodinámia vs. Farmakokinetika!!!

FD: Gy → Sz

FK: Sz → Gy

• Farmakodinámia: azokkal a hatásokkal foglalkozik, amelyeket a hatóanyagok a 
célszervezetre kifejtenek.

• Farmakokinetika: azokkal a hatásokkal foglalkozik, amelyeket a célszervezet a 
hatóanyagokra fejt ki.

-kvalitatív farmakokinetika (LADMER rendszer)

-kvantitatív farmakokinetika (reakciókinetika, kompartment-analízis)



Farmakokinetika vs. 
Farmakodinámia

A dózis és a hatás közötti kapcsolatot elkülöníthetjük farmakokinetikai
(dózis-koncentráció) és farmakodinámiás (koncentráció-hatás) részekre. 

A koncentráció biztosítja a kapcsolatot a farmakokinetika és a farmakodinámia között.
A három alapvető folyamata a farmakokinetikának

az abszorpció, a disztribúció és az elimináció.



Farmakodinámia: a hatóanyagok egészséges és kóros állapotú élőszervezetre gyakorolt hatásaival, a hatás
jellegével, erősségével, intenzitásának és a dózis nagyságának kapcsolatával, valamint e hatások
mechanizmusával foglalkozó tudományág:

Farmakokinetika: az élő szervezetben lejátszódó folyamatokat, elsősorban a szervezetbe juttatott hatóanyag,
illetve hatóanyagok és a keletkező metabolitok szervezeten belüli útját követi

Genetikai 
polimorfizmu

s

Farmakokinetika Farmakodinámi
a

Abszorpció

Disztribúció Metabolizáció

Exkréció Receptorok

Ion 
csatornák

Enzimek

Immun 
rendszer



A biofarmácia és a farmakodinámia kapcsolata

A biofarmácia azzal foglalkozik, hogy mi történik a gyógyszerkészítménnyel a beadását 
követően (kinetikai jellemzők).

A farmakodinámia a gyógyszerválasz kialakulásának folyamatával foglalkozik, azt 
vizsgálja, hogy mi történik azután, amikor a hatóanyag-molekulák elérték a célpontot.



Farmakodinámia

Alapfogalmak



A gyógyszerek támadáspontja

Többnyire fehérjék!

• Receptorok

• Enzimek

• Ioncsatornák

• Transzportfehérjék

• Mikroorganizmusok fehérjéi

• stb



A gyógyszerhatás kialakulásának 
4 alapvető mechanizmusa:

A hatóanyag:

a) receptorokkal lép interakcióba, 

b) megváltoztatja enzimek aktivitását, 

c) antimetabolithatást vált ki, 

d) nem specifikus kémiai és fizikai interakcióba lép.



a) Gyógyszer – receptor interakciók:
1. ligand-aktivált ioncsatorna

2. G-protein kapcsolt receptor Plazmamembrán receptorok

3. receptor aktivált tirozin-kináz

4. intracelluláris receptor



1. Ligand aktivált ioncsatornák
(Ionotrop receptorok)

• Az ionotrop receptorok esetében az ioncsatorna
a receptor szerves részét képezi (ioncsatornák, ionpumpák)

• Sejtmembránba ágyazott fehérjemolekulák, receptorok

• Négy transzmembrán hélixszel jellemzett alegységből állnak

• A ligandkötés megváltoztatja a receptor konformációját, 
így szelektív bizonyos ionok áteresztésére

• A csatornanyitási mechanizmus gyors jeltovábbítást biztosít

• Nagyon gyors válasz (néhány ms)

• nikotinos acetilkolin-receptor (nAch), a glutamát, aszpartát, 
GABAA, glicin ionotrop receptorai és az 5-HT3 szerotonerg receptorok



GABAA-receptor klorid-ion csatorna

• Az iv. narkotikumok a központi idegrendszeri GABAA receptorokon lévő saját allosztérikus kötőhelyükhöz 
kapcsolódva elősegítik a GABA-közvetített klorid-ion bejutást és ezáltal hiperpolarizációt okoznak, ami 
gátolja az ideg sejtmembránjának további aktiválódását.

- A barbiturátok meghosszabbítják a GABA által kiváltott választ.

- A benzodiazepinek növelik a nyitás frekvenciáját, 
ezáltal fokozzák a GABA hatását

Az acetilkolin (Ach) kapcsolódása
a nikotinos receptorral 

• (Neuromuscularis junctio)

• -Ach kapcsolódás (nikotinos receptorhoz)

• -Na+beáramlás

• -membrán depolarizáció

• -akciós potenciál

• -sarcoplasmaticus reticulum (Ca2+kiáramlás)

• -izomösszehúzódás

• -Ach hidrolízise (AChE = acetilkolin-észteráz)

• -izomsejt repolarizáció



2. G-protein kapcsolt receptorok

• A hatóanyagok több mint 700 különböző molekuláris célponton keresztül fejtik ki hatásukat, és ezeknek 

közel 50%-a G-fehérjéhez kapcsolt receptor.

• A G-fehérje kapcsolt receptorok hét transzmembrán hélixszel (7-TM) jellemzett ligandkötő egységből és 

egy heterotrimerikus egységből (α, β, γ alegységek), a névadó G-proteinből állnak.

• A G-proteinek az α-alegység alapján αs, αq, α12,13, αi/o és αsens csoportba sorolhatók.

• A jeltovábbítás mechanizmusa kétféle lehet:

• A jeltovábbítás történhet az α-alegység útján. 

Másodlagos kémiai jelhordozók (cAMP, prosztanoidok, IP3, DAG) képzése vagy a képzés gátlása a 

jelzésmódja. A jelátvitelben az aktivált/gátolt enzim effektorok az adenilil-cikláz, a foszfolipáz A2 és 

C lehetnek.

• A βγ-dimer csatornamoduláció (K+, Ca2+) útján továbbítja a jelet.

• A válasz mp-ben – percekben mérhető.

• G-proteinhez kapcsoltak például az adrenerg receptorok, a muszkarinos acetilkolin-receptor, a

biogénamin receptorok (az 5-HT3 szerotonerg receptorok kivételével), valamint a glutamát, aszpartát, 

GABA és glicin metabotrop receptorai.



3. Receptor aktivált tirozin-kinázok
(Enzimkapcsolt receptorok)

• Az enzimkapcsolt receptorok „beépített” enzimaktivitással rendelkeznek, ez jellemző esetben 
tirozin-kináz aktivitás.

• Pl. inzulin, számos növekedési faktor, citokinek, leptin-receptor

• Szerkezetük: 1-TM hélix

• Ritkábban guanilil-cikláz aktivitás



4. Intracelluláris receptorok

Citoplazmatikus receptorok

• Valamely sejtorganellum membránjának ligandvezérelt vagy ligandszenzitív ioncsatornái 
(pl. IP3-receptor)

Sejtmagreceptorok

• Szteroid-és pajzsmirigyhormonok, valamint a D-vitamin és a retinoid receptorok

• Valójában ezek a receptorok is a citoplazmában találkoznak először a ligandjaikkal

• E receptorok a DNS-átíródást befolyásolják, így kulcsszerepük van a különböző funkciójú 
proteinek expressziójának szabályozásában. 

A válasz lassan alakul ki és sokáig tart.



A gyógyszerhatás kialakulásának 4 alapvető 
mechanizmusa:

A hatóanyag:

a) receptorokkal lép interakcióba, 

b) megváltoztatja enzimek aktivitását, 

c) antimetabolithatást vált ki, 

d) nem specifikus kémiai és fizikai interakcióba lép.



A gyógyszer az…

b) Enzimek aktivitását változtatja meg

Az enzimekre ható molekulák szubsztrátanalógként vagy

kompetitív inhibítorként viselkedhetnek.

• Neosztigmin: az acetilkolin-észteráz reverzibilis kompetitív gátlószere

• Acetil-szalicilsav: irreverzibilis COX-gátló

• ACE-gátló: antihipertenzívumok

• Allopurinol: xantin-oxidáz gátlószere (hiperurikémia kezelése)

• Trimetoprim: dihidrofolát-reduktáz gátló

• Cytarabin: DNS-polimeráz kompetitív gátlószere 

+képes beépülni a DNS-be (antimetabolit)

• Carbidopa: DOPA-dekarboxiláz gátló (levodopával komb. Parkinsonizmus kezelésére)

• Aciklovir: timidin-kináz inhibítor

• Zidovudin: HIV reverz-transzkriptáz inhibítor



A gyógyszer…

c) Antimetabolit hatást vált ki

A DNS-szintézisben szerepet játszó molekulák S-fázis specifikus, 
szerkezeti analógjai.

• Methotrexat
• 5-Fluorouracil
• Merkaptopurin
• Cytarabin methotrexat

Az 5-FU hatásmódja:
• Timidin-szintázgátlás
• Beépülés RNS-be
• Beépülés DNS-be



A gyógyszer…

d) Nem specifikus kémiai és fizikai 
interakcióba lép

• Antacidok

NaHCO3, Mg(OH)2

• Ozmózist fokozó szerek

MgSO4, laktulóz, mannit

• Kelátképzők

EDTA (Ca2+), deferoxamin (vaskötő, vas túladagolás 
esetén adható)



Dózis-hatás összefüggések

• A gyógyszerek dózis-hatás összefüggésére általában jellemző, hogy a dózis 
növelésével arányosan növekszik a vegyület terápiás hatása.

• A maximális hatás elérése után azonban az adagot hiába emeljük, mert a 
terápiás hatás nem fokozható, csak esetleg a mellékhatások.

• A dózis-hatás összefüggés matematikailag leggyakrabban hiperbolikus 
görbével írható le. A dózis logaritmusának függvényében szigmoid alakú 
függvénykapcsolat figyelhető meg.



A farmakonok hatásának jellemző mennyiségi mutatói:

Hatékonyság (effektivitás, efficacy): az anyag milyen mértékben képes létrehozni egy 
adott biológiai hatást (az az mi az aktuális hatásmaximuma; az y tengely mentén 
jellemzett mutató).

Hatáserősség (potencia, potency): egy bizonyos hatás kiváltásához szükséges dózis 
nagyságával jellemezhető. (A dózis-hatás görbén az x-tengely mentén jellemezhető 
mutató.)

A hatékonyság részben a ligandum affinitásától, részben az aktivitástól függ.

Két gyógyszer közül az a hatékonyabb, amely ugyanazt a hatást kisebb adagban fejti 
ki.

Ha a hatékonyságot a receptorra kifejtett hatásra vonatkoztatjuk, akkor intrinsic
hatékonyságról beszélünk.



Gyógyszerhatás
• „minden vagy semmi” jellegű (kvantális)

pl.epilepszia ellenes szerek

vagy

• fokozatosan kialakuló hatás (gradált).

Ide tartozik a gyógyszerek nagy többsége.

• Ha a válasz kvantális, nem egy számmal, hanem egy kritériumszerűen választott eseménnyel
jellemezhető.

• A fokozatosan növekvő vagy paraméteres válasz esetében azt egy mérőszámmal jellemezhetjük, 
és meghatározható az a lehetséges maximum, ameddig a hatás fokozható.



Dózis és hatás összefüggése

Hatékonyság: mi az aktuális hatásmaximum; az y-tengely mentén jellemzett mutató



Agonista dózis-hatás összefüggés

Hatáserősség: az anyag az adott biológiai hatást milyen dózisban képes létrehozni.
(x tengely)



Hatáserősség és hatékonyság



• A hatáserősségét (potencia) az ED50 értékkel jellemezhetjük.

• ED50: megadja azt a dózist, amely a maximális hatás 50%-át hozza létre. 
(Az állatkísérlet egyedeinek felében megfigyelhető volt az adott hatás.)

• LD50: a vizsgált állatok felének pusztulását okozó letális dózis.

• TD50: a kísérleti állatok 50%-ában vált ki egy adott toxikus tünetet.

• Terápiás index: Ti=LD50/ED50 vagy Ti=TD50/ED50

Elvárás a minél szélesebb nagyobb Ti. → A vegyületek használhatóságát 
korlátozza, ha terápiás indexük kicsi, hiszen ilyenkor a dózis kis mértékű változása 
már toxikus hatást válthat ki. Értéke egytől nagyobb kell legyen.

Különböző terápiás sávval rendelkező hatóanyagok

a) Szűk terápiás sáv b) Széles terápiás sáv



A receptoriális kötődés

• Specifikus kötődés: a receptor molekula csak a saját szerkezetének legalább részben 
megfelelő molekulával (liganddal) képes kapcsolódni. A ligand szerkezetében vagy annak 
hiányát okozhatják (pl. enantiomerek)

• Primer (ortoszterikus) kötőhely: az endogén ligandot köti

• Alloszterikus (allotop) kötőhelyek: a többi ligand számára létrejött specifikus kötőhelyek

• A kötődés alapvető jellemzői:

Szelektivitás: Ha a molekula csak egy típusú receptorhoz kötődik, akkor teljes mértékben 
szelektív receptor hatással rendelkezik.

Affinitás: azt fejezi ki, hogy a molekula mennyire erősen képes a receptorhoz kötődni.

• Csendes kötődési hely: azok a kapcsolódási helyek, amelyeken keresztül a farmakon biológiai 
hatást nem hoz létre. Ilyen pl. a hatóanyagok kötődése a plazmafehérjékhez.)



A ligand-receptor közötti reverzibilis kölcsönhatást  a következő egyenlettel 
írhatjuk le:

Ahol
K1 a komplex kialakulásának sebességi állandója
K2 a komplex bomlásának sebességi állandója,.
A komplex bomlási állandója: Kd = k2/k1

• A hatás helyén a L és a LR komplex koncentrációja között egy telítési görbére 
jellemző összefüggés érvényesül.

• A receptorok, ezáltal a létrejövő farmakon-receptor komplexek száma véges, 
ezért a lineáris szakasz után a hatóanyag-koncentráció növekedésével 
egyensúlyi állapot alakul ki.

• Kd egyenlő a receptorok felének telítéséhez szükséges ligandkoncentrációval.



Agonisták

Agonisták: azok az anyagok, amelyek valamely receptorhoz kötődnek,
és azon biológiai válaszreakciót idéznek elő.
Az agonista a receptorra jellemző jeltovábbítási láncot indukálja. Annak 
alapján, hogy ez a reakció teljes vagy átmeneti konformert eredményez, a 
ligand lehet teljes (full) vagy részleges (parciális) agonista.

Agonista típusok:
- Full (teljes) agonisták: az adott receptoron maximális biológiai hatást 

váltanak ki.
- Parciális agonisták: szintén kötődnek és aktiválják a receptorokat, de 

nem képesek azt a biológiai hatást létrehozni, mint a teljes agonisták. 
(Pl. pindolol β-receptor)

- Kevert agonisták (agonista + antagonista: Nalorphine antagonista µ-on
és parciális Ƙ-on)



Antagonisták
Antagonista: Receptorokhoz kötődik és nem idéz elő biológiai választ, illetve így 
megakadályozza az agonisták által kiváltott hatásoknak a létrejöttét.

Antagonista típusok:
- Komptetitív antagonizmus: egymás kötődését kölcsönösen kizáró, reverzibilis és a 

tömeghatás törvényének megfelelően zajló interakció.
- (pl. nem-depolarizáló izom relaxánsok – tubocurarin, pancuronium stb. – kompetitív 

módon gátolják az Ach hatását a motoros véglemezen)
- Nem-kompetitív antagonizmus: Az antagonista kötődése irreverzibilis, vagy igen lassú a 

disszociációja.

Egyéb:
- Fiziológiai antagonizmus (glucocorticoidok <-> inzulin)
- Kémiai antagonizmus (Heparin <-> protamin-szulfát)
- Farmakokinetikai antagonizmus (warfarin <-> phenobarbital; tetraciklin <-> calcium)

Inverz agonista: hatása ellenkezője az agonista hatásának



Receptor-körforgás

Receptor-körforgás (turnover): A receptorok folytonos megújuláson esnek át, 
így a ligandumok rendelkezésére álló receptorszám nem mindig állandó.

Down-regulation: Ha a ligandum folyamatosan nagy töménységben jelen van, 
következésképpen a receptorok száma csökken, azáltal védekezik a szervezet a 
túlműködés ellen.

Up-regulation: Ha a ligandum az általában jellemző szintnél kisebb mértékben 
van jelen, a receptorok száma megnő.

A receptor-körforgással magyarázható, hogy egy exogén antagonista hosszú 
távú adagolásakor általában megnő az endogén agonista receptorok száma, 
ezért e gyógyszer hirtelen elhagyásakor az agonista hatás fokozottan 
érvényesül.



Receptor-körforgás



Hatóanyagok farmakodinámiai kölcsönhatásai

Két hatóanyag egymással különböző szinteken léphet kölcsönhatásba:

• Azonos makromolekuláris célponton
 Ekkor receptorok esetén receptoriális kölcsönhatásról beszélünk.
 Pl. egy agonista és egy antagonista vetélkedik a primer kötőhelyért (kompetitív antagonizmus)
 Allosztérikus kölcsönhatás: ugyanazon makromolekula két különböző helyén kötődő ligandok

interakciója (gátló vagy potencírozó hatás)

• Azonos célsejten, de különböző jeltovábbítási láncon keresztül
 Hörgő simaizom kontrakciója H1 hisztamin-receptor agonistával, elernyesztése β2 

adrenoceptor agonistával
 Speciális változata: heterológ moduláció: két különböző jeltovábbítási rendszerben működő 

receptor közül az egyik módosítja a másik működését.

• Különböző célsejten (élettani interakció)
 Az inzulin és a glukagon szénhidrát-háztartáson belüli interakciója

 Artériás simaizom konstrikciója α1 adrenoceptor agonistával, dilatációja az endothelből
mobilizált nitrogén-monoxiddal



Szinergizmus

Az agonista és antagonista mellett több gyógyszer együttes adagolása 
során létrejöhetnek ún. potencírozó gyógyszerhatások (szinergizmusok) 
is.

A szinergizmusnak több formája ismeretes:

• A addíció összeadódó szinergizmust jelent, azaz két vagy több vegyület 
együttes adásakor ezek hatása matematikailag összeadódik.

• A szupraadditív szinergizmus során két vagy több szer hatása nem 
egyszerűen összegződik, hanem a kialakuló hatás nagyobb a 
matematikailag várhatónál.
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FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM 





 Sokszor a dózis-hatás összefüggés változik egyének 
között és egyéneken belül is

 A különbségeket okozhatja:
◦ Rossz dózis vérszint összefüggés
◦ Metabolizmus különbségei (köszönhetően a kornak, fizikai 

állapotnak, betegségnek vagy az együttszedett 
gyógyszereknek)

◦ Terhesség, pubertás
◦ Testsúly, adszorpciós különbözőség

◦… 

◦ Ilyenkor megfontolandó a gyógyszer szabad-, 
teljes, metabolit , csúcs-, vagy völgy  frakciójának 
meghatározása 



 Maximális hatás

 Segítségnyújtás abban, hogy megtaláljuk az 
egyensúlyt a dozírozás és a hatékonyság 
között

 Fenntartani az állandó plazmaszintet 



 Elkerülni a mellékhatások kialakulását és az 
intoxikációt

 Ellenőrizni a beteg compliance-ét vagy non-
compliance-ét

 Szűk terápiás ablak esetén nagyon fontos 

 Megtalálni az esetleges hatástalanság okát 



 Jó összefüggés a plazmaszint, dózis és a 
hatás között

 Kevés út a hatás kifejtésére (a 
farmakodinámiában)

 Nincs aktív metabolitja

 Reverzibilis receptor gyógyszer kölcsönhatás 



 Antibiotikumok:

Aminoglikozidok

Chloramphenicol

Sulfonamidok

Vancomycin

Trimethoprin

ß lactám tipusú
antibiotikumok

 Anitepileptikumok

Phenitoin

Carbamazepin

Valproe sav

 Immunszupresszív 
szerek

Cyclosporin

Everolimus

Tacrolimus

Sirolimus

Methotrexat

Egyéb:

 Digoxin

 Lithium

 Teofillin

(piros= elérhető a DE KK-
n)



 HPLC- gold standard (más 
módszerek validálására nem a 
mindennapi használatra)

 META (Microparticle Enzyme
ImmunoAssay)

 FPIA (Fluorescens Polarization
ImmunoAssay)

 EMIT (Enzyme Multipled
ImmunoAssay)

 ACMIA (Antibody Conjugated
Magnetis ImmunoAssay)

 RIA (RadioimmunoAssay)



 Súlyos gram- negatív infekciók (pneumonia vagy 
bacteremia)

 gram-pozitív infekciók (infective endocarditis)

 Aminoglycozidoknak koncentráció függő 
postantibiotikus hatása van (hagyományos és 
farmakokinetikai dozírozás)

 Hatásmechanizmus: köti és hatástalanítja a 30S 
riboszómákat gátolva a protein szintézist és az 
RNS átírást



 Nephrotoxicitás (halmozódás a vesében) és 
ototoxicitás

 Monitoring szükséges: 
◦ Súlyos fertőzésekben
◦ Rossz vesefunkció esetén
◦ Hosszú távú terápiában 



 Vancomycin, amphotericin B, cyclosporin és 
furoszemide erősíti a nephrotoxikus
potenciálját az aminoglykozidoknak (creatin
clearance ellenőrzés)



 Kacs diuretikumok, (furosemide, bumetanide
és ethacryn sav) fokozhatják az ototoxikus
hatását az aminoglycosidoknak (Szükséges 
ellenőrizni a klinikai tüneteit az 
ototoxicitásnak (csökkent hallás, hangos 
beszélgetés, füldugulásérzés vagy 
nyomásérzés, tinnitus, vestibuláris tünetek: 
egyensúlyvesztés, fejfájás, émelygés, hányás, 
nystagmus, szédülés, ataxia)



 Sebészi intenzív ellátásban 
résztvevő betegek esetén 
neuromuskuláris vezetést 
erősebben gátolja fontos figyelni 



 Penicillinek  (elsősorben a  penicillin G, 
ampicillin, nafcillin, carbenicillin, ticarcillin) 
tudják az aminoglykozidokat in vivo és 
vérmintában inaktiv, mérhetetlen csapadék 
formájában kicsapni (egy időben adás 
kerülése)



 Alkalmazás: gram-pozitív infekciók 
rezisztens vagy multirezisztens
esetekben (methicillin-resistant
staphylococcus és ampicillin-
resistens enterococcus)

 Idő függő hatás (ezért általában 3-
5x adagolás éppen MIC felett) 

 Adagolás: per os 125mg/6h, 2g 
im/nap  vagy 15mg/kg 2x naponta 

 Sejtfal szintézis gátlása



 Csalánkiütésszerű vagy erythematosus
reakció, (“redman” vagy “red-neck” 
syndrome), tachycardia, és hypotenzió
(hosszabb minimum 1 órás infúziós idővel 
elkerülhető)

 Ototoxikus



 Aminoglykozidokkal együttadva erősíti a 
nephrotoxikus hatást

 warfarin terápia esetén protrombin idő nyúlik 
vagyis hatásfokozódást okoz



 Digoxin pangásos szívbetegségekben 
használatos (congestive heart failure (CHF)), 
inotróp, chronotróp hatású (gold stenderd: angiotensin

I converting enzyme inhibitors (ACE inhibitors) and diuretics,
angiotensin II receptor antagonists, spironolactone, és β-blockers)



 Hatásmechanizmus: Digoxin-indukálta
gátlása a Na, K-ATPase-nak, vezet a csökkent 
Na+ transzporthoz a miocardiumban és a 
megnövekedett Na koncenrtáció csökkenti a 
Ca2+ kiürülését a Na-Ca exchanger-en
keresztül. A megnövekedett intracelluláris
Ca2+ az endoplazmatikus retikulumban fogja 
okozni a feszültségváltozásra kialakuló 
fokozott kontraktilitást



 A koncentráció- idő görbe a 2 
kompartmentes modellt követi és egy nagyon 
hosszú disztribúciós fázist mutat 8–12 óra

 Csak a disztribúció után szabad 
gyógyszerszintet mérni 

 Terápiás konc. 

0.8-1.5 ng/ml

 2.5 ng/ml toxikus



 Kardiális mellékhatások II. vagy III. fokú AV 
blokk, atrioventriculáris elkülönült működés, 
bradycardia, premature ventricular
contractions, vagy ventriculáris tachycardia

 Gastrointestinális mellékhatások anorexia, 
nausea, hányás, hasmenés, hasi fájdalom, 
székrekedés



 Központi idegrendszeri mellékhatások: 
fejfájás, kedvetlenség, álmatlanság, 
zavartság, szédülés

 Látászavarok: Homályos látás, színlátás 
megváltozása vagy glória a tárgyak körül 
általában a sárga-zöld spektrum érintett 



 P-glycoprotein gátlása (Quinidine emeli az 
átlag egyensúlyi digoxin koncentrációt 30–
70%-al)

 Cyclosporine emeli 50%-al a P-glycoprotein
gátlása által

 Verapamil, diltiazem, és bepridil gátolja 
digoxin clearancét



 a digoxint használó betegeknek 10%-nak 
beleiben jelentős mennyiségű Eubacterium
lentum él  ami metabolizálja a digoxin
jelentős részét a felszívódás előtt 
(Erythromycin, clarithromycin, tetracycline
ezért növelheti a hatást).



 Amiodarone, propafenone szintén csökkenti a 
digoxin clearancét (antiarrhythmic szerek)

 Aluminum tartalmú antacidok, 
cholestyramine, és a  kaolin-pectin fizikailag 
gátolja felszívódását



 Digoxin immun Fab
(Digibind) egy digoxin
ellenes antitest molekula 
fragmens ami köti és 
semlegesíti a digoxint



 Digoxin szérum 
koncentráció meghatározása 
a használata után fals 
eredményt ad, mivel a 
digoxin immune Fab
komplex féléletideje 15–20 
óra



 Phenytoin

 Carbamezepin

 Valproic acid

 Phenobarbital

 Ethosuximid







 Phenytoin egy hydantoin típusú barbiturát 
ami a rohamok kezelésére használjuk.
Effektív antikonvulzívuma a krónikus 
terápiájában a tónusos-klónusos (grand mal) 
vagy a parciális epilepsziának valamint az 
akut generalizált rohamoknak (status 
epilepticus)



 Sejtszintű hatásmechanizmusa a feszültség 
függő nátrium csatornák elnyújtott 
inaktiválása és a neuronok ingerképzési 
frekvenciájának redukálása





 Terápiás koncentráció totál (kötött és szabad) 
phenytoin szérum koncentráció rohamok 
megelőzésére 10–20 μg/mL

 Magas fehérjekötés (~90%) albuminhoz (a 
szabad phenytoin plazmaszintje 1–2 μg/mL)



 Mellékhatások: 
◦ 15 μg/mL< minor CNS depresszió (álmosság és 

kedvetlenség)

◦ 20 μg/mL< nystagmus, 

◦ 30 μg/mL< ataxia, lassú zavart beszéd,
koordinálatlanság részegséghez hasonló

◦ 40 μg/mL, mentális státusz megváltozása, 
zavartság, letargia, kóma

◦ 50–60 μg/mL< gyógyszer indukálta rohamok





 phenytoin nagymértékben a máj által 
metabolizált (CYP2C9 és  CYP2C19)

 Gátolja a phenytoin metabolizmusát (emeli a  
phenytoin szérum koncentrációját): 
Cimetidine, valproe sav, amiodaron, 
choramphenicol, isoniazid, disulfirám és 
omeprazol



 Phenytoin növeli a metablizmusát a:
◦ carbamazepine, phenobarbital, cyclosporin, 

tacrolimus, és warfarin -nak

 Warfarin, Aspirin képes leszorítani a phenytoint
a plazma fehérje kötésből





 Carbamazepine egy iminostilbéne származék 
ami a tricyklikus antidepresszánsok 
csoportjába tartozik tónusos-klónusos (grand 
mal), és parciális és másodlagos generalizált 
rohamok kezelésére alkalmas



 Hatása: gátolja a neurotranszmissziót a
nucleus ventralis anterior és a thalamus
között, ez az agyterület részt vesz a 
generalizálásában és terjedésében a 
rohamnak



 Terápiás tartomány totál 4–12 μg/mL (szabad 
frakció 1–3 μg/mL)

 Kötődik albuminhoz és α1-acid 
glycoproteinhez (AGP)

 plazma protein kötés 75–80%



 AGP az akut fázis fehérjék csoportjába 
tartozik ami alacsonyabb szinten található 
meg normálisan de stressz, trauma, betegség 
(szívizom károsodás - myocardiális infarktus) 
esetén termelődik

 Carbamazepine-10, 11-epoxide aktív 
metabolit (0.4–4 μg/mL)



 Mellékhatások:
◦ (>8 μg/mL koncentráció függő mellékhatások: 

nausea, hányás, letargia, szédülés, álmosság, 
fejfájás, homályos látás, diplopia, bizonytalanság, 
ataxia, incoordination

 Carbamazepine indukálja saját hepatikus
lebontását







 Carbamazepine indukálja a máj 
metabolizmust (CYP1A2, CYP2C9, és CYP3A4) 
és P-glycoprotein
◦ felbamate, lamotrigine, phenytoin, primidone, 

tiagabine, topiramate, és valproic acid

◦ Orális fogamzásgátlók, Ca2+ csatorna blokkolók, 
tricyclic antidepressants, cyclosporin, tacrolimus, 
theophylline és warfarin



 Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a 
beteg korábbi gyógyszerei közül melyiknek 
csökkenhet (változhat) a hatása, és 
megfontolandó a carbamezepin terápia 
elkezdése



 Phenytoin és phenobarbital növeli a 
carbamazepine clearancét és 
csökkenti az egyensúlyi 
koncentrációját Cimetidine, macrolide
antibiotikumok, azole gombaellenes 
szerek, fluoxetine, fluvoxamine,



 Phenytoin és phenobarbital növeli a 
carbamazepine clearancét és 
csökkenti az egyensúlyi 
koncentrációját Cimetidine, macrolide
antibiotikumok, azole gombaellenes 
szerek, fluoxetine, fluvoxamine,



 Kémiailag a szabad zsírsavak csoportjába 
tartozik és a generalizált, parciális és az 
absence (petit mal) rohamok kezelésére 
használatos



 Ennek van a legszélesebb spektruma

 Neuronok működését gátló hatását a γ-
aminobutyric acid (GABA)-n keresztül fejti ki, 
emellett potenciálja a GABA posztszinaptikus
hatását és direkt hatása van a sejtmembránra



 Terápiás tartománya (totál) valproic acid 50–
100 μg/mL

 Magas fehérje kötés (albumin) tipikusan 90–
95%



 Koncentráció függő fehérjekötés jellemzi 
emiatt nemlineáris farmakokinetika

 Pl.: a dózis megduplázásakor, a totál szérum 
koncentráció 1.6–1.9 szeresére növekszik 
viszont a nem kötött frakció duplázódik







 >75 μg/mL ataxia, szedáció, letargia, és 
fáradtság

 Remegés  >100 μg/mL

 Kábultság vagy kóma>175 μg/mL

 valproe savhoz köthető thrombocytopenia



 Gátlószere a máj gyógyszermetabolizáló
rendszerének beleértve a glükuronidációt
◦ clonazepam, carbamazepine, phenytoin, primidone, 

lamotrigine, és ethosuximide

 Phenytoin, lamotrigine, rifampin, és 
carbamazepine emelheti a valproic acid 
clearancét



 Phenobarbital egy barbiturát (mint a 
primidone ami deoxybarbiturát) hatékonyak 
generalizált és parciális rohamok esetén

 Hatása a γ-aminovajsav A (GABAA)
interakción alapul posztszinaptikusan



 Terápiás ablak 15–40 μg/mL

 Mellékhatások:
◦ ataxia, fejfájás, kedvetlenség, sedation, zavartság, 

és letargia

◦ >60 μg/mL, kábulat és kóma 

◦ Hosszú távon: viselkedésbeli változások, porphyria, 

csökkent cognitív funkció és osteomalacia



 Lineáris kinetika

 Felszívódás a délből:  NG/NJ tube

 Egyensúly beállta 20 – 30 nap után
◦ Óvatos dózis titrálás

◦ Dózisváltás is lassan

 Primidone a phenobarbital pro-drug-ja



 Hatás és vérszint emelkedés phenobarbital
esetén:
◦ Fluconazole, gemfibrozil, oxcarbazepine, valproic

acid

 Hatás és vérszint csökkenés phenobarbital
esetén:
◦ Carbamazepine, rifampin

 Változó hatás
◦ Phenytoin



 Cyclosporine egy cyclikus polypeptid
immunszuppresszáns hatással amit a graft-
versus-host jelenség megelőzésére 
használunk azon esetekben mikor 
hematopoietikus őssejteket transzplantálnak 
a betegbe, vagy szilárd szervek átültetése 
során, vagy psoriasis, rheumatoid arthritis és 
különböző autoimmun betegségek esetén



 Hatása hogy blokkolja a interleukin-2 
termelést és más cytokinek
elválasztását T-lymphocyták álltal.



 Mivel a cyclosporin a VVT-hez kötődik, a 
szérum és plazma koncentrációk 
alacsonyabbak lesznek 

 A terápiás ablak függ a használt assaytől

 Mellékhatások : 
◦ Gingival hyperplasia (fogíny megvastagodás), 

hirsutism (túlzott szőrnövekedés), tremor, 
Hyperlipidemia, nephrotoxicity, Hypertension



 Lithium egy alkáli fém ami monovalens kation 
formájában használunk (Li+) a bipoláris zavar 
esetén

 Hatásmechanizmusa többnyire ismeretlen



 A jelenlegi teóriák szerint verseng a többi 
kationnal a receptor és szöveti kötőhelyekért, 
dopamine-receptor szuperszenzitivitás
blokkolása, csökkent β-receptor stimuláció 
indukált adenylate cyclase, és fokozott 
serotonin (5-HT) szintézis, acetylcholine, and 
γ-aminovajsav (GABA) mellett.



 Terápiás ablak lithium esetén 0.6–1.5 mmol/L



 Mellékhatások:  
◦ Izomgyengeség, lethargia, polydipsia, polyuria, 

nocturia, fejfájás, memória vagy koncentráció 
gyengülés, zavartság, kézremegés,  gyenge 
motoros működés



◦ Hosszútávon: gyógyszer indukálta diabetes 
insipidus, vese toxicitás (glomerulosclerosis, vese 
tubulus atrophya, interstitial nephritis), 
hypothyroidismus golyvával vagy anélkül,  
electrocardiográfiás eltérések, leukocytosis, 
súlygyarapodás, és bőrgyógyászati tünetek



 (NSAIDs) szintén csökkenti lithium 
clearancét és emeli a vérkoncentrációt. 
Ennek mechanizmusa a az NSAID-indukálta 
vese vérátáramlás csökkenése a 
plosztaglandin szintézis gátlása révén. 
Ezentúl nem farmakológiai interakció is 
fennáll a sulindac és az aspirin esetén



 Diuretikumok
◦ Mivel a lithium reabsorbeálódik mint a nártium, a 

lithium reabsorpció emelkedik és a cearance
csökken 40–50%-al thiazid kezelés esetén

 ACEIs és az angiotensin receptor blokkolók
(ARBs) gátolják a lítium eliminációját

 Theophyllin emeli a lítium clearancét

 SSRIs serotonergic hyperarousal syndrome



 Theophylline egy methylxanthin ami az 
asthma, chronic obstructive pulmonary
disease (COPD; krónikus bronchitis és 
emphysema), valamint premature apnea
kezelésére szolgál



 A bronchodilatátor hatása a simaizom 
relaxációnak köszönhető  a tüdőben ez a 
hatás számos mechanizmus által kerül 
kifejezésre



 Terápiás ablak: 10–20 μg/mL

 Mellékhatás:
◦ nausea, hányás, dyspepsia, insomnia, idegesség és fejfájás, 

various tachyarrhythmia beleértve a sinus tachycardiát

◦ 40 μg/mL, felett az életet veszélyeztető 
mellékhatása a ventriculáris arrhythmia
(premature ventricular contractions, ventricular
tachycardia or fibrillation) és rohamokat is 
indukálhat 



 Cimetidine csökkenti a theophyllin clearancét

 Ciprofloxacin és enoxacin, valamint a
quinolone antibiotics, és troleandomycin, a 
macrolide antibiotikumok, szintén csökkentik 
a theophylline clearancét



 Estrogen propranolol, metoprolol, mexiletine, 
propafenone, pentoxifylline, ticlopidine,
tacrine, thiabendazole, disulfiram, 
nefazodone, interferon, zileuton, calcium 
channel blockers, és fluvoxamine
Clarithromycin and erythromycin, valamint 
makrolid antibiotikumok, és norfloxacin, a 
quinolone antibiotikumok csökkentik a 
theophylline clearance-ét
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D=M+Mm+Me+Mm,e

•D= dózis
•M= 
hatóanyag 
mennyisége a 
szervezetben



D=M+Mm+Me+Mm,e

•Mm= 
metabolit
mennyisége a 
szervezetben
•Me= 
Vizelettel 
ürült h.a.
•Mm,e=vizelett
el ürült 
metabolit



D=MGI+M+Mm+Me+Mm,e+Msz,e

•D= dózis
•Mgi= H.a. a GI-ben
•M= H.a. a szervezetben
•Mm= Metabolit mennyisége 
a szervezetben



D=MGI+M+Mm+Me+Mm,e+Msz,e

•Me= Vizelettel ürült H.a. 
mennyisége
•Mm,e= Vizelettel ürült 
metabolit mennyisége
•Msz,e= Széklettel ürült H.a. 
mennyisége (fel nem 
szívódott)



•LOQ (Limit of 
Quantitation): a 
legkisebb mérhető 
koncentráció
•tlag: már mérhető 
plazmaszint ideje 
(késési idő)



•tz: Még mérhető 
utolsó plazmaszint 
ideje
•Cmax: Maximális 
koncentráció 
•tmax: Maximális 
koncentrációhoz 
tartozó idő



•AUC értéke arányos a vérplazmába került hatóanyag 
mennyiségével.
•A trapéz szabály szerint, numerikus integrálással 
számolható ki.
•Rm: metabolikus hányados ( Rm=AUCmetabolit/AUCFarmakon) 
metabolikus átalakulás jellemzésére
•MEC: minimális hatásos koncentráció
•MTC: maximális tolerálható 
Koncentráció



•TDM: ha
•Szűk terápiás ablak
(Digoxin, Lítium)
•Rossz compliance
•Leromlott állapotú 
Beteg
•Gyógyszer interakciók



 A látszólagos megoszlási térfogat (Vd) az az 
elméleti folyadéktérfogat, amelyben a 
beadott hatóanyag mennyisége a 
szérumban a mért valós koncentrációjának 
értékére hígulna fel

 Magyarul:

Vd=Dózis/Plazma koncentráció 



 Alatta azt az időt értjük, ami ahhoz 
szükséges, hogy a plazma koncentráció a 
felére csökkenjen



 Alatta azt az időt értjük, ami ahhoz 
szükséges, hogy a plazma koncentráció a 
felére csökkenjen

Disztribúciós szakasz



 Clearance = Az a vértérfogat amelyik teljesen 
megtisztult a hatóanyagtól időegység alatt, 
figyelembe véve az összes eliminációs utat

 Cltot =ke
.Vd



 Cltot =ke
.Vd

 ke = eliminációs állandó

 Vd=megoszlási térfogat

 Kreatinin clearance (vesén keresztül eliminálódik 
kizárólag filtrációval)
◦ GFR meghatározása

◦ Normál felnőtt (120-130 ml/perc)



 Kompartment analízis (Compartment
analysis)

 Nemkompartment analízis (Noncompartment
analysis)

 Fiziológiás alapú farmakokinetikai modell 
(Physiologically based pharmacokinetic
modelling)



 Egy kompartmentben
azonos kinetika szerint 
változik a farmakon 
koncentrációja



 A kompartment egy 
folyadéktér amelyben:
◦ Azonos a koncentráció

◦ Azonos a koncentráció 
változás sebessége

 Elsősorban az elvi 
matematikai modellek 
kutatására alkalmas



 Plazmaszint-idő függvény görbe alatti 
területének változásaiból határozhatjuk meg 
a farmakokinetikai paramétereket
◦ Gyógyszerfejlesztés és klinikai farmakikinetika

◦ Nem határozható meg vele a farmakon tetszőleges 
időhöz tartozó koncentrációja



◦ Fő paraméterei:

 Cmax

 tmax

 Vd

 AUC

 Terminális eliminációs sebességi állandó

 Felezési idő 

 Cltot

 Közepes tartózkodási idő



 A valós fiziológiás 
körülményeket igyekszik 
figyelembe venni



 A módszer működéséhez 
minden szövetből meg kell 
a gyógyszer koncentrációt 
határozni

 Elsősorban radiojelzett
izotópok lehetnek 
alkalmasak a módszer 
kivitelezésére (PET)



 A hatásos dózis 
1%-át (nem 
többet mint
100μg)

 Jelzetten is lehet



 A farmakon 
mozgása 
(kinetikája) nagyon 
hasonló mintha 
aktív dózisban 
alkalmaztuk volna

 Viszont a 
mellékhatások 
enyhék vagy nem 
jelentkeznek



 Biohasznosulás (bioavailability)—milyen gyorsan és 
mennyi hatóanyag éri el a hatás helyét

 Értéke 0-1



 Összehasonlítás alapja az I.V. adagolás (abszolút 
biohasznosíthatóság- az a hányad ami eléri a 
központi keringést)



 A GI különböző 
helyeiről (eltérő 
sebességgel)

 Bi-fázisos
gyomorürülés

 E. h. körforgás



 Ha állandó 
plazmaszint 
szükséges



 Az első adag 
kiürülése előtt a 
következő a 
szuperpozíció elve 
alapján hozzáadódik 
az előzőhöz

 Terápiás tartományon 
belüli egyensúly 
alakul ki 
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 Hogyan hat a szervezetre a hatóanyag
◦ Receptor interakció (annak érzékenysége)

◦ Dózis hatás összefüggések

◦ Terápiás és toxikus hatás mechanizmusa

 A farmakokinetika és farmakodinámia közösen a 
gyógyszer alkalmazását kísérő jelenségeket igyekszik 
leírni



 A membrán transzport lehetőségek alapvetően 
meghatározzák a gyógyszer mozgását a szervezetben

 Számos hatóanyag gátol enzimeket
◦ Metabolikus folyamatok

◦ Szignalizáció…



 Más általános hatások

◦ mikroorganizmusokban(penicillin)

◦ tumor sejteken (5-FU)

◦ Köthet fehérjét vagy DNS-t (cyclophosphamide, doxorubicin), 
citoszkeleton elemeit (vincristine)



 Köthet receptort

◦ sejten vagy sejtben

◦ reverzibilisen vagy irreverzibilisen

Fontos tényezők: méret, alak, 
sztereokémia

◦ Lehet agonista (salbutamol), antagonista (propranolol) vagy 
kevert agonista/antagonista (cetrorelix)



 Az aktivált receptor működhet: 

◦ Ion csatorna

◦ Fehérje foszforiláló

◦ Módosíthatja a DNS átírását

◦ Szignalizációs kaszkádot indíthat el



Fő meghatározók:

•Méret

•Kémiai szerkezet

•Hydrophil/lipophil
balance

•Transzport
mehanizmus

•Aktív efflux

•Ionizáció (pKa)

•Fehérje kötődés
A sejtmembrán elsődleges feladata, hogy fenntartsa azt 
az állandó környezetet amely a biokémiai folyamatok 

igényelnek 



 Transz vagy paracelluláris transzport
◦ Transzcelluláris

 Csatornafehérje nélkül

 Passzív diffúzió (a koncentráció gradiens hajtja, csak kis 
molekulák esetén) 

 Ionpár transzport (ellentétes töltésű ionok kiegyenlítve 
egymás töltését semleges komplexet alkotva jut át a 
membránon)



 Csatornafehérjével

 Facilitált diffúzió

 Actív transzport (ATP)

 Enocitozis (fago vagy
pinocytosis)

 Exocytozis

◦ Paracelluláris transzport



 Farmakokinetika: leírja azt, hogy a test 
hogyan kezeli a molekulát, 

 a következő részfolyamatok tárgyalásán 
keresztül

◦Liberáció,

◦Abszorpció, 

◦Disztribúció, 

◦Metabolizmus,  

◦Elimináció.



 A hatóanyagnak meg kell találnia a specifikus 
kötőhelyét vagy kötő helyeit 
◦ Az adagolás általában a hatás helyétől messze 

történik (adminisztráció)

◦ A véráramba kell jutnia (abszorpció)

◦ El kell jutnia azokra a helyekre ahol a kötőhelye van 
(disztribúció)



◦ Eközben vagy ez után számos molekula 
átalakul (metabolizáció)

 aktiválódhatnak (ezek a prodrug
jelensége)

 de hatásukat is veszthetik, 

 vannak olyanok amelyek metabolizáció
nélkül ürülnek. 

◦ A végső lépés a molekula eltávolítása a 
szervezetből (elimináció)



 Ezeket a lépéseket számos tényező 
befolyásolhatja így:
◦ Az illető súlya

◦ Genetikai háttere

◦ Vese és májfunkciója

◦ Fertőző betegségei

◦ Kora



Intravénás
oldat

Orális oldat, 

szuszpenzió, 
gyorsan oldódó 

tabletta

Normál 
vagy 

módosított 
hatóanyagl

eadás

liberation

absorption absorption

distribution distribution distribution

metabolism metabolism metabolism

elimination elimination elimination

Response



Response

Self
regulatory
systems

Nanopartic
ules with
systemic
effects

Targeted
therapeutic

systems

signal

liberation

absorption liberation distribution

distribution distribution liberation

metabolism metabolism metabolism

elimination elimination elimination



 A liberáció folyamata amikor a 
hatóanyag kiszabadul a 
gyógyszerformából

 A beadás lehetséges módjai:

◦Szájon át (orally)



 A beadás lehetséges módjai:

◦

◦ I.V. injekció (intravenously), izomba 
(intramuscularly), a gerincvelő körüli térbe 
(intrathecally), bőr alá (subcutaneously) (nincs 
Liberáció)

◦ Nyelv alá helyezve (sublingually)



A beadás lehetséges módjai:
◦Nyelv alá helyezve (sublingually)

◦ Végbélbe helyezve (rectally) vagy 
hüvelybe (vaginally)

◦ Szembe (by the ocular route)

◦Az orrba permetezve és a nazális 
nyálkahártyán keresztül (nasally)



A beadás lehetséges módjai:
◦ Tüdőn keresztül (by inhalation)

◦ Bőrön alkalmazva (cutaneously) 
helyileg (topical) általános (systemic) 
hatás eléréséért 

◦ Tapasz segítségével a bőrön 
keresztül (transdermally) szisztémás 
hatás érdekében



Oldat

Pezsgő tabletta 

Mátrix vagy 

filmtabletta, 

Kúp, kenőcs, 

krém

Nagyobb 

granulum

(Mikrokapszula, 

pellet, granulum)

Módosított 
szétesésű 
tabletta

Absorption

A gyógyszer tervezése 
során lehetőség van 
befolyásolni: 
•Leadás helyét
•Idejét
•Sebességét
a felszabadulásnak



 Abszorpciós sajátosságok
◦ Biohasznosulás (bioavailability)—milyen gyorsan és 

mennyi hatóanyag éri el a hatás helyét



◦ Az abszorpciót és biohasznosulást befolyásoló 
tényezőket elsősorban a gyártás és tervezés 
folyamata során befolyásolhatjuk a gyógyszer 
fizikai és kémiai tulajdonságai alapján



 Egyének fiziológiai jellemzői is 
nagymértékben meghatározzák az 
abszorpciót. 

 Gyomor telítettsége

 A gyomor savassága

 Milyen gyors a keresztülhaladása az 
emésztőrendszeren



 A gyógyszerformák (tabletta, kapszula, kúp, 
transzdermális tapasz vagy oldat) alapvető 
összetétele:
◦ Aktív anyag

◦ Inaktív komponensek (térfogatnövelők, szolvensek, 
stabilizátorok, folyást és csúszást elősegítő 
anyagok). 



 Ezek keveréke kerülhet préselésre (tabletta 
esetén)
◦ Minősége

◦ Mennyisége a segédanyagoknak és a 

◦ Préselés ereje hat a szétesésre és így az 
abszorpcióra

◦ Túl gyors hatóanyagleadás

 Túl nagy hatás

◦ Ha nem ad le eleget

 Nem alakul ki megfelelő válasz mivel a széklettel a 
felszívódás (szétesés) előtt eliminálódik a gyógyszer



 Kapszulák:
◦ a kapszulatok nedvesség hatására duzzad és 

hamar szétesik így lehetőség nyílik arra hogy a 
hatóanyag azonnal megkezdjen oldódni vagy 
lehetőség van oldatok kapszulázására is ami tovább 
gyorsíthatja az abszorpciót



 Így nem elegendő az azonos minőségű és 
mennyiségű hatóanyag 2 készítmény 
helyettesíthetőségéhez 
◦ ebben az esetben az abszorpció lehet eltérő

◦ Így bioekvivalencia vizsgálatokkal kell bizonyítani a 
készítmények egyenértékűségét

◦ Ezek után remélhetjük csak a készítmények terápiás 
egyenértékűségét



 Számos esetben kell befolyásolni a szétesés 
helyét 
◦ Ha a gyomor pH-n instabil a hatóanyag

◦ A legoptimálisabb hatás elérése érdekében a GI egy 
bizonyos szakasza előnyös a hatóanyag 
felszívódására 



 Számos esetben kell befolyásolni a szétesés 
helyét 
◦ Pl.: 

 Gyomornedvnek ellenálló bevonatok 

 Úszó tabletta

 Mucoadhesiv anyagok



 Mások hosszú időn keresztül képesek leadni 
hatóanyag tartalmukat (általában 12 óra 2x1 
vagy annál is tovább)
◦ Ezt teheti folyamatosan 

◦ Vagy periodikusan ismétlődve kis dózisokban



 Ezeket a gyógyszerformák:
◦ modified-release, 

◦ controlled-release, 

◦ sustained-release, 

◦ vagy extended-release

◦ Pulsative-release.



 Az abszorpció szempontjából fontos tényező
◦ Étel

◦ Más gyógyszerek

◦ Emésztőrendszeri betegségek



 Pl.:
◦ Magas rosttartalmú és a kalciumban gazdag ételek köthetik a 

hatóanyagot rontva annak felszívódását. 
◦ A hashajtók 

gyorsítva a GI 
motilitást
csökkenthetik 
az abszorpcióra 
rendelkezésre
álló időt.

◦ A GI egyes 
részeinek sebészi 
eltávolítása (gyomor,
vastagbél)



 A gyógyszer eltartásának hossza és a módja 
is meghatározó lehet

 Nem megfelelő körülmények között tartva 
◦ Hatásvesztés (hatás kiesés veszélye)

◦ Veszélyes bomlástermékek felhalmozódása 
(természetes zsírok epoxidjai)



 Tárolási körülmények szigorú betartása 
(hűvös, sötét, alacsony páratartalmú)

 Lejárati idő betartása



 A disztribúció 
megmutatja hogyan jut a 
szer a véráramból a test 
különböző szöveteibe 
(Pl.: zsír, izom, ideg) és a 
relatív megoszlását is 
leírja a hatóanyagnak a 
szövetben. 



 A véráramba kerülést 
követően a h.a. gyorsan 
bejárja a testet mivel 
átlagosan 1 perc a 
cirkulációs idő. Ezalatt a 
h.a. megoszlik a 
szövetek között.



 Számos h.a. nem egyenletesen 
oszlik el a testben
◦ A vízoldékony vegyületek(water-

soluble drugs), mint az antihipertenzív
atenolol, inkább a véráramban marad 
és nem az intersticiális térben

Atenolol



◦ A zsíroldékony molekulák (fat-soluble 
drugs), mint az anxiolitikus
clorazepate, inkább a zsírokban 
koncentrálódik. 

◦ Mások a test egy kis részében 
halmozódnak (Pl.: Jód a 
pajzsmirigyben), köszönhetően a 
szövet speciális funkciójának és 
kötőképességének.

clorazepate



 A különböző szöveteken különböző 
sebességgel penetrálnak a h.a.-ok, ez 
leginkább a membránsajátosságok 
függvénye. 



◦ Pl.: Az antibiotikus rifampicin magas 
zsíroldékonysága miatt könnyen behatol az agyba

◦ De a penicillin magas vízoldékonysága miatt nem

◦ Általánosságban igaz, hogy a lipofil ágensek 
könnyebben átjutnak a membránon. 

 Néhány h.a. áthaladását transzportfolyamatok 
segítik.



 Némelyek lassan hagyják el a véráramot erős 
plazmafehérje kötésük miatt

 Mások gyorsan kikerülnek a véráramból és 
belépnek a szövetekbe gyenge 
fehérjekötésük miatt



 A kötött molekulák:
◦ A fehérjéhez között molekula általában inaktív. 

◦ A nem kötött tud megoszlani a szövetekben

így elhagyva a véráramot 

az ott kötött molekulák 

disszociálnak

◦ Így a vérben kötött h.a. 

rezervoárként funkcionál 



 Bizonyos h.a. halmozódnak a bizonyos 
szövetekben
◦ (Pl.:, digoxin akkumulálódik a szívben és 

vázizmokban), így a h.a. rezervoárját kialakítva



◦ Így a szövet lassan adja le a vérkeringésbe h.a.-
ot emiatt ezeknek a szereknek elnyújtott a 
hatása

◦ Számos hatóanyag halmozódik a zsírszövetben 
ezért napokig a szedés befejezése után is 
megtalálható a keringésben



 A megoszlás egyének közötti különbségei 
meglehetősen nagyok
◦ Pl.: A túlsúlyosak esetén a zsíroldékony h.a.-ot

nagyobb térfogatban oszlik meg

◦ alacsony testsúly esetén pedig relatíve kicsiben

◦ Az idősebbek (még ha vékonyak is) nagyobb 
mennyiséget tárolnak a zsíroldékony H.A-okból
(testtömeg magasabb zsírszázaléka miatt)



 A gyógyszermetabolizmus a vízben rosszul 
oldódó h.a. kémiai átalakítása a szervezet 
által. 

 Néhány átalakul 
◦ Átalakítás után 

 megmaradhat a hatás 

 de megváltozhat, 

 eltűnhet vagy

 akár toxikussá is válhat. 



◦ A prodrug-ok beadott (eredeti) formája inaktív, 
amely a metabolikus átalakítás után lesz aktív. A 
keletkező aktív metabolit alakítja ki a terápiás 
hatást. 



 A legtöbb hatóanyag áthalad a májon, 
ami az elsődleges helye a 
metabolizmusnak
◦ Aktiválódik vagy inaktiválódik a molekula

◦ cytochrom P-450 enzimek

◦ Ezek szintje korlátozhatja a 
metabolizálható gyógyszermennyiséget

◦ Kimerülésük esetén túladagolás



 A legtöbb hatóanyag 
áthalad a májon, ami 
az elsődleges helye a 
metabolizmusnak
◦ Számos gyógyszer és 

étel képes a P-450 
enzimrendszer
befolyásolására. 
 Csökkent funkció 

esetén hatáserősödés
 Megnövekedett 

aktivitásuk a 
hatáscsökkenést 
eredményez



 Mivel a metabolikus enzimrendszer csak 
részben alakult még ki újszülöttekben, így 
gyakran okoz gondot a különböző anyagok 
lebontása

 Az öregedéssel az enzimatikus aktivitás is 
csökken



 Így az idősek az újszülöttekhez hasonlóan 
számos h.a. nem tudnak metabolizálni úgy 
mint a fiatal felnőttek és a gyermekek

 Következésként az idősebbeknek és 
újszülötteknek sokszor ttkg-ra vonatkoztatva 
kevesebb h.a. is elegendő mint a fiatal 
felnőtteknek



 A hatóanyag 
eltávolítása a 
szervezetből

 Minden h.a. nak
előbb utóbb el kell 
hagynia a testet. 



◦ Kiürülhetnek kémiai 
átalakulás

után (metabolizáció), 

◦ Vagy változás nélkül. 

◦ Vizelettel leginkább a 

vízoldékony molekulák 

kerülnek kiválasztásra. 
Ezek 

adagolása nagymértékben 

függ a vesefunkciótól. 

◦ Mások az epével ürülnek



 Elimináció a 
vizelettel:
◦ Számos faktor mint a 
molekula jellemzői 
nagymértékben 
meghatározzák a 
vesefunkciót
◦Megkönnyíti a vesén 
keresztüli 
kiválasztást:
A vízoldékonyság
gyenge 
plazmafehérjekötés



 Elimináció a vizelettel:
◦ A vizelet savassága, (amire nagy hatással 

van a táplálkozás, gyógyszerek, és a vese 
egyes betegségei) meghatározhatják 
egyes szerek kiválasztását

 Bizonyos mérgezések kezelésében meg 
lehet változtatni a vizelet pH értékét 
antacidokkal vagy savas karakterű 
(ammónium kloriddal) felgyorsítva ezzel 
a detoxikálást.



 Elimináció a vizelettel:

 Befolyásoló még a vizelet mennyisége (urine 
flow), vesén átáramló vér mennyisége 
(blood flow) és a vese állapota . 
◦ Vese funkciója károsodhat (magas vérnyomás, 

diabetes és visszatérő fertőzések esetén)

◦ Toxikus anyagok hatására

◦ Öregedéssel összefüggésben

 Például egy 85 éves ember felel olyan 
hatékonysággal képes kiválasztani mint egy 35 
éves



 Beszűkült vesefunkció mellett a h.a. 
normál dózisa (ha elsősorban vesén 
keresztül választódik ki) túl nagy 
hatást fejt ki és sokkal több 
mellékhatást okoz
 Az egészségügyi szakembernek érdemes a 

vesefunkciót figyelembe véve 
megállapítani a dózist.  



 Számos módszer áll rendelkezésre a 
vese funkció meghatározására:
 Leggyakrabban csak a beteg korát kell 

figyelembe venni. 

 De figyelhetünk a beteg panaszaira, egyéb 
gyógyszereire, BNO kódjára.



Számos módszer áll 
rendelkezésre a vese funkció 
meghatározására:
 De figyelhetjük a kreatinin szintet. Ez 
azt mutatja mennyire effektív a 
kreatinin eltávolítása a szervezetből 
(creatinine clearance)



 Epén keresztüli kiválasztás: 
◦ Néhány h.a. keresztülhalad a májon változatlanul 

és az epébe választódik ki 

◦ Mások előtte át is alakulnak

◦ Mindkét esetben az emésztőtraktusba ürül az 
epe:

 Vagy Széklettel ürül

 Vagy újra felszívódik a bélből (enterohepatikus
körforgás)



 Epén keresztüli kiválasztás: 

 A májfunkció beszűkülése esetén az 
elsősorban májon keresztül metabolizálódó
és eliminálódó gyógyszerek dózisát meg 
kell változtatni
◦ Habár nincs a kezünkben olyan egyértelmű teszt 

amivel képet kapnánk a májfunkcióról mint a 
vese esetén



Az elimináció más formája: 
◦nyállal, verítékkel, anyatejjel és 
távozhat a kilégzéssel

◦Az anyatejben történő 
kiválasztás a szoptatást teheti 
nehézzé
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 A görbe (vagy annak egy része) és az 
X tengely által bezárt síkidom terület

 AUC= koncentráció idő görbe 
integrálja 



Miért jó?
◦Kapunk egy számot ami 
bármilyen alakú görbét 
egyszerűen jellemez

◦ Jellemzi az adott  farmakon 
jelenlétének súlyát 
kompartmentben



 AUC az X tengely t0 - tn

tartományában (vagyis 
AUC0-n) az ún. trapéz 
szabály alapján becsülhető



 Függvényt több szakaszra

osztjuk úgy, hogy egy 

szakaszon belül a függvény 

közelítőleg egyenes lefutást 

mutasson. 





 Ahol:
◦ AUC(x-1)-x egy az X tengelyen tx-1 és tx

közötti trapéz területe, cx-1 és cx pedig a 
tx-1-hez és tx-hez tartozó koncentrációk 





 AUCn-∞=Cx /ke

 ahol: cx az utolsó ismert koncentráció (az utolsó 
trapéz origótól távolabbi csúcsa a függvényen) , ke

pedig a függvény (közelítőleges) meredekségének -1 
-szerese a cn utáni szakaszon. 

 Az AUC0-n és az AUCn-∞ összege adja meg a teljes 
AUC-ot (AUC0-∞).



 Per os tabletta adagolása után mért plazmaszintek

 1h: 0,3mg/l

 2h: 0,38mg/l

 3h: 0,49mg/l

 5h: 0,79mg/l

 7h: 0,49mg/l

 10h: 0,15mg/l

 ke=0,395 1/h

-----------------------------------

AUC10-∞ =? 

AUC0- ∞ =?

t1/2=?



 AUCn-∞=Cn /ke

 t1/2=ln2/ke



 T1=0,15 

 T2=0,34

 T3=0,435

 T4=1,28

 T5=1,28

 T6=0,96

 AUC10-∞ =0,379

 AUC0-∞ =4,824 (mg/L)*h 

 T1/2=1,75h



 Per os tabletta adagolása után mért plazmaszintek

 1h: 0,1mg/l

 2h: 0,48mg/l

 3h: 0,59mg/l

 5h: 0,89mg/l

 7h: 0,39mg/l

 10h: 0,25mg/l

 ke=0,465 1/h

-----------------------------------

AUC10-∞ =? 

AUC0- ∞ =?

t1/2=?



 Per os tabletta adagolása után mért plazmaszintek

 1h: 0,3mg/l

 1.5h: 0,38mg/l

 4h: 0,49mg/l

 6h: 0,79mg/l

 9h: 0,49mg/l

 10h: 0,15mg/l

 ke=0,495 1/h

-----------------------------------

AUC1-4 =? 

AUC0- ∞ =?

t1/2=?



 Per os tabletta adagolása után mért 
plazmaszintek

 0.5h: 0,3mg/l
 1h: 0,28mg/l
 6h: 0,39mg/l
 6.5h: 0,6mg/l
 7h: 0,3mg/l
 9h: 0,1mg/l
 ke=0,212 1/h
-----------------------------------
AUC6-7 =? 
t1/2=?





 A számolás annyival bonyolódik, 
hogy AUC0-1et grafikusan vagy 
egyéb módon extrapolálni kell az y

tengelyre 



AUC0-∞= =



 Ahol: 
◦ D: dózis

◦ Cltotal: teljes clearance

◦ Vd: látszólagos megoszlási térfogat

◦ ke: eliminációs konstans

AUC0-∞= =



 100 mg hatóanyag tartalmú tabletta adása (1 
kompartmentes nyitott modell), 1-es 
biohasznosíthatóság mellett

 Vd : 17l

 t1/2:1,5 h

---------------------------------

 AUC0-∞:?



 t1/2=ln2/ke

 Cl=ke*Vd

AUC0-∞= =



 ke=0,462 1/h

 AUC0-∞=12,7 (mg/l)*h



 500 mg hatóanyag tartalmú tabletta adása (1 
kompartmentes nyitott modell), 0,7-es 
biohasznosíthatóság mellett

 Vd : 17l

 t1/2:1,5 h

---------------------------------

 AUC0-∞:?



 230 mg hatóanyag tartalmú tabletta adása (1 
kompartmentes nyitott modell), 0,4-es 
biohasznosíthatóság mellett

 Vd : 1000l

 t1/2:6 h

---------------------------------

 AUC0-∞:?



 2000 mg hatóanyag tartalmú tabletta adása 
(1 kompartmentes nyitott modell), 1-es 
biohasznosíthatóság mellett

 Vd : 5l

 t1/2:0,5 h

---------------------------------

 AUC0-∞:?



 Mennyi a farmakon Clearanc-e és AUC0-∞? Ha 
250 mg dózisa 14,71 literben pillanatszerűen 
oszlik meg 0,48 1/h eliminációs állandóval 
ürül a szervezetből.



 AUC0-∞ =35,41(mg/l)*h

 Cl=7,06 l/h



 Mennyi a farmakon Clearanc-e és AUC0-∞? Ha 
900 mg dózisa 5,6 literben pillanatszerűen
oszlik meg 0,98 1/h eliminációs állandóval 
ürül a szervezetből.



 Mennyi a farmakon Clearanc-e és AUC0-∞? Ha 
0,4 mg dózisa 24,71 literben pillanatszerűen
oszlik meg 0,6 1/h eliminációs állandóval 
ürül a szervezetből, a biohasznosulás 0,8.







Megoszlási térfogat

Légzési perctérfogat
◦=légzési frekvencia x be-
vagy kilégzés térfogata



Vér/gáz megoszlási 
hányados

Keringési perctérfogat



 Az inhalációs narkotikumok hatékonyságának 
jellemzésére szolgál a minimális alveoláris 
koncentráció (MAC)
◦ A MAC az narkotikum térfogatának azon hányada, 

amely jelen van a belélegzett levegőben, és amely a 
betegek 50% -ában elegendő fájdalomcsillapítást 
biztosít.

◦ A MAC tehát az érzéstelenítés hatékonyságának 
mértéke, és képviseli az ED50 értéket.

◦ Minél alacsonyabb a MAC-érték, annál 
zsíroldékonyabb az érzéstelenítő.



 Agy-vér megoszlási együttható: az 
érzéstelenítő koncentrációk aránya a 
vér és az agyszövet között, ha 
parciális nyomás egyenlő. → Minél 
nagyobb az agy-vér megoszlási 
együttható, annál nagyobb az anyag 
oldhatósága az agyszövetben.



 A hatás kezdete: Minél alacsonyabb az 
inhalációs érzéstelenítő vér-gáz 
megoszlási hányadosa, annál 
gyorsabban hat a gyógyszer (kevesebb 
indukciós idő)



 Általános mellékhatások
◦Hányinger / hányás → inhalációs 
érzéstelenítők ellenjavalltak olyan 
betegeknél, akik nem józanok

◦Malignus hipertermia kockázata

◦ Posztoperatív remegés

https://www.amboss.com/us/knowledge/Inhalational_anesthetics



 Egyes anyagok mellékhatásai
◦ Dinitrogén-oxid:

 Be-diffundálhat testüregekbe, és az ott jelen lévő 
gáz kiterjedését okozhatja → a szervek / szövetek 
potenciális károsodása → nem alkalmazható olyan 
betegek esetén, akinek pneumothoraxa van

 Enyhe miokardiális depressziót okoz és fokozza a 
pulmonalis érrezisztenciát → nem szabad 
alkalmazni Pulmonalis hypertonia esetén.

◦ Desfluran: szimpató-adrenerg reakció → ↑ 
vérnyomás és ↑ pulzus

https://www.amboss.com/us/knowledge/Inhalational_anesthetics



 Egyes anyagok mellékhatásai
◦ Sevofluran: kölcsönhatásba lép nátrium-

mésztel → nefrotoxikus bomlástermékek (A – E 
vegyületek néven)

◦ Enfluran: prokonvulzív

◦ Halotán: hepatotoxikus → halotán hepatitis

 Patofiziológia: a mögöttes mechanizmus nem 
teljesen ismert

 Klinikai szolgáltatások

 2 naptól 3 hétig fordul elő a halotán expozíció 
után

 Akut hepatitis jelei

 Bőrkiütés, ízületi fájdalom

https://www.amboss.com/us/knowledge/Inhalational_anesthetics



Jellemzők

N2O Önmagában nem alkalmas aenestesiához, ezért gyakran 
kombinálják más gázokkal (Párhuzamos gáz effektus: ez az effektus 
azon alapszik, hogy a N2O nagyon gyorsan bediffundál a vérbe. 
Ennek következtében az alveolusban a relatív Pparc. megnő. Így X gáz 
bediffundálását is fokozza.

Dezfurán Gyors hatás kialakulás és felébredés
Szúrós szag, irritálja a légutakat, nem alkalmas altatás indukálására 
emiatt



Jellemzők

Szevofurán A leggyakrabban használt szer
Gyors hatás kialakulás és felébredés
Nem irritáló így alkalmas altatás indukálására

Izofurán A „furánok” közül a leghatékonyabb
Relatíve lassú hatás kialakulás és felébredés
Szúrós szag, irritálja a légutakat, nem alkalmas altatás indukálására 
emiatt

Enfurán Közepes sebességű hatás kialakulás és felébredés

Halotán Közepes sebességű hatás kialakulás és felébredés









 Ahol:
◦ Vd= Megoszlási térfogat

◦ Vp= Légzési perctérfogat

◦ Ip= Keringési perctérfogat

◦ L= Vér/gáz megoszlási hányados



 Hasonlítsa össze a halotán és az éter 
tulajdonságait.
◦ Léter=15,2
◦ Lhalotan= 2,35
◦ Ip=4l/min
◦ Vp1=6l/min
◦ Vp2=4l/min
◦ Vd=75l
--------------------------------------------
◦ t1/2H1=? 
◦ t1/2É2=?
◦ t1/2H1=?
◦ t1/2É2=?



 Ahol:
◦ Vd= Megoszlási térfogat

◦ Vp= Légzési perctérfogat

◦ Ip= Keringési perctérfogat

◦ L= Vér/gáz megoszlási hányados



 Éter
◦ 1 t1/2=144,7 perc

◦ 2 t1/2=210,5 perc

 Halotán:
◦ 1 t1/2=33,3perc

◦ 2 t1/2=43,5perc



 Hasonlítsa össze a nitrogén oxid és az izofurán
tulajdonságait.
◦ LN2O=0,47
◦ LIsofuran= 1,4
◦ Ip=4l/min
◦ Vp1=6l/min
◦ Vp2=4l/min
◦ Vd=75l
--------------------------------------------
◦ t1/2N1=? 
◦ t1/2I2=?
◦ t1/2N1=?
◦ t1/2I2=?



 Hasonlítsa össze a sevofuran és az enfuran
tulajdonságait.
◦ Lsevofuran=6.9
◦ Lenfuran= 1,8
◦ Ip=4.5l/min
◦ Vp1=5.5l/min
◦ Vp2=4l/min
◦ Vd=40l
--------------------------------------------
◦ t1/2S1=? 
◦ t1/2E2=?
◦ t1/2S1=?
◦ t1/2E2=?



 Mennyi az éter és a halotán felezési ideje ha:
◦ Vd=78l

◦ Aorta flow=72ml

◦ Szívfrekvencia= 73 1/min

◦ Légzési frekv.=17 1/min

◦ Ki- és belégzési volumen= 410 ml

◦ Léter=15,2

◦ Lhalotán= 2,35

--------------------------------------------

◦ t1/2=?



 t1/2=128,2 min



 Mennyi az éter és a enfurán és sevofuran
felezési ideje ha:
◦ Vd=100l
◦ Aorta flow=70ml
◦ Szívfrekvencia= 83 1/min
◦ Légzési frekv.=15 1/min
◦ Ki- és belégzési volumen= 420 ml
◦ Lenfu=1.8
◦ Lsevo= 0.69
--------------------------------------------
◦ t1/2enfu=?
◦ t1/2sevo=?



 Mennyi az éter és a enfurán és sevofuran
felezési ideje ha:
◦ Vd=300l
◦ Aorta flow=80ml
◦ Szívfrekvencia= 60 1/min
◦ Légzési frekv.=20 1/min
◦ Ki- és belégzési volumen= 420 ml
◦ Lenfu=1.8
◦ Lsevo= 0.69
--------------------------------------------
◦ t1/2enfu=?
◦ t1/2sevo=?



Hány százalékára fog megváltozni a t1/2 ha a légzési 
perctérfogat 6,8 l a keringési perctérfogat 4,8 l 
értékre változik meg.

◦ Vd=70l

◦ Aorta flow=70ml

◦ Szívfrekvencia= 65 1/min

◦ Légzési frekvencia=15 1/min

◦ Ki és belégzési volumen= 380 ml

◦ Léter=15,2

◦ Lhalotán= 2,35



 Halotán
◦ t1/2 =30,7 min

◦ t1/2=26,8min

◦ 87,5%

 Éter
◦ t1/2=140min

◦ t1/2=118,5min

◦ 84,6%



Hány százalékára fog megváltozni a t1/2 ha a légzési 
perctérfogat 6 l/min a keringési perctérfogat 6 l/min 
értékre változik meg.

◦ Vd=70l

◦ Aorta flow=70ml

◦ Szívfrekvencia= 65 1/min

◦ Légzési frekvencia=15 1/min

◦ Ki és belégzési volumen= 430 ml

◦ Léter=15,2

◦ Lhalotán= 2,35



Hány százalékára fog megváltozni a t1/2 ha a légzési 
perctérfogat 6,8 l a keringési perctérfogat 4,8 l 
értékre változik meg.

◦ Vd=70l

◦ Aorta flow=75ml

◦ Szívfrekvencia= 67 1/min

◦ Légzési frekvencia=20 1/min

◦ Ki és belégzési volumen= 480 ml

◦ Léter=15,2

◦ Lhalotán= 2,35
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Elsőrendű és nulladrendű kinetika



A farmakokinetikai elemzés módszerei

 A gyógyszer famakokinetikai viselkedése a központi keringésben mérhető koncentráció 
változásának, illetve a vizelettel kiürült hatóanyag-mennyiség változásának időbeni követésével 
jellemezhető.

 A farmakokinetikai paraméterek meghatározása a következő módszereken alapulhat:

• Kompartment analízis

• Nemkompartment analízis

• Fiziológiás alapú farmakokinetikai modell

 A kompartment vagy rekesz biológiai megfelelője olyan folyadéktér, szerv, szövet, amelyben az
adott farmakon koncentrációjának változása azonos kinetika szerint történik.

 Nem feltétlenül esik egybe az anatómiai határokkal.

 A farmakon koncentráció-változása a szervezet víztereinek megfelelő kompartmentekben
differenciálegyenletekkel írható le.

 A kompartment, mint folyadéktér a farmakon koncentrációjának és a koncentráció változását 
jellemző folyamat sebességének szempontjából homogénnek tekinthető.



Kompartment modellek
Egyszerűbb esetekben a folyamatok egyrekeszes modellel jellemezhetők, a pontosabb megközelítés, 

illetve a folyamatok bonyolultsága miatt azonban számos esetben több kompartmentet szükséges 
feltételezni. 

Gyakorlatban korlát, hogy a szervezet mely folyadéktereiből lehet analitikai mérések révén 
koncentráció adatokat gyűjteni.

•Egykompartmentes modellt akkor alkalmazunk, ha a 
beadást követően a farmakon koncentrációja
gyorsan kiegyenlítődik a  központi keringés és a 
szervezet többi víztere között.

•Ekkor a szervezetet egy folyadéktérnek tekintjük,  
amelyben a  hatóanyag iv. adagolás után azonnal és
egyenletesen oszlik el.



Kétkompartmentes modell

 Az egy kompartmentes modell gyakran nem 

jellemzi elég jól a folyamatot, mert eltérő 

hatóanyag-koncentráció alakul ki a központi 

keringésben és a perifériás szövetekben.

 Ha a farmakon a megoszlást követően 

különböző egyensúlyi koncentrációt ér el a 

vérplazmában és a perifériás  szövetekben, 

akkor az azoknak megfelelő központi és 

perifériás kompartmenttel modellezzük a 

gyógyszer farmakokinetikáját.



• Az ideális az lenne, ha a hatás helyén a szövetekben is nyomon
lehetne követni a gyógyszerszint változást. Sok esetben ez nem
kivitelezhető.

• Ezért a vérplazma (ritkábban a vizelet) koncentrációját mérik.

• A legtöbb esetben ez elégséges információt ad, mert a 
plazmaszintek jó korrelációt mutatnak a szöveti gyógyszerszintekkel.



Nem kompartment analízis

• A nem kompartment analízissel a plazmaszint-idő függvény görbe alatti 
területének változásából határozhatjuk meg a farmakokinetikai paramétereket 
elsősorban az ún. statisztikai momentumok segítségével.

• Előnye a modelltől való függetlenség (hány és milyen kompartment, 
egyenletrendszer) ezért gyakran használják a gyógyszerfejlesztés során illetve a 
klinikai farmakokinetikában.

• Hátránya, hogy nem ad lehetőséget a farmakon koncentrációjának tetszőleges 
időben történő számítására.

• Legfontosabb meghatározandó paraméterek:

Cmax, tmax, Vd, AUC, Cltot.



Fiziológiás alapú farmakokinetikai modell
• A fiziológiás alapú farmakokinetikai modellek a valós anatómiai és 

fiziológiai viszonyokat igyekeznek figyelembe venni.

• Összetett felépítésükből adódóan igen számításigényes modellezési 

lehetőségként szolgálnak.

• Elterjedésüket korlátozta, hogy a gyakorlatban nehezen teljesíthető a 

különböző folyadékterekben a hatóanyag koncentráció változásának 

nyomon követése.

• Pl. PET



Farmakokinetikai szoftverek

• A kinetikai jellemzést és előrejelzést jelentős mértékben 
megkönnyítik a számítógépes programok (becslés, szimulációs 
számítás)

• ADAPT II., Datakinetics, Gastroplus, Jsim, Kinetica, Kinetics, MEDICI-
PK, PKAnalyst, PK Solutions, S-PLUS, WinNonlin, …



Kvantitatív farmakokinetika

Abszorpció

Disztribúció

Elimináció

Plazmakoncentráció ábrázolása az idő függvényében

Matematikaimódszerekkel 
történő leírása



A farmakonokat érintő változások
kinetikai rendje

• Nulladrendű kinetika

• Elsőrendű kinetika



Reakciókinetikai alapok
A reakció sebessége:

v = k c1
a c2

b … cn
x

A reakció rendje: a+b+…+x

A nagy koncentrációban jelen lévő anyagok kitevője nem járul hozzá a 

reakció rendjéhez, vagyis kihagyható az egyenletből.

pl. endogén molekulák a gyógyszerhez képest sokkal nagyobb mennyiségben 

vannak jelen (pl. ATP), ezeket nem vesszük figyelembe.



Reakciókinetikai alapok

Ha több reakcióút van, akkor a leggyorsabbat vesszük figyelembe.

Sorozatreakció esetén a leglassabb lépés a döntő

(sebességmeghatározó lépés).

A teljes folyamat kinetikai rendűségét a sebességmeghatározó lépés
rendűsége jól közelíti, tehát elég azzal foglalkozni.

A sebességmeghatározó lépés általában enzim által katalizált reakció. 
A katalizátor a folyamat végén változatlanul marad vissza, 
tehát az enzim is kihagyható a reakciósebesség egyenletéből.



Hogyan változik a plazmakoncentráció 
az idő függvényében?

Elsőrendű kinetika

Nulladrendű (zérórendű) kinetika



Elimináció az egyrekeszes modellben

• Az enzimatikus folyamat sebessége:

• v max: az elimináció maximális sebessége

• c: szubsztrátkoncentráció

• KM: Michaelis-Menten konstans (az a szubsztrátkoncentráció, melynek jelenlétében a 
sebességmeghatározó enzim félmaximális sebességgel működik)

• Ezen egyenlet alapján a sebességet a koncentráció függvényében ábrázolva egy 
hiperbolikus (telítési) görbét kapunk.



• Ha c < KM

Az egyenlet egyszerűsíthető,

mivel c elhanyagolhatóan kicsi

KM-hez képest.

Tehát:

v = ke
. c1

Vagyis a reakció elsőrendű!



• Ha c > 4KM

KM elhagyható:

Vagyis:

v = vmax 1 = vmax c0

→ nulladrendű reakció

→ Állandó sebességgel

zajló folyamat lesz.

• KM és 4KM közötti szakasz:

törtrendű reakció

0 és 1 közötti kitevő



Elsőrendű kinetika

A szervezetben az elsőrendű kinetika a leggyakoribb.

• Azt jelenti, hogy egységnyi idő alatt mindig a gyógyszer azonos hányada eliminálódik a 
szervezetből.

• Elsőrendű elimináció abban az esetben történik, ha az elimináció folyamatát nem telítette a 
gyógyszer.

• Ilyenkor időegység alatt a felszívódott gyógyszer adott hányada ürül.

• Például a gyógyszer koncentráció 8 óránként a felére csökken.

• A legtöbb gyógyszer eliminációja elsőrendű folyamat.



Elsőrendű kinetika

ct = c0
.e-ket

• ct: t időpillanatban vett koncentráció

• c0: 0. időpillanatban (vagyis amint a szer eloszlik)

• ke: eliminációs konstans

• ke = időegység alatt eliminálódó koncentrációhányad
(1. rendű kinetika esetén) Mértékegysége: 1/idő

• Pl. ke = 0,1 → időegység alatt a koncentráció 10%-kal fog csökkenni

• Ha Vd állandó → ke megadja az időegység alatt eliminálódó anyagmennyiséget

• mivel c = n/V és ha V állandó, akkor c és n együtt fog változni.



Elsőrendű kinetika

• Clearence: időegység alatt megtisztuló térfogat

Cl = ke
.Vd

• Mértékegysége: térfogat/idő

• Vd: megoszlási térfogat
(volume of distribution, Vd = beadott dózis / plazma koncentráció)

ke és Vd állandó → A clearence is állandó lesz, és jellemezhető vele az elimináció sebessége.

• Ha egy anyag több úton ürül: a részfolyamatok clearence-ének összege egyenlő lesz a teljes
folyamat Cl-ével.



Elsőrendű kinetika
• Felezési idő: az az idő, aminek elteltével a plazmakoncentráció a 

felére csökken.

t½ = ln2 / ke

• Elsőrendű kinetika esetén t½ állandó lesz.

(Mivel ke is állandó.)



Elsőrendű kinetika

ct = c0
. e-ket ln (ct) = ln (c0) – ke

.t
ln transzformáció



Elsőrendű (eliminációs) kinetika

aritmetikus skálán: exponenciális (konkáv) függvény
logaritmikus skálán: lineáris függvény

abszolút csökkenés relatív csökkenés
koncentráció dependens állandó

Idő (h) Idő (h)
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aritmetikus logaritmikus



Elsőrendű (eliminációs) kinetika

1. A plazmakonc. abszolút csökkenése koncentráció-dependens:
Gyorsan csökken–ha magas a koncentráció (közvetlenül beadás után)
Lassan csökken–ha alacsony a koncentráció (később)

Pl.: 1. órában: -50 mg/L, 2. órában : -25 mg/L, 3. órában : -12.5 mg/L, stb.

Tehát az elimináció sebességét a koncentráció határozza meg,
időegységenként egyre kevesebb eliminálódik.

2. A plazmakoncentráció relatív csökkenése állandó:
1. órában: -50%, 2. órában: -50%, 3. órában: -50%, stb.

Tehát időegységenként ugyanakkora frakciók eliminálódnak.



Az elsőrendű eliminációra tehát a következők jellemzőek:

1. Állandó az időegység alatt eliminálódó koncentráció 
(és anyagmennyiség) hányad.

2. Állandó a clearance.

3. Állandó a t1/2.

4. ke nem függ a c0-tól.

Ke = áll.

Cl = áll.

t1/2 = áll.



• Ebben a modellben egységnyi idő alatt a gyógyszer konstans mennyisége eliminálódik

(pl. 10 mg gyógyszer minden 8 órában).

• Ez akkor fordul elő, ha a terápiás adagok túltelítik az eliminációs rendszert.

(Vagyis kapacitásfüggő.)

• Az adott enzim vagy transzporter telített, tehát a sebesség nem függ a koncentrációváltozástól (v = ke = vmax)

Vagyis: az elimináció független a vérkoncentrációtól.

pl. etanol

• Nulladrendű kinetikával bomlik, mert az alkohol-dehidrogenáz KM értékéhez képest nagy a koncentrációja a 

KIR-ben.

(Ha c < KM akkor elsőrendű, de annak már nincs KIR hatása.)

Akármekkora is a bevitt mennyiség, 1 óra alatt mindig kb. 7 g (tiszta) etil-alkoholnak megfelelő

mennyiség tud eltávozni.

Nulladrendű kinetika



Nulladrendű kinetika

ct = c0 – ke
.t

• ke: időegység alatt eliminálódott koncentráció

(nem koncentrációhányad!)

• az anyagmennyiséget nem adja meg → ahhoz meg kell szorozni Vd-vel

ke
.Vd = nel / t

• A NULLADRENDŰ KINETIKÁT NEM JELLEMEZZÜK CLEARENCE- SZEL ÉS FELEZÉSI 
IDŐVEL, 
mert időben változnak, koncentrációfüggők!

• ln2 / ke → csak egy szám lesz, nem a felezési idő



Nulladrendű kinetika

ct = c0 – ke
. t



Nulladrendű (eliminációs) kinetika
aritmetikus skálán: lineáris függvény
logaritmikus skálán: konvex függvény

abszolút csökkenés relatív csökkenés
állandó koncentráció dependens

aritmetikus logaritmikus



Nulladrendű (eliminációs) kinetika

1. A plazmakoncentráció abszolút csökkenése állandó, tehát
nem koncentráció-dependens:

Pl.: 1. órában: -10 mg/L, 2. órában : -10mg/L, 3. órában : -10mg/L, stb.

Tehát az elimináció sebességére a koncentráció nincs hatással, az 
időegységenként állandó.

2. A plazmakoncentráció relatív csökkenése nem állandó (gyorsul):
1. órában: -10% (100 → 90),…, 6. órában: -20%(50 → 40)
Tehát időegységenként egyre nagyobb relatív frakció eliminálódik.



A nulladrendű eliminációra tehát a következők jellemzőek:

1. Állandó az időegység alatt eliminálódó koncentráció.

2. A t1/2 folyamatosan csökken (ezért nem is jellemezzük

vele az eliminációt).

3. A clearance folyamatosan nő (ezért ezzel sem
jellemezhető az elimináció).

4. A ke nem függ a c0-tól (itt sem).



kinetika: a koncentráció és a KM viszonyának függvénye

ha a konc. ≤ KM→ elsőrendű kinetika 
(konc.-dependens)
Pl: penicillin, lidokain

ha a konc. >> 4 KM→ nulladrendű kinetika
(NEM konc.-dependens)
Pl: fenitoin, szalicilsav, etanol



Fenitoin eliminációja

• Alacsony vérkoncentráció esetén az elimináció elsőrendű kinetika 
szerint zajlik, de egy határérték felett, az enzimkapacitás telítődése
miatt, nulladrendűvé válik.

• A további adagolás a fenitoin vérszintjének gyors emelkedését fogja
eredményezni, mely így toxikus tartományba csúszhat.

• Az ilyen kinetikával eliminálódó gyógyszerek vérszintjét rendszeresen
ellenőrizni kell.



• Mennyi a penicillin eliminációs félideje, ha az eliminációs konstansa 
0,89 1/h?

ke= 0,89 1/h

t ½= ?

t½ = ln2 / ke

t ½= 0,779h =46,72 perc

Első- és nulladrendű kinetikai számítások



• Mennyi a teofillin eliminációs konstansa, ha a clearence 2,96 l/h, és a 
megoszlási térfogata 32 456ml?

• Cl= 2,96 l/h

• Vd= 32 456 ml

• ke=?



• Clearence: időegység alatt megtisztuló térfogat

Cl = ke
.Vd

• Mértékegysége: térfogat/idő

ke= Cl/Vd

ke = 0,091 1/h



1. feladat

• Intravénás módon bolusban adjuk be a farmakont. A beadás 
időpontjában a koncentráció 0,08 mg/l. 
3 órával később 0,068 mg/l. A megoszlási térfogat 3 liter. 
Mennyi a clearence és a felezési ideje a hatóanyagnak 
elsőrendű elimináció esetén?

c0= 0,08 mg/l

c3h= 0,068 mg/l

Vd= 3 l________

Cl=?

t1/2= ?



1. feladat

ke= (lnc0 – lnc1)/ (t1-t0)= ln0,08- ln0,068/ 3-0=

ke= 0,05417 1/h

Cl= ke
. Vd= 0,05417 1/h x 3 l=

Cl= 0,1625 l/h

t1/2= ln2/ke= 0,6931/ 0,05417=

t1/2= 12,796 h= 12h 47min 45sec



2. feladat

Intravénás módon bolusban adjuk be a farmakont. A beadást követő 
másfél órával a koncentráció 83 µmol/l. A beadást követő 3 órával a 
koncentráció 29 µmol/l. 5 órával pedig 7 µmol/l. A megoszlási térfogat 
40 liter. Mennyi a hatóanyag anyagmennyisége?

c1,5h= 83 µmol/l

c3h= 29 µmol/l

c5h= 7 µmol/l

Vd= 40 l

n=?



2. feladat

• ke=lnc
1
- lnc

2
/ (t2-t1)=ln29- ln7/5-3= 1,421/2

ke= 0,7107 1/h

• ct= c0
. e-ke.t

 c0=ct/e-ke.t= 83/0,3444= 

c0= 241,02 µmol/l

• c=n/V => 

n= c . V= 9,6408 mmol



3. feladat

• Intravénásan beadva a hatóanyag koncentrációja a beadás 
idejében a 0 µg/l volt. 30 perccel később 55 µg/l. Egy óra 
után 34 µg/l és a 90. percben 25 µg/l. Mikor esik a 
plazmakoncentráció 5 µg/l alá?

c0= 0 µg/l

c30= 55 µg/l

c60= 34 µg/l

c90= 25 µg/l

ct = 5 µg/l

t= ?



3. feladat

ke= lnc
1
-lnc

2
/(t2-t1)=ln34-ln25/90-60=

ke= 0,01025 1/perc

ke=lnc
90

- lnc
t
/ t-90 =>

0,01025 =3,219-1,609/ t-90 /. (t-90)

0,01025t-0,9225=1,609 /+0,9225

0,01025t= 2,5315 /:0,01025

t= 246,976 perc = 4 óra 7 perc



4. feladat

c0= 1,2 mmol/l

c1h=1,1 mmol/l

c2h= 1 mmol/l

c3h= 0,9 mmol/l

Vd= 15l

ke=?

Cl=?



4. feladat

ct=c0 - ke
.t

1,1= 1,2 - ke
.t

-0,1= -ke
.t

-0,1= -ke

ke= 0,1 1/h

Cl= ke
. Vd

Cl= 0,1 . 15
Cl= 1,5  l/h

0ad rendű kinetika esetén 
nem számolunk Cl-el.



5. feladat

Elsőrendű kinetika esetén:

c1h= 4,4 mg/l
c2h= 3,9 mg/l

c3h= ?
t1/2=?



5. feladat

ke= lnc1-lnc2/(2-1)=

ke =0,1206 1/h

ke = lnc2-lnc3/(3-2)

0,1206= 1,361-lnc3

-1,2404= -lnc3

c3h= 3,456 mg/l

t1/2= ln2/ke
t1/2= 5,747 h= 5h 45min



6. feladat

• Intravénás bolusban beadva a hatóanyag koncentrációja a beadás 
idejében a 88,87 mg/ml. 6 órával később 36,81 mg/ml. Mennyi a 
felezési ideje a beadott hatóanyagnak elsőrendű kinetika esetén?

c0= 88,87 mg/ml
c6h= 36,81 mg/ml

t1/2= ?



6. feladat

• ke=lnc1-lnc2/ (t2-t1)= ln88,87-ln36,81/6-0=

ke= 0,147 1/h

• t1/2= ln2/ke= 4,715 h

t1/2= 4h 43min



7. feladat

• Intravénás bolusban beadva a hatóanyag koncentrációja a beadás 
idejében a 48 µmol/l. 2 órával később 31 µmol/l. Mennyi a 
koncentrációja az aktív hatóanyagnak 2,5 óra után?

C0h= 48 µmol/l
c2h= 31 µmol/l

c2,5h= ?



7. feladat

Első-rendű kinetikával számolva:

ke= lnc0h-lnc2h/ (t2-t1)= ln48- ln31 /2-0

ke= 0,2186 1/h

C2,5= c0
.e-ket

C2,5= 48.e-0,219.2,5

C2,5= 27,79 µmol/l

Nullad-rendű kinetikával számolva (egyenlet nélkül):

48 µmol/l --2h-> 31 µmol/l 

48-31= 17 µmol/l 

2h alatti c változás -- > 17 µmol/l 

akkor 0,5h alatt -- > 4,25 µmol/l

31-4,25= 26,75 µmol/l 



Jó ha tudod…
• A véralkoholszint fogalma

A véralkoholszintet ezrelékben mérjük, azaz megmutatja, hogy 1 liter 
vérben hány ezrelék az etil-alkohol mennyisége.

1 liter = 1000 ml

1 ezrelék esetében 1000 ml vérben 1 ml alkohol van.

• Alkoholos italok alkoholtartalma - térfogatszázalék (V/V%)

Az alkoholos italok alkoholtartalmát térfogatszázalékban szokták 
megadni. Ez megmutatja, hogy 100 ml italban hány ml etil-alkohol 
van. Egy deciliter sörben (1 dl = 100 ml), ha az 3%-os, 3 ml etil-alkohol 
van, amely az etil-alkohol sűrűségéből kiszámíthatóan (0,8 g/cm3) 2,4 
g (3 x 0,8=2,4) tömegű etil-alkoholnak felel meg.

Egy pohár sör 330 ml, ennek a 3%-a (3 x 330 / 100=) 9,9 ml, amely 
megfelel az alkoholtartalmának, amely pontosan (9,9 x 0,8=) 7,9 g.



Az alkohol lebontása a szervezetben

• A szervezetbe kerülő etil-alkohol kb. 90%-a lebomlik a májban, és 
csak kb. 10%-a választódik ki változatlanul a tüdőn és a vizeleten 
keresztül. A májban levő enzim, az alkohol-dehidrogenáz
mennyisége elegendő 8-9 g alkohol oxidálására óránként. 
Azaz óránként (9 g/órával számolva) ekkora mennyiségű alkohol 
lebontására képes szervezetünk:

Ital Térfogatszázalék
Elfogyasztott
mennyiség

Sör 5 V/V% 2,25 dl

Bor 8 V/V% 1,4 dl

Pálinka 40 V/V% 0,3 dl

Ha a lebontás sebességét ezrelékben akarjuk kifejezni, akkor az alábbiak szerint számolunk:
7-10 ml etil-alkohol / óra

5,6-8 g / óra
Számoljunk 8 ml/órával, ez esetben, ha 5000 ml vérben 8 ml alkohol van, akkor ez 
ezrelékben kifejezve 8 x 100 / 5000 = 0,16 ezrelék/óra.

0,16 ezrelék/óra



Extra 8. feladat

• Ha a konstans eliminációs állandója az alkoholnak 10 ml/h, 
akkor mennyi az enyhe eufóriát fenntartó adag 40 V/V%
alkohol tartalom esetén. 

ke= 10 ml/h
V/V% = 40

V = ?

Az alkohol eliminációja nullad-rendű kinetikával történik!

10/Vfeles
. 100= V/V%

10/Vfeles
. 100= 40%

Vfeles= 25ml



Extra 9. feladat

Egy gyógyszerész hallgató két feles 50 V/V %-os szabolcsi szilva pálinkát 
húzott le. Egy feles 0,04 l. A eliminációs állandója az alkoholnak egy 
átlagos jól edzett gyógyszerész egyetemista esetében 10 ml/h. 

Ha abba hagyja az ivást (okok pl. másnap reggel biofarmácia
szeminárium, barát(nő) miatt), mennyi idő szükséges, hogy újra zéró 
(0) legyen a véralkohol-szintje?

2 elfogyasztott feles

egy feles az: 0,04 l
V/V %p = 50

ke= 10 ml

ct= 0 mg/ml

t=?



Extra 9. feladat

1 feles= 0,04 l --> 2 feles= 0,08 l= 80 ml

80 ml pálinka tartalmaz: 
80 ml. 0,5= 40 ml tiszta alkoholt

t= 40 ml/10 ml/h=

t= 4 h

4 óra szükséges ahhoz, hogy 2 ilyen feles 
kiürüljön és szervezetünk újra elérje a zéró 
alkohol szintet! ;)



FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM 
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[3] Page B. Pennell:The role of therapeutic drug monitoring in patient care, 
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Clearance



Clearance

A legtöbb vegyület a vesén át választódik ki, ezért 
leggyakrabban a vese-clearance értéke használatos 
mutatószámként.

A renális clearance (Clr) jelenti azt a plazmamennyiséget, 
amely időegység alatt a vesén átfolyva megtisztul az adott 
vegyülettől.

Cl= Cu * V

C
A teljes testre vonatkoztatott clearance (Cltot) azt a 
plazmatérfogatot jelenti, amely időegység alatt megtisztul az 
adott farmakontól az összes eliminációs utat (vizelettel történő 
kiválasztás, metabolizmus stb.) figyelembe véve.



Clearance

• A clearance értéke a vese működéséről ad felvilágosítást.
Leggyakrabban a kreatinin (Clcr), illetve az inulin (Clin)
clearance-értékét használják összehasonlításra, mivel
ezek a vegyületek csak glomerulus filtrációval ürülnek.

• Normál felnőtt kreatinin-clearance-e:

Clcr= 120-130 ml/perc

• Normál felnőtt inulin-clearance-e:

nő Clin = 109 ml/perc, férfi Clin = 124 ml/perc

• Az ez alatti és feletti értékek kóros veseműködésre utalnak. 



Clearance: időegység alatt megtisztuló térfogat

• A clearance alatt azt a virtuális plazmamennyiséget értjük, mely 
időegység alatt megtisztul az illető anyagtól

Cl= ke*Vd

• Mértékegysége: térfogat/idő

• Vd : megoszlási térfogat (volume of distribution) 

Vd= beadott dózis/ plazmakoncentráció)

• ke és Vd állandó → A clearance is állandó lesz, és jellemezhető vele az 
elimináció sebessége. 

• Ha egy anyag több úton ürül: a részfolyamatok clearance-ének összege 
egyenlő lesz a teljes folyamat Cl-ével.



• Felezési idő: az az idő, aminek elteltével a 
plazmakoncentráció a felére csökken.

• t½= ln2 / ke

• Elsőrendű kinetika esetén t½ állandó lesz.

• (Mivel ke is állandó.)



Clearance
Számolási feladatok 1.

• 1. Számolja ki, hogy infúzióval óránként hány
mg lidokaint kell a szervezetbe juttatni, ha a
plató szintjét 4 mg/l-re tervezzük. A lidokain
egésztest-clearance értéke 44 540 ml/h.

c= 4 mg/l

Cl= 44540 ml/h = 44,54 l/h

D=? 



Számolási feladatok 1. - Megoldás

D = c * Cl

D = 4 mg/l * 44,54 l/h 

D = 178, 16 mg/h



Vese clearance
Számolási feladatok 2.

2. Határozza meg a gentamicin vese clearance-
értékét, ha a vizeletben az óránként kiválasztott
farmakon mennyisége 12,94 mg, az átlagos
plazmakoncentráció a vizsgált időszakban 3070
µg/l.

Cl vese = cu / cp

cu = 12,94 mg/h → a vizeletben kiválasztott

farmakon mennyisége

cp = 3070 µg/l → átlagos plazma koncentráció

Cl vese = 12,94 mg/h / 3,07 mg/l = 4,21 l/h



Biohasznosulás

„Annak sebessége (rate) és mértéke (extent), ahogy a hatóanyag vagy az aktív összetevő

(active moiety) felszívódik a gyógyszerkészítményből, és elérhetővé válik a hatás helyén.”

• A hatás helyén a hatóanyag koncentrációja a gyakorlatban nem igen mérhető.

• Szisztémás hatást feltételezve a hatóanyag a keringéssel jut el a hatás helyére.

• A keringésben lévő hatóanyag-koncentráció egyensúlyt tart a hatás helyén lévő hatóanyag-

koncentrációval, így gyakorlatban a következő definíció használható:

„A biohasznosulás nem más, mint annak mértéke és sebessége, ahogy a hatóanyag vagy az

aktív összetevő felszabadul a gyógyszerkészítményből, és elérhetővé válik a szisztémás

keringésben.”

A gyakorlatban a biohasznosíthatóság számításához az adagolást követő vérszintgörbe alatti

területeket használják fel. (AUC=area under the curve)



Abszolút és relatív biohasznosíthatóság

Abszolút biohasznosíthatóság: BHA= BH / D

D: az adott gyógyszerkészítményben lévő farmakonmennyiség (mg)

BH: a bevitt adagból biohasználható farmakonmennyiség (mg)

• A BH-érték meghatározható a plazmakoncentrációból vagy vizeletadatokból, megfelelő 
farmakokinetikai modell segítségével.

• Az összehasonlítást azonos iv. dózissal célszerű végezni.

Ha standardként egy adott, jól bevált gyógyszerformát alkalmaznak:

Relatív biohasznosíthatóság: BHR= BHX/ BHST

BHX: a biohasznosíthatság a vizsgált gyógyszerforma esetében (mg)

BHST: a biohasznosíthatóság a standard gyógyszerforma esetében (mg)



Biohasznosíthatóság

3. Határozza meg 20 mg per os adott oxprenolol biológiai
hasznosíthatóságát, ha AUCT értéke 503,6 (µg/l)*h,
intravénás értéke 618,6 (µg/l)*h.

503,6 / 618,6 * 100 = 81,4 %

Fa = (AUCpo / AUCiv) * 100

Számolási feladatok 3.



4. Számítsa ki a teofillin tabletta biológiai hasznosíthatóságát! 

A 250 mg teofillin injekció AUC értéke 84,46 (µg/l)*h, 
a 350 mg teofillin tablettáé pedig 101,35 (µg/l)*h.

Számolási feladatok 4.

Biohasznosíthatóság



350mg tbl → AUC=101,35

250mg tbl → AUC= x

x = 72,39

AUC (250mg tbl) *100 = 85,7%  

AUC (250mg inj)

250mg inj → AUC=84,46

350mg inj → AUC= x

x = 118,24

AUC (350mg tbl) *100 = 

85,7%

AUC (350mg inj)

Számolási feladatok 4. - Megoldás

Biohasznosíthatóság



5. Számolja ki a chloroquin kúp relatív biológiai hasznosíthatóságát! A
350 mg-os tabletta AUCT értéke 23,88 (µg/l)*h, az 1050 mg
hatóanyagot tartalmazó kúpé 34,08 (µg/l)*h.

Számolási feladatok 5.

Frel = AUCr / AUCt * (Dr / 

Dt)
1050 mg kúp → AUC = 34,08 (µg/l)*h
350 mg kúp → AUC = x

x=11,36 (µg/l)*h

AUC (350 mg kúp) *100 =  11,36 *100 = 47,57 %
AUC (350 mg tbl) 23,88

Biohasznosíthatóság



Infúziók biológiai hasznosíthatósága

Ymax: az összdózis, ami a vérben megjelent

(a vérben lévő max. koncentrációérték)

D: az applikált dózis mennyisége

ke: eliminációs konstans

t: az az idő, ami alatt az adott farmakont bejuttatjuk

Biohasznosulás: 

Ymax / D x 100



6. 10 mg hatóanyagot infundálunk, az eliminációs konstans

ke = 0,05 1/perc. Mennyi lesz a vérben lévő maximális

koncentráció érték, ha a hatóanyagot 0,01; 1; 10; 20; 30;

60; 120; 240 perc alatt infundáljuk.

Számítsa ki a biohasznosulást is az egyes esetekben!

Számolási feladatok 6.

Infúziók biológiai hasznosíthatósága



Ymax, 0,01 = 10 mg/l 100 %

Ymax, 1 = 9,75 mg/l 98 %

Ymax, 10 = 7,87 mg/l 79%

Ymax, 20 = 6,32 mg/l 63 %

Ymax, 30 = 5,18 mg/l 52 %

Ymax, 60 = 3,17 mg/l 32 %

Ymax, 120 = 1,66 mg/l 16,6 %

Ymax, 240 = 0,83 mg/l 8,3 %

Biohasznosulás: 

Ymax / D x 100

Infúziók biológiai hasznosíthatósága

Számolási feladatok 6. - Megoldás



7. Egy adott hatóanyag infundált mennyisége 500 mg. Az
eliminációs konstans ke = 0,0187 1/perc. Számolja ki a
vérben lévő maximális koncentráció értékét, ha az 500 mg
hatóanyagot 1; 10; 20; 30; 50 perc; 2 óra; 4 óra; 6 óra alatt
juttatjuk be. Számolja ki a biológiai hasznosíthatóságot is
minden esetben!

Infúziók biológiai hasznosíthatósága



Ymax, 1 = 495,5 mg/l 99 %

Ymax, 10 = 456,1 mg/l 91 %

Ymax, 20 = 417 mg/l 83 %

Ymax, 30 = 382,7 mg/l 77%

Ymax, 50 = 324,8 mg/l 65 %

Ymax, 120 = 199 mg/l 40 %

Ymax, 240 = 110 mg/l 22 %

Ymax, 360 = 74,18 mg/l 14,8 %

Biohasznosulás: 

Ymax / D x 100

Infúziók biológiai hasznosíthatósága

Számolási feladatok 7. - Megoldás



[1] DÉVAY Attila, ANTAL István: A gyógyszeres terápia biofarmáciai alapjai. Budapest, 
Medicina Könyvkiadó Zrt., 2009. ISBN: 978-963-226-237-6.

FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM 



Kronofarmakológia



Történeti áttekintés

• A 18. században Jean-Jacques
d'Ortous de Mairan növényeknél
leírta a cirkadián ritmus fogalmát

• Az 1960-as években Franz Halberg
megalkotta a cirkadián szót és
megalapította a kronobiológiát

• 2017. orvosi – élettani Nobel-díj:
Jeffrey C. Hall, Michael Rosbach és
Michael W. Young amerikai kutatók
kapták a cirkadián ritmus sejtszintű
működésének leírásáért.



Kronofarmakológia

A szervezet bioritmusa és a gyógyszerek szervezeten belüli 
viselkedésének összefüggéseit vizsgáló tudományág





Bioritmus (biológiai óra)

Egy szervezet életműködéseiben vagy viselkedésében megfigyelhető 
nagyjából periódusos változás, amit a biológiai óra hoz létre és tart 

fenn.

Növények

Állatok

Emberi test



Bioritmusok felosztása periódusidő szerint 

• Ultradian (t <20h): ECG, alvási fázisok, napközbeni 

fáradtságperiódusok 

• Circadian (20< t <28h): alvás-ébrenlét 

• Infradian (t>28 h):  premenstruációs szindróma 

• Circaseptan (t~7d) : munkahét

• Circamensualis (t~30d): menstruációs ciklus 

• Circannualis (t~1 yr):  hibernációs periódus



Circadián ritmus

Egy cirkadián ritmus („napi biológiai óra”) olyan, nagyjából 24 órás 
ciklus, ami az élőlények biokémiai, fiziológiai folyamataiban 

vagy viselkedésében lép fel.

A cirkadián ritmusokat az élőlény saját belső időmérő rendszere 
vezérli, de egyes külső, szinkronizáló stimulusok segítenek beállítani

- alvás, ébrenlét- emésztés

- hőmérséklet - hormonok

- kb 24 órás periódusidő: A ritmus külső stimulus hatására újraindítható.

• nappal/éjjel • társadalmi időbeosztás





Circadian ritmus

• Az emlősök cirkadián órája a szuprakiazmatikus magban vagy 
magvakban (SCN=suprachiasmatic nucleus/nuclei) található, amit két 

sejtcsoport alkot a hipotalamusz területén

• Az SCN a megvilágítás mértékéről a szemen keresztül szerez 
tudomást (retinális ganglionsejtek)

• retinohipotalamikus pályán (RHT) keresztül érik el a 
szuprakiazmatikus magot



Circadián ritmus

• Az epithalamuson található tobozmirigy:

melatonin hormon termelés

• Az emberi cirkadián ritmus a földi 24 órás ciklusnál némileg 
rövidebb vagy hosszabb periódusra is beállítható.



Bioritmus zavara

Melatonin (jet lag / alvási rendellenességek)

Külső körülmények megváltozásával a bioritmusban is 
változások következhetnek be



Cirkadián ritmussal összefüggő betegségek 



Kronofarmakológia

-Kronokinetika

-Kronesztézis

-Kronergia

-Kronoterápia



Kronokinetika: a gyógyszerek PK tulajdonságainak ciklikus
változását vizsgálja

Kronesztézia : a szervek gyógyszerek iránti
érzékenységének változását, ciklicitását vizsgálja, hasonlít a
PD-hez

Kronergia: a kronokinetika és a kronesztézia
eredményeinek felhasználásával, komplex módon
értelmezi a gyógyszerhatás ciklikus változásait a szervezet-
személy egészére vonatkozóan (azaz figyelembe veszi a
gyógyszereknek az egyén biológiai ritmusára gyakorolt
hatásait is)



Kronoterápia: a gyógyszeradagolás megfelelő időzítésével a
gyógyszerhatást a betegségek belső ritmusához igazítja.

A hagyományos, ú.n. homeosztatikus készítményekkel szemben,
amelyek 24 órán keresztül egyenletes vérszintet biztosító fizikai-
kémiai gyógyszerfelszabadulási rendszereket valósítanak meg, a
kronoterápiás készítmények időkésleltető bevonat, ozmotikus pumpa
vagy mátrix-jellegű hordozóállomány révén a nap folyamán változó
gyógyszerszintet hoznak létre.



Kronofarmakológiai példák



Légzőszervrendszer

Éjjel megnövekedett bronchoconstrictio:

↑Paraszimpatikus tónus

↓ Adrenalin 

↓ Kortizol

↑ Szenzitivitás allergénekre és irritáló anyagokra

Allergiás rhinitis és asztma súlyosbodása



Asztma

Akut asztmás roham

• Leggyakoribb éjfél és reggel 6 között

• Terápia: teofillin és béta-2 agonisták használata este javasolt



Kardiovaszkuláris rendellenességek

Miocardiális infarktus, hirtelen szívhalál, Angina pectoris , Stroke

-Leggyakrabban reggel 6 és dél között fordulnak elő

↑ Vaszkuláris tónus 

↑ Vérlemezke aggregáció

↓ Trombilitikus aktivitás

Aspirin – maximális hatás reggel

Trombolitikumok and Heparin – előnye a kora reggeli órákban csökken



Endokrin rendszer

• Kortizol szekréció kora reggeli órákban a legmagasabb. 

• Legalacsonyabb éjfélkor. 

• Növekedési hormon csúcs alvás alatt figyelhető meg.

• Tesztoszteron csúcs kora reggel. 

• TSH csúcs éjfélkor. 



Gastrointestinalis rendszer

• Gyomorsav szekréció 10 óra és hajnali 2-kor tetőzik

• Fekélyes fájdalmak súlyosbodása ilyenkor várható

• Fekély terápiája szorosan kapcsolódik az éjszakai 
savcsökkentéshez

• H2 receptor antagonisták vagy PPI-k este adagolása



Központi idegrendszer

• Melatonin – tobozmirigy szekréció éjjel

• Funkció – az alvás-ébrenlét ciklusok cirkadián ritmushoz való 
szinkronizálása

• Melatonin agonista [Ramelteon] – álmatlanság &  jet lag. 

• Adagolása lefekvés idejében sokkal hatékonyabb 



Mozgásszervredszer

Rheumatoid Arthritis 

• Leggyakoribb reggel 8 és 11 között

• gyulladáscsökkentők fájdalomcsillapítók esti adagolása javasolt

Osteoarthritis

• Leggyakoribb délutáni esti órák

• gyulladáscsökkentők fájdalomcsillapítók reggeli adagolása javasolt



Hypercholesterolemia

• Koleszterol szintézis éjszaka tetőzik

• HMG CoA reduktáz inhibitorok esti adagolása a leghatékonyabb 



Daganatos megbetegedések

• A tumorsejtek elvesztették a belső időmegtartó mechanizmusukat

• A tumoros és egészséges sejtek különböző kronobiológiai
tulajdonságokkal rendelkeznek

Limfómák

• A normál humán csontvelő sejtek DNS szintézise délben, a limfómás
sejtek DNS szintézise éjfélkor a legaktívabb

• Az S-fázis aktív citotoxikus terápia késő éjszaka a legelőnyösebb



Bőrproblémák

• Psoriasis: A sejt proliferációs ráta reggel 9 és délután 3 között tetőzik

-A gyulladásos aktivitás éjjel a legmagasabb, reggel a legalacsonyabb

• Atopiás dermatitis: hisztamin érzékenység éjjel a legmagasabb.

• Helyi kortikoszteroidok: aktivitásuk délután magasabb mint reggel



Konklúzió

• A gyógyszerek hatékonysága és toxicitása 24 órás periódus alatt 
nem konstans. 

• A bioritmus segítségével a gyógyszeres terápia optimalizálása és 
individualizálása sikeresebbé válhat.

• A kronofarmakológia segítségével csökkenhet a gyógyszerek 
okozta toxicitás és a gyógyszerhatás fokozódását érhetjük el.



Geriátria

Biofarmáciai és Farmakoterápiai kérdések időskorban



Vázlat
1. Gerontológiai alapismeretek

a) Öregkori sajátságok

b) Időskori fertőzések

c) Táplálkozás, diéta, táplálás terápia

d) Időskori vérkeringés változása és betegségei

e) Légzőrendszer öregedése

f) GI és emésztés időskori jellegzetességei

g) Metabolikus szindróma – Diabetes Mellitus

h) Immunrendszer öregedése

i) Időskori onkológia

2. Gyógyszeres terápia management

3. Idős korban jellemző élettani változások

4. Farmakodinámiai változások

5. Farmakokinetikai változások – LADME rendszer

6. Farmakokinetikát befolyásoló egyéb időskori változások

7. Problémák és kihívások



Fenntartható egészség

A humán életkapacitás: 135-140 naptári év (az eddigi max : 122 év)

A „fenntartható kielégítő egészség” többet jelent mint a konvencionálisan használt 
egészség. Ez tartalmazza az öregedést is.

Normál öregedés során korai személyiségjellemzői válnak mind markánsabbakká, 
fiatalkori életstílusuk meghatározottságával.
Időskorra gyakoribbá váló végzetes megbetegedések okai:

~18%: egészségügy
~22%: környezet
~25%: genetikai tényezők
~40%: életmód

A személyesen leginkább befolyásolható életmód-kapacitásból mindössze 5-8 %-ot 
használunk ki fenntartható egészségünk érdekében.

+ anti-aging kultusz 

Az emberi átlagéletkor megduplázódott az elmúlt 200 évben, 37 -> 76
Hazánkban a nők várható élettartama 77,8 év a férfiaké 69,8 év 
(Franciao.-ban 84,9 illetve 77,9)



1. Gerontológiai alapismeretek

• A gerontológia az öregedést tanulmányozó tudomány.

• Gerontológia diszciplína megalakulása 1939-hez köthető, amikor Németországban 
megjelent az első gerontológiai folyóirat.

• Az öregedés egy folyamat, és az életet négy nagy szakaszra lehet osztani: 
- születés előtti időszak
- születés utáni teljes kifejlődés kora
- kifejlett állapot ideje
- hanyatlás kora

• Az öregedési szakaszt a WHO tovább bontja:
- középkorúak 45-59 évig
- öregedők 60-74 évig
- öregek 75-90 évig
- aggastyánok 90 év felett (100 felett matuzsálemi)

• Öregedés elméletek: programelmélet; hibaelmélet; kombinált elmélet



Az öregedés természete: 

Mindenekelőtt a maximális élettartamot és az öregedési folyamatot elsődlegesen a 
szerveződés adott információs szintje okozza és határozza meg. 

Azonban az öregedés végső kimenetelét a belső és külső faktorok és hatásaik, valamint a 
programozott folyamatok befolyásolják, emellett az adaptációs folyamatok és a saját 
szervezetben eleve meglévő belső instabilitás hatásai is hozzájárulnak.

A maximális élettartamot az információs rendszer leggyengébb eleme fogja limitálni. Minél 
jobban elimináljuk a lánc gyenge elemeit, annál közelebb kerülhetünk az adott információs 
szint által elképzelhető maximális élettartamhoz.

Egyetlen öregedési elmélet sem képes teljes mértékben magyarázatot adni az öregedés 
problémájára.

A gerontológia egyik ága a geriátria, 

mely az öregedés orvosi aspektusait tárgyalja.

1. Gerontológiai alapismeretek



• A gerontológia az öregedés és öregkor élet- és kórtanával foglalkozó 
tudomány.

• Tehát a gerontológia alatt az öregedés tudományát értjük, mely 
tudományterület gyakorlati megvalósításával foglalkozik a geriátria, 
vagy idősgyógyászat, mely az időskorúakat érintő betegségek 
megelőzésével, gyógyításával és az ápolással foglalkozik.

1. Gerontológiai alapismeretek



a) Öregkori sajátságok

• Interindividuális különbségek (kalendáriumi kór – biológiai kór)

• Intraindividuális különbségek (egyeden belül eltérő öregedési jelenségek)

• Biológiai öregedés (genetikus- és elhasználódási elméletek)

• Szociális öregedés

• Funkcióváltozások (~az alkalmazkodás beszűkülése, kapacitások csökkenése, sérülékenység, 
homeosztázis labilitás)

• Szövettani változások: pigment felszaporodása

kötőszövet felszaporodása

sejtek változatossága

sejtmagok változatossága

bizonyos sejtek számának csökkenése

Betegség minták:  fokozatos progresszió pl. Alzheimer-kór, malignus betegség

katasztrofális esemény pl. stroke vagy combnyaktörés

progresszív funkcionális hanyatlás pl. elesések után



Fogalmi meghatározások:

• Multimorbiditás: két vagy több betegség együttes fennállása 
ugyanabban a szervezetben, különböző szervekben.

• Komorbiditás: az előzővel azonos fogalom, de az egyik betegség 
(index betegség) irányából, szempontjából közelíti, vizsgálja a többit, 
magyarul társ- vagy társuló betegségekről beszélhetünk.

• Polypathia: egy szerven belül több kóros folyamat egyidejű, 
párhuzamos jelenlétét jelöljük a kifejezéssel.

a) Öregkori sajátságok



b) Időskori fertőzések

• XX. Sz. közepéig a leggyakoribb halálozási ok a fertőző betegségek-> AB 
megjelenésével -> az évek száma növekedett

• 65 éven felüliek között a tüdőgyulladás, az influenza és a bacteraemia következményei 
a tíz vezető halálok között szerepel.

• Gyakrabban előforduló fertőzések: pneumonia 4x, húgyúti infekciók 20x gyakoribb

• Nehéz terápiás kezelés. DOT = Direct observed therapy: családtagok, orvos, nővér 
szeme előtt történő gyógyszerbevétel.

• Idősek egészségmegőrzésében kiemelt szerepe van a védőoltásoknak. 
Legfontosabbak: pneumococcus és influenza elleni vakcinák. 65év felett mindenkinek!

• Tetanus elleni védőoltás (1940 óta; 0, 1, 3, és 12hó), 
Hepatitis A (Havrix) és B (Engerix B) elleni, (AB: Twinrix) 
kullancsencephalitis elleni (Encepur Adult és FSME-Immun)



• Influenza (amantadin, oseltamir, tünetek, szövődmények, MEGELŐZÉS; 65 év felett mindenkinek, 

így 80% kisebb a halálozás)

• Pneumonia (S. pneumoniae, amoxicillin/klavulánssav, cefuroxim, cefixim, ceftriaxon, moxifloxacin)

• Tuberculosis (különösen gyakori 75 év felett, reaktiváció, véres köpet, tüdőszűrés)

• Húgyúti fertőzések (leggyakoribb fertőzés; aminopenicillin-klav, ciprofloxacin, levofloxacin)

• Decubitus: a csontos alap feletti bőrön a tartós nyomás miatt, a vérellátási és anyagcserezavar miatt kialakuló 

fekély; polimikrobiális: inkontinencia; forgatás a legjobb megoldás.

• Erysipelas (Orbánc): főleg alsó végtagokon, Streptococcus pyogenes; láz, duzzadás, fájd.; cefazolin

• Herpes Zoster: Varicella-zoster vírus: féloldali fájdalom, nem szükséges antivirális kezelés; 

felülfertőzésre: acyclovir, famcyclovir, pencyclovir

b) Időskori fertőzések



b) Időskori fertőzések

• Bőr gombás fertőzései: dermatophytonok főként, lábfej, lábujj; tünetek; bőrön: lokális -azol

származékok; köröm per os: terbinafin, itrakonazol

• GI rendszer fertőzései: (spórás) bakt: Clostr. diff, E.coli, Salmonella; protozoonok; vírusok: calici; 

folyadék-elektrolit háztartás; po: metronidazol, vancomycin

• Diverticulitis: vastagbél, 85év: 80%; bakt.elszaporodása -> mucosa microperforatio: szövetek közé 

és hasüregbe: rifaximin (5nap); ciprofloxacin + metronidazol

• Meningitis: S.pneumoniae, mortalitása > 20%; diagnózis nehéz, terápia: cefalosporin + ampicillin

komb., 65 év felett: vakcina (S.pneumoniae)

• Szepszis: véráramfertőzés: mikróbák termelt anyagok szisztémás gyulladási válaszreakció; n nő; 

bármilyen fertőzés: véráramba; vankomycin + imipenem

• Endocarditis: szívbillenytű gyull. (műbill.is); Staphylococcusok; tünet: szívzörej, láz; 

parenterális amoxicillin+klavulánsav (allerg: clindamycin)



c) Táplálkozás, diéta, táplálás terápia

• Időskorban számos változás, amelyek meghatározzák a táplálkozást.

• Időskorban a tápláltsági állapot megállapításakor figyelembe kell venni, hogy 
megváltozik a testösszetétel.

• A sarcopenia következtében a zsírmentes testtömeg 45%-ról 27%-ra 
csökken, miközben a zsírtömeg 14-15%-ról 30%-ra nő 30-70 év között.

• Ugyanezen idő alatt az alapanyagcsere 8-12%-kal csökken.

• Ezzel egy időben megváltozik a zsírmegoszlás, nagyobb mértékben nő az 
abdominális zsírtömeg, nő az intracelluláris és intrahepatikus zsír 
mennyisége, ami inzulinrezisztenciához és metabolikus szindrómához 
vezethet.



c) Táplálkozás, diéta, táplálás terápia

Ezen felül: paradontosis, xerostomia, rágás nehezsége, csökkent ízérzés, szaglás, 
lassabb gyomorürülés, gyakori dyspepsia, obstipatio, laktózintolarencia, csökkent 
immunfunkciók, folyadékegyensúly felbomlás a vesefunkció károsodás miatt és az 
elégtelen folyadékfogyasztás miatt.

Alultápláltság megállapítására leggyakrabban a szérum albumin meghatározást 
alkalmazzák. 20 nap a féléletideje.

Tanács: jó minőségű, sok fehérje, zsír helyett olaj, fokozott zöldség és gyümölcs 
bevitel, 3l folyadék, napi 5x étkezés, sütés helyett főzés, párolás, turmixolás, só 
csökkentése helyette egyéb fűszerek, hozzáadott cukor kerülése, max 2dl bor.



d) Időskori vérkeringés változása és betegségei

A vasculáris öregedés 4 szakaszra osztható

• 1. fázis: az aorta és proximális elsődleges ágainak elasztikus tulajdonságának a károsodása 
jellemzi.
(az aorta fal feltöredezettsége, így az aortafal nagyobb nyomásnak lesz kitéve, az aortagyök 
kitágul, ami növeli a bal kamra terhelését. Az érfali merevség fokozódik és így az aorta 
nyomása is fokozódik)

• 2. fázis: az aortafali merevség tovább fokozódik, jelentősen emelve az aortanyomást. A 
felkaron mért nyomásértékek nőnek.

• 3. fázis: az aorta szélkazán funkciójának kiesése, a nyomáshullám áttevődik a 
mikrokeringésre, ami így károsodik, és nő a keringő endothelsejtek száma. Károsodik az ér 
újdonképződés(angiogenezis), az endothel funkciót meghatározó NO termelődése csökken. 
Ezzel jár a kis erek falának destrukciója, érlumenthrombosis, környező szövetek ödémája.

• 4. fázis: a szív koronáriakeringés károsodása. A systolés nyomás emelkedése bal kamrai 
hypertrophiát, myocardiális fibrózist eredményez, és az így kialakuló keringési zavar szívizom 
ischaemiához vezethet, ami fatális kimenetele a myocardialis infarktus.

• + atherosclerosis folyamata!



e) Légzőrendszer öregedése

• Pneumonia

• Tuberculosis

• Ashma bronchiale és COPD

• Tüdőembólia

• Pulmonalis carcinoma

• Időseknél nehéz a diagnózis, nehéz a kezelés, de a legnehezebb a 
gyenge compliance, a terápia gyenge tolarenciája és a társbetegségek 
jelenléte.

• Ezért a legalkalmasabb terápia: a közvetlen szájba adagolt 
gyógyszerelés: DOT (Directly Observed Therapy).

• + nagyon oda kell figyelni a gyógyszerek mellékhatására, 
pontos dózisára



f) GI és emésztés időskori jellegzetességei

Anatómiai

• A belek simaizomsejtjeinek
kismértékű csökkenése 

• Gyomornyálkahártya atrophia

• A gyomor pH-jának emelkedése 

• A májsejtek enyhe csökkenése 

• A máj vérátáramlásának csökkenése 

Továbbá a LADME rendszert érintő farmakokinetikai változások, 
melyek később kerülnek részletezésre. 

• A kiválasztás 
hatékonyságának 
csökkenése 

• Székrekedés 
• Csökkent 

gyógyszermetabolizmus

Működésbeli



g) Metabolikus szindróma – Diabetes Mellitus

• Metabolikus szindroma

• Kezdeti szénhidrátanyagcsere-zavar

• Cukorbetegség tünetei

• Nem gyógyszeres kezelés

• Életmódkezelés

• Orális antidiabetikus kezelés

• Inzulinkezelés

• Kombinációs kezelés

• Betegkezelés

• Szénhidrátanyagcsere-zavarok megelőzése



g) Immunrendszer öregedése

• Az immunrendszer öregedésének lényege a sejtes elemek funkciójának megváltozása és 
arányainak átrendeződése. A korral történő immun-öregedés elsősorban celluláris (T-sejtes) és 
valamivel kevésbé a humorális (B-sejtes) immunválaszt érinti.

• A thymus fokozatosan sorvad, ezzel a T-sejtek utánpótlása csökken.

• Az élet folyamán bekövetkező állandó antigéningerek egyre jobban kimerítik a naív T-sejt 
repertoárt, egyre kevesebb sejt áll rendelkezésre az új antigéningerekre adandó reakciókhoz. 
Ugyanakkor egyre több a memória T-sejt.

• Az állandó T-sejtaktivitás egyúttal krónikus gyulladásos állapotot is tart fenn, ami az általános 
anyagcserezavarokkal együtt felgyorsítja az atherosclerosist és más degeneratívnak tartott 
folyamatokat.

• Azok az időskorúak, akikben ez a vírusantigének által fenntartott
átrendeződés nem alakul ki, lényegesen egészségesebbek és hosszabb ideig élnek.



h) Időskori onkológia

• Életkor előrehaladtával meredeken emelkedik a rosszindulatú daganatok gyakorisága és a 
halálozási arány is.

• Új rákos esetek: 25%-a 65-74 éves,
20%-a 75-84 éves,
7,5%-a 85 évesnél idősebb.

• Okai: 

 karcinogenezis folyamata évekig tarthat

 a populáció öregszik

 telomer megrövidülése és a tumorszuppresszor gén aktivitás változás

 hosszabb ideig tartó külső környezeti hatás

 korral járó krónikus gyulladás gyorsítja a karcinogenezist

 csökken a természetes immunitás

 nő az inzulin rezisztencia és a keringő IGF szintje

 + életkori sajátságok



2. Gyógyszeres terápia management

• A gyógyszerész szerepe változóban van.

• A gyakorlat elmozdul a korábbi termékközpontúságból a betegek 
gondozásának irányába.

• Biztosítása annak, hogy a betegek gyógyszeres terápiája hatékony, 
biztonságos és a költséghatékonyság figyelembevételével is a 
legeredményesebb legyen.

• A gyógyszerészi gondozás során a gyógyszerészek nem az orvos 
feladatát kívánják átvenni, hanem a beteg ember érdekében 
segítségükre kívánnak lenni a farmakoterápia menedzselésében és 
a prevenciós stratégiákkal kapcsolatos információk átadásában.



A farmakoterápia menedzselésének, végrehajtásának szisztematikus 
megközelítési módja a következő négy lépésből áll: 

1. A beteg gyógyszeres terápiás igényeinek a felmérése, a tényleges és 
potenciális gyógyszerterápiás problémák meghatározása.

2. A farmakoterápiás terv készítése a gyógyszerterápiás problémák 
feloldása és/vagy megelőzése céljából.

3. A farmakoterápiás terv megvalósítása.

4. A farmakoterápiás terv kiértékelése és áttekintése.

Ehhez kiváló kommunikációs készségre, betegközpontú terápiás, 
menedzsment ismeretekre van szükség az együttműködés 
megvalósításához.

2. Gyógyszeres terápia management



3. Idős korban jellemző élettani változások

- össz kálcium, magnézium  szint  nem igazán változik

- csontanyagcsere változások: 

- foszfát szint nőknél csökken

- D-vitamin csökken, ha rossz a táplálkozás

- osteocalcin csökken

- hormonális változások:

- ösztrogén csökken

- tesztoszteron csökken

- dehidroepiandroszteron csökken

- hőszabályozás változása, hidegre nagyobb érzékenység

- kiszáradás veszélye nő



- testfelépítés változása:

- víztartalom csökken, emiatt a megváltozik a gyógyszerek megoszlása a szervezetben 

- zsírtartalom nő

- lágyrészek mennyisége csökken (izomtömeg csökkenés)

- farmakokinetikai és farmakodinámiás változások:

- lassul a gyógyszerek eliminációja; az egyes receptorszintek eltérései (általában 
csökkenése), a máj- és a vesefunkció romlása, a szervezet metabolikus aktivitásának 
csökkenése miatt 

- vese tömege csökken, így bilirubin csökken

- máj vérellátása csökken, így metabolizáció csökken vagyis emelkedik a szabad-gyx konc.

- hepatikus clearance változhat

- sok gyógyszer szedése miatt interakciók

- a bélmotilitás zavarai miatti felszívódásbeli különbségek

3. Idős korban jellemző élettani változások



• compliance csökken, de nem feltétlenül szándékosan

- a homeosztázis rezervkapacitás eltűnése

• további veszélyforrás, hogy az éberség általános csökkenése 
megnehezíti a neurológiai gyógyszerek mellékhatásainak észlelését

• mindezen tényezők eredőjeként idősebb korban gyakori a 
gyógyszerek dózisának csökkentése

• a kórelőzmény felvételének is megvannak az időskori sajátosságai: 
• a figyeleméhség gyakorta túlzó panaszáradathoz vezet vagy ellenkezőleg

• az érzékszervek tompulása

• a fájdalomérzés csökkenése miatt disszimuláció figyelhető meg 

3. Idős korban jellemző élettani változások



A bekövetkező változások nagyfokú variabilitást mutatnak

Ugyanazon gyógyszer esetén is egyénenként jelentősen eltérő hatások 

figyelhetőek meg. A humán szervezet általános válaszkészsége is jelentősen 

változik:

• Homeostasis zavar miatt csökken a szomjúság érzet, a folyadéktartalékok 

elégtelenné válnak.

• Kóros ADH szekréció és hyponatraemia következhet be.

• Vérnyomás-szabályozás elégtelensége (+baroreceptor zóna renyhesége)

• Beta-adrenerg receptorok down-regulációja, ami lehet az időskori 

asthma kialakulásának a magyarázata.

4. Farmakodinámiai változások



• A morfin fájdalomcsillapító hatása tartósabb, de légzésdepressziót okozó 

mellékhatása is ezzel párhuzamosan emelkedik.

• Egyes receptorok érzékenysége fokozódik gyógyszerekkel szemben: 

magasabb gyógyszer-konc. pl: ACE-gátlók, kumarin, Ca-csat-blokkolók, és 

levodopa adásakor. Hatás csökkenés: bronchodilatátor β-agonisták és 

vízhajtók.

• Csökken a belek motilitása, így növekszik a tranzit idő ami a gyógyszerek 

nem kívánt hatásait okozhatja. 

Így egyes források a gyógyszer adagok csökkentését írják elő: 

75év felett 10%-kal, 85 év felett 20%-kal

4. Farmakodinámiai változások



• Per os:

 adagolás esetén tekintettel kell lenni a gyomor csökkent savtermelésére 

(hypaciditás), így a gyomor pH-ja magasabb lesz.

 A bélmotilitás csökken, a gyomor ürülés lassabb, így a colon tranzitideje is nő.

 A felszívásra alkalmas felület beszűkül, romlik a bélhám vérellátása, és változik a 

bélflóra összetétele.

 Per os adagolt gyógyszerek nagy része felszívódást követően 90-99%-ban 

albuminhoz kötődve szállítódik, azonban az időseknél csökkent albuminszint 

figyelhető meg, mely csökkent gyógyszermegkötő funkciót is jelent, így a 

hatóanyag jelentős hányada marad szabad formában a plazmában, 

ami toxikus hatásokat okozhat.

5. Farmakokinetikai változások – LADME rendszer
Adszorpció



• Transzdermális készítmények esetében számításba kell venni, hogy:
 a bőr egyre jobban vékonyodik,
 ráncos lesz,
 a szubkután zsírszövet vastagsága csökken,
 az epidermis és a dermis elvékonyodik,
 a bőr szárazabbá válik,
 veszít a rugalmasságából,
 Idegvégződések száma lecsökken, ezért tompul, gyengül az érzékelés,
 csökken a verejtékmirigyek száma és aktivitása, így
 csökken a bőr hőleadó képessége,
 romlik a perifériás keringés,
 ez a bőr- és testhőm. emelkedés fokozhatja a felszívódást.

Farmakokinetikai változások – LADME rendszer
Adszorpció



• IM. készítményeknél számolni kell az izomszövet csökkenéssel, így a 

vártnál alacsonyabb lehet a biohasznosulás.

• Inhalációs készítményeknél számításba kell venni a tüdő csökkent 

légzőfelületét és rugalmasságát, így csökkent a gázcsere, a 

csúcsáramlás, a vitálkapacitás és a tüdő védekezőképessége is. 

Mindez fokozott veszélyt jelent a dohányzóknál: erősödő légszomj 

jelentkezhet.

Inhalációs készítményeknél fokozott figyelem a helyes belégzési 

technikára.

Farmakokinetikai változások – LADME rendszer
Adszorpció



• Rektálisan alkalmazott készítményeknél fontos szempont:

a székrekedés és az aranyér előfordulása kétszer olyan gyakoribb, 

mint a fiataloknál.

rektális bevitel akár injekciók kiváltására is alkalmas lehetnek.

Per os adagolási nehézség esetén is választható (lassult vagy 

gyorsult bélmozgás, hányás, kommunik.)

Pl.: aranyér, hashajtás, láz, fájdalom, hányinger

Farmakokinetikai változások – LADME rendszer
Adszorpció



• Az emberi test teljes víztartalma 10-15%-kal csökken

• A tiszta testtömeg is csökken a teljes testsúlyhoz képest (82%ról 64%ra)

• A test relatív zsírtartalma fokozatosan növekszik, kb. 20%-kal

• Az elhízás, test zsírtartalmának relatív növekedése növeli a lipophil

gyógyszerek megoszlási térfogatát, így ugyanazon koncentráció eléréséhez 

nagyobb dózis szükséges. Ezek alapján a zsírban oldódó hatóanyagok 

dózisait helyesebb lenne elvileg 10-20%-kal növelni, míg a hydrophil

gyógyszerekét pedig 10-20%-kal csökkenteni.

Farmakokinetikai változások – LADME 
rendszer
Disztribúció



A csökkent testtömeg és az alacsonyabb testvíztartalom a vízben jól oldódó gyx-ek eloszlási 
térfogatát jelentősen csökkenthetik, ezzel emelve koncentrációjukat (vankomycin, 
paracetamol): toxicitás veszély

A szérum albuminszint csökken a kor előrehaladtával kb.10%-kal, így a farmakonok szabad 
frakciójának aránya a szérum albumin szint csökkenés mértékével fordított aranyában (kb.10%-
kal) nő. 
(Emelkedik tehát a diazepam, kumarin, theophyllin vagy a szalicilsav)

+A megoszlást befolyásolja még a szövetek affinitása is gyógyszerhez, 
pl a tüdőszövet affinitása romlik a streptomycinhez, tetraciklinhez, 
maguknak a hörgőknek pedig az aminoglikozidokhoz.

Farmakokinetikai változások – LADME 
rendszer
Disztribúció



• A gyógyszerek metabolizmusát alapvetően a máj működése és vérellátása 
határozza meg. Megállapíthatjuk, hogy az időskorúak gyógyszermetabolizmusa 
lelassul.

• A máj tömege és a működő sejtek száma a kor előrehaladtával csökken. Tömege 
25-35%-kal, vérellátása pedig 40-50%-kal is csökkenhet. Mindez azt eredményezi, 
hogy a májban átalakuló és lebomló gyógyszerek jelentősen felhalmozódhatnak a 
szervezetben. Pl.: propanolol, lidocain, Ca-csat.-blokkolók metabolizmusa 
lelassul.

• A metabolizáció függ a perfúziótól is és vannak ún. perfúziódependens
farmakonok (pl. lidokain, β-rec. blokkolók, nitrát, ópiát) melyek „first pass” 
csökkenésével plazmakoncentrációjuk nő.

Farmakokinetikai változások – LADME rendszer
Metabolizmus



A gyógyszerkiválasztás útját meghatározó veseműködés jelentősen beszűkül a korral. 
Ennek okai:

• a vese vérellátásának, véráramlásának, a parenchyma méretének, a működő 
glumerulusok számának, a nephronok számának illetve a glomeruláris filtrációs 
rátának a csökkenése.

• A parenchyma mérete kb. 20-25%-kal csökken, de időskorban nem törvényszerű a 
veseműködés beszűkülése.

• Alapvetően globális (glomeruláris és tubuláris) funkciócsökkenés a jellemző, amit a 
fennálló hypertónia vagy cukorbetegség csak tovább súlyosbít. 
(általában 85. életévre 50%-os vesefunkció romlás)

Farmakokinetikai változások – LADME rendszer
Exkréció



• A renálisan eliminálódó és kicsi terápiás indexű gyógyszerek esetében a 

kisebb adagolás (+monitorozás) javasolt, mivel toxicitásuk az idő múlásával 

nő. (pl.: aminoglycosid csökkent kiválasztása miatti ototoxicitásból adódó 

további hallásromlás)

• Külön veszélyforrás a nyújtott illetve szabályozott hatóanyag-leadású 

készítmények.

A legbiztonságosabb a terápiás gyógyszerszint monitorozás (TDM)!

Farmakokinetikai változások – LADME rendszer
Exkréció



Farmakokinetikát befolyásoló egyéb időskori 
változások

A farmakokinetikára hatással lévő élettani, pathophysiológiai paraméterek változásai:

• A szív percvolumene csökken

• A tüdő vitálkapacitása csökken (75. évre a felére)

• A központi idegrendszer esetén csökken:

 Az agy tömege

 Az ingerületvezetés sebessége

 A KIR aktivitása

 Az agy véráramlása

• Látás és hallásromlás: gyógyszerek megkülönböztetése, gyógyszerek bliszterből kivétele

• Egyes hormonok szekréciója csökken

• Az ízlelőbimbók száma csökken

• A szomjúságközpont érzékenysége csökken (dehydratatio, székrekedés)



Egyéb időskori változások

Az idősödéssel mindinkább megjelenik az ún. "5 i":

•immobilitás,

•inkontinencia,

•instabilitás,

•intellektuális hanyatlás és az

•iatrogenia.

Mivel több működés homeosztázisának egyensúlya gyakran egyidejűleg változik meg, 
többféle panasz megjelenésével és egyidejű kifejeződésével kell számolnunk.



Problémák és kihívások

• Kijelenthetjük, hogy az idősek terápiáját illetően nem korfüggő 
betegségek fordulnak elő, hanem az idősödéssel gyakoribbá váló 
betegségek.

• 65 év felett a gyógyszerhatások is lassabban jelennek meg, ezért 
gyógyszerváltásokat semmiképpen nem érdemes elkapkodni, sőt 
fenn áll a mellékhatások fokozott (2-3x-os) valószínűsége.

• Sok gyógyszer szedése pontatlan bevételt eredményezhet illetve 
gyakran előforduló gyógyszercseréket. Ezért jók a kombinációk 
(pl: Co-Dalnessa: perindopril, indapamid, amlodipin)

• Csomagolás tervezése + anyagi teher



• Polifarmácia: növeli az interakciók és a nem kívánatos 
gyógyszerhatások kialakulásának a veszélyét és romlik a beteg 
compliance.

• A betegek együttműködése jelentősen befolyásolja a gyógyszer 
hatását, a terápia kimenetelét. Az együttműködést rontja a terápia 
bonyolultsága, a gyakran változtatott kezelési mód, mellékhatások, 
nagyszámú készítmény, gyakori adagolás, nehezen nyitható 
csomagolás és a magas ár.

Problémák és kihívások



Néhány hétköznapi időskori probléma:

• Étvágytalanságot okoz: a digoxin, NSAID, theophyllin, triamteren

• Ízérzés zavarát okozhatja: allopurinol, antihistaminok, clindamycin

• Szájszárazság: antihistaminok, béta-blokkolók, clonidin

• Malabsorptio:

Kalcium- és vassók felszívódását a tetracyclin gátolja

Folsav biohasznosulását rontja a triamteren, trimethoprim

C-vitamin szervezetbe jutását a szalicilsav rontja

Cink felszívódására a vízhajtók kedvezőtlen hatásúak

• Kognitív zavarok: atropin, nem kellően beállított orális antidiabetikumok

• Egyensúlyzavar: aminoglycosidok, furosemid, lithium, metronidazol, phenytoin

• Hypotensio, orthostasis: antidepresszánsok, levodopa, neuroleptikumok, vérnyomáscsökkentők

• Myopathia: statinok

• Osteoporosis-osteomalacia: heparin, szteroidok

Problémák és kihívások



Köszönöm a figyelmet!

Ahogy az ember öregszik, úgy ébred rá, milyen gyorsan rohan az idő, s csak arra 
érdemes időt szánni, ami a lelkünket felüdíti, mások életét könnyebbé teszi. 

Robert Lawson



[1] BOGA Bálint, SAMU Antal: Klinikum és farmakoterápia időskorban. 
Vox Medica Kiadói Kft. 2011. -ISBN 978 963 9740 24 2
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EFOP 3.4.3-16-2016-00021 

 

 Prof.Dr. Halmos Gábor : Biofarmácia és farmakokinetika e-learning tananyag 

(lektorált gyakorlat orientált e-learning tananyag diák és hozzájuk tartozó magyarázó szöveg)   

 

Bevezetés a Biofarmáciába 

Alapfogalmak 

Az e-learning tananyag első részében az alapvető fogalmak kerülnek tisztázásra, mint a 

gyógyszer és a hatóanyag fogalma: 

• A gyógyszer olyan anyag vagy anyagok keveréke, illetve olyan készítmény, amelyet 

betegség megelőzése, felismerése, kezelése vagy élettani funkció fenntartása, 

helyreállítása, javítása vagy módosítása céljából emberi szervezetben vagy emberi 

szervezeten alkalmaznak. 

• Gyógyszer: minden olyan anyag és készítmény, amely farmakológiai, immunológiai 

vagy metabolikus hatások kiváltása révén alkalmasak betegségek megelőzésére, 

felismerésére, kezelésére, a szervezet normális élettani funkcióinak fenntartására, 

javítására vagy helyreállítására. 

• Hatóanyag: megfelelő mennyiségben, adagban az élő szervezetbe juttatva hatást hoz 

létre. A hatóanyagokat valamely betegség diagnózisában, kezelésében vagy 

megelőzésében, farmakológiai vagy egyéb közvetlen hatás kifejtésére, a szervezet 

működésének farmakológiai úton történő befolyásolására alkalmazhatjuk. 

Ezt követően a biofarmácia kialakulásának az áttekintése következik: 

A „biopharmaceutics” kifejezést Gerhard Levy találta ki és írásban John G. Wagner 1961-es 

közleményében találkozhatunk vele először. A felhalmozódott ismeretanyag ekkor jutott el 

olyan szintre, hogy önálló tudományterületként és szemléletmódként jelenhessen meg.  

Wagner később a biogyógyszerészet létrejöttéről így fogalmazott:  

„a body of knowledge which needed a name” 
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A receptor szó Paul Ehrlichtől (1854-1915) származik: 

„Corpona non agunti nisi fixata” - Csak a megkötött molekulák hatnak.  

Mára Ehrlich egyik álma, a gyógyszerek irányított célba jutása is közel került a 

megvalósításhoz: Magic bullet – Célzott terápia 

A farmakokinetika kifejezést Friedrich Hartmut Dost (1910-1985) a hatóanyag szervezeten 

belüli sorsának időbeli változásának modellezésére vezette be (1953). 

A történelmi áttekintést követően a biofarmácia, mint tudomány terület kerül ismertetésre. 

A biofarmácia gyógyszerészeti diszciplína, a modern gyógyszerkutatás, minőségellenőrzés, 

gyógyszerellátás elméleti és gyakorlati ismereteinek egyik fontos szakterülete. 

A biofarmácia a gyógyszerkészítmény és az élő szervezet közötti kapcsolatot 

tanulmányozza. Sajátos szemléletmódjával a hatóanyag és a hatóanyagot tartalmazó 

készítmény tulajdonságait vizsgálja az élőszervezetben. 

A biofarmácia 

-modellezi a gyógyszerkészítmény és a szervezet kölcsönhatásait kísérő folyamatokat, 

- feltárja a gyógyszerek, biofarmácai szempontból lényeges fizikai, kémiai, farmakológiai 

tulajdonságait valamint, 

- vizsgálja a szervezet farmakodinámiás, és/vagy toxikológiai válasza, 

továbbá a terápiás hatás kialakulásának bonyolult kapcsolatrendszerét. 

A biofarmácia/biogyógyszerészet a tulajdonképpeni receptúrának a gyógyszerkészítmény 

terápiás aktivitására kifejtett hatását vizsgálja. Ez a tudományág összefüggést keres a farmakon 

egyes kémiai és fizikai sajátságai, az adagolási forma, valamint a farmakonnak a különböző 

gyógyszerformákban való adagolását követően megfigyelhető élettani hatása között. 

Elsősorban a hatóanyag-felszabadulás és a felszívódási folyamat kapcsolatára, illetve az azt 

követő változások tanulmányozására összpontosít. Figyelembe kell venni az optimalizált hatású 

gyógyszerformák tervezése érdekében. 

A biogyógyszerészet foglalkozik mind a farmakon, mind a gyógyszerkészítmény fizikai és 

kémiai tulajdonságaival, az alkalmazást követő biológiai hatékonysággal, azaz valamely 

hatóanyag leadó rendszernek elismert gyógyszerkészítményben lévő farmakon biológiai 

felhasználhatóságával emberi vagy állati szervezetben, miközben a farmakon 
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koncentrációjának időbeni változását a gyógyszerkészítményben és a szervezetben, kvantitatív 

értelemben farmakokinetikai módszerekkel határozzuk meg. 

A biofarmácia tudományterület meghatározását követően egy nagyon lényeges fogalom kör 

kerül tárgyalásra, ami nem más mint a biohasznosulás. 

Annak sebessége (rate) és mértéke (extent), ahogy a hatóanyag vagy az aktív összetevő (active 

moiety) felszívódik a gyógyszerkészítményből, és elérhetővé válik a hatás helyén.” 

• A hatás helyén a hatóanyag koncentrációja a gyakorlatban nem igen mérhető. 

• Szisztémás hatást feltételezve a hatóanyag a keringéssel jut el a hatás helyére. 

• A keringésben lévő hatóanyag-koncentráció egyensúlyt tart a hatás helyén lévő 

hatóanyag-koncentrációval, így gyakorlatban a következő definíció használható: 

„A biohasznosulás nem más, mint annak mértéke és sebessége, ahogy a hatóanyag vagy az 

aktív összetevő felszabadul a gyógyszerkészítményből, és elérhetővé válik a szisztémás 

keringésben.” 

A gyakorlatban a biohasznosíthatóság számításához az adagolást követő vérszintgörbe alatti 

területeket használják fel. (AUC=area under the curve) 

A biohasznosíthatóságnak két fajtáját különítjük el: 

Abszolút biohasznosíthatóság: BHA= BH / D 

D: az adott gyógyszerkészítményben lévő farmakonmennyiség (mg) 

BH: a bevitt adagból biohasználható farmakonmennyiség (mg) 

A BH-érték meghatározható a plazmakoncentrációból vagy vizeletadatokból, megfelelő 

farmakokinetikai modell segítségével. 

Az összehasonlítást azonos iv. dózissal célszerű végezni. 

Ha standardként egy adott, jól bevált gyógyszerformát alkalmaznak: 

Relatív biohasznosíthatóság: BHR= BHX/ BHST 

BHX: a biohasznosíthatság a vizsgált gyógyszerforma esetében (mg) 

BHST: a biohasznosíthatóság a standard gyógyszerforma esetében (mg) 

Szükséges tisztázni az egyenértékűség különböző lehetőségeit. 
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Gyógyszerészeti egyenértékűség: Két gyógyszerkészítmény gyógyszerészetileg egyenértékű, 

ha 

• azonos hatóanyag  

• azonos mennyiségét  

• azonos gyógyszerformában tartalmazzák,  

• amelyek azonos vagy hasonló követelményeknek felelnek meg. 

Gyógyszerészeti alternatívák: Két gyógyszerkészítmény gyógyszerészeti alternatívája 

egymásnak, ha ugyanazt a hatásos összetevőt (active moiety) tartalmazzák, de egymástól 

eltérnek az összetevő kémiai formáját illetően (só, észter stb.), vagy gyógyszerformában, vagy 

hatáserősségben. 

Terápiás egyenértékűség: Egy gyógyszerkészítmény terápiásan egyenértékű egy másikkal, ha 

azonos hatóanyagot vagy aktív összetevőt tartalmaz és klinikailag azonos hatásosságot és 

biztonságosságot mutat, mint az a termék, amelynek hatásossága és biztonságossága már 

bizonyított. 

A gyakorlatban a terápiás egyenértékűség a legegyszerűbben a bioekvivalencia igazolásával 

bizonyítható, feltéve hogy egyik készítmény segédanyagai sem befolyásolják a hatásosságot 

vagy a biztonságosságot. 

Az Európai Gyógyszerhatóság szerint:  „Két gyógyszerkészítmény bioekvivalens, ha 

egymással gyógyszerészetileg egyenértékűek vagy egymásnak gyógyszerészeti alternatívái, és 

azonos moláris dózisban való alkalmazásukat követően biohasznosulásuk oly mértékben 

hasonló, hogy hatásuk – mind hatásosságuk, mind biztonságosságuk vonatkozásában – 

alapvetően azonos.” 

Generikumok: 

„A generikus gyógyszerkészítmény kifejezés olyan gyógyszert jelent, amely a hatóanyagok 

minőségi és mennyiségi összetételét és a gyógyszerformát illetően megegyezik a referens 

készítménnyel, és amely bioekvivalensnek bizonyult a referens gyógyszerrel megfelelően 

elvégzett biohasznosulási vizsgálatokban.” 
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Egy hatóanyag különféle sói, észterei, éterei, izomerei, izomer keverékei, komplexei vagy 

származékai ugyanannak a hatóanyagnak tekintendők, kivéve ha a biztonságosságot és/vagy 

hatásosságot érintő tulajdonságokban szignifikánsan különböznek. 

Ilyen esetekben a törzskönyvezett hatóanyag különféle sóinak, észtereinek vagy 

származékainak biztonságosságát és/vagy hatásosságát illetően a kérelmezőnek járulékos 

bizonyítékokat kell benyújtani. 

A különféle szájon át szedhető, gyors hatóanyag-leadású gyógyszerformák azonosnak 

tekintendők. Biohasznosulási vizsgálat benyújtása nem szükséges, ha a kérelmező bizonyítani 

tudja, hogy a készítmény teljesíti a vonatkozó részletes hatósági irányelvek megfelelő 

követelményeit. 

A biológiai gyógyszer túlnyomóan fehérje / polipeptid alapú termék, amelynek hatóanyaga 

vagy élő szervezetből származik, vagy élő szervezet állítja azt elő.  

A biohasonló gyógyszer (biosimilar) olyan gyógyszerkészítmény, amely egy már engedélyezett 

biológiai gyógyszerhez („biológiai referencia gyógyszer”), ezen belül annak hatóanyagához 

alapvetően hasonló. 

A biológiai gyógyszer fehérjék szerkezete nagy molekulasúlyuk és komplex felépítésük miatt 

nem határozható meg egyértelműen. Eredeti biológiai gyógyszertermékkel teljesen megegyező 

követő molekula előállítása sem lehetséges. 

Az Európai Gyógyszerügynökség (European Medicines Agency, EMEA) a különbség 

kidomborítása végett a generikus gyógyszerek fogalmát kizárólag a kis molekulasúlyú, 

kémiailag pontosan azonosítható hatóanyagot tartalmazó követő készítményekre korlátozta! 

A nagy molekulasúlyú, fehérje hatóanyagot tartalmazó követő szerek esetében a hasonló 

biológiai gyógyszertermék elnevezést vezették be. 

Joggal merülhet fel a kérdés, mikor szükséges a bioekvivalencia igazolása? 

• Originális készítmény fejlesztési szakaszában –ha a fejlesztési folyamat részeként 

változik a készítmény összetétele, gyártástechnológiája –annak igazolására, hogy a 

korábbi vizsgálati eredmények vonatkoznak az új formulációra is. 

• Formulációváltás közvetlenül a piacra hozatal előtt is történhet. Ekkor a  

bioekvivalencia igazolása bizonyítja, hogy ezen készítmény hatásossága és 

biztonságossága azonos a klinikai vizsgálatokban szereplő készítményekével. 
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• Egy már törzskönyvezett hatóanyagot új készítményformában hoznak forgalomba, 

és az új készítményt a régi készítmény klinikai adatai alapján, új klinikai vizsgálatok 

nélkül, egyenértékű terápiás hatásra hivatkozva kívánják törzskönyvezni. 

• Generikus gyógyszerfejlesztés esetén az originális készítmény hatásosságával és 

biztonságosságával való azonosság igazolására, törzskönyvezési céllal. 

• Amennyiben egy már piacon lévő originális vagy generikus készítmény összetételében, 

gyártási technológiájában olyan módosítást hajtanak végre, ami befolyásolhatja a 

készítmény biohasznosulását, kötelező igazolni a bioekvivalencia fennállását a korábbi 

készítménnyel, illetve az originális referenssel szemben. 

Ismételt formulációváltás esetén, az újabb bioekvivalenciához az eredeti formuláció a referens, 

amellyel a törzskönyvezést célzó klinikai vizsgálatokat végezték. 

Generikus készítmény esetében mindig az originátor teljes dokumentációval törzskönyvezett 

terméke az. 

Lehetőségek a bioekvivalencia igazolására 

• In vitro vizsgálat 

 – Minden esetben szükséges az in vivo vizsgálat előtt. 

 – Bizonyos esetekben in vitro, ill. gyógyszerészi adatok alapján a bioekvivalencia in 

vivo vizsgálat nélkül is igazolható.  

 Pl. iv. injekciók és infúziók, vizes alapú im. injekciók, amennyiben koncentrációjuk 

azonos 

• Humán összehasonlító farmakokinetikai vizsgálat 

 –Jól standardizálható, a végpontok megbízhatóan meghatározhatók. 

• Összehasonlító farmakodinámiás (klinikai) vizsgálat 

 –Amennyiben megbízható FK-i összehasonlításra nincs mód. 
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Bevezetés a TDM-be 

Therapeutic Drug Dosis Monitoring 

 

A TDM jelentősége a betegellátásban 

 Sokszor a dózis-hatás összefüggés változik egyének között és egyéneken belül is 

 A különbségeket okozhatja: 

◦ Rossz dózis vérszint összefüggés 

◦ Metabolizmus különbségei (köszönhetően a kornak, fizikai állapotnak, 

betegségnek vagy az együttszedett gyógyszereknek) 

◦ Terhesség, pubertás 

◦ Testsúly, adszorpciós különbözőség 

◦ …  

◦ Ilyenkor megfontolandó a gyógyszer szabad-, teljes, metabolit , csúcs-, vagy 

völgy  frakciójának meghatározása  

 

Elsődleges célok 

 Elkerülni a mellékhatások kialakulását és az intoxikációt 

  Ellenőrizni a beteg compliance-ét vagy non-compliance-ét 

  Szűk terápiás ablak esetén nagyon fontos  

 Megtalálni az esetleges hatástalanság okát  

 

Melyiket kell monitorozni: 

 Antibiotikumok: 

Aminoglikozidok, Chloramphenicol, Sulfonamidok,Vancomycin, Trimethoprin, ß lactám 

tipusú, antibiotikumok 
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 Anitepileptikumok  

Phenitoin, Carbamazepin, Valproe sav 

 Immunszupresszív szerek 

Cyclosporin, Everolimus, Tacrolimus, Sirolimus, Methotrexat 

Egyéb: 

Digoxin, Lithium, Teofillin 

 

Antibiotikumok (aminoglycosid) 

Súlyos gram- negatív infekciók (pneumonia vagy bacteremia). Gram-pozitív infekciók 

(infective endocarditis). Aminoglycozidoknak koncentráció függő postantibiotikus hatása van 

(hagyományos és farmakokinetikai dozírozás). Hatásmechanizmus: köti és hatástalanítja a 30S 

riboszómákat gátolva a protein szintézist és az RNS átírást 

 

Aminoglycozidok toxicitás 

Nephrotoxicitás (halmozódás a vesében) és ototoxicitás. Monitoring szükséges: Súlyos 

fertőzésekben, Rossz vesefunkció esetén, Hosszú távú terápiában. 

 

Gyógyszer interakció 

Vancomycin, amphotericin B, cyclosporin és furoszemide erősíti a nephrotoxikus potenciálját 

az aminoglykozidoknak (creatin clearance ellenőrzés). Kacs diuretikumok, (furosemide, 

bumetanide és ethacryn sav) fokozhatják az ototoxikus hatását az aminoglycosidoknak 

(Szükséges ellenőrizni a klinikai tüneteit az ototoxicitásnak  (csökkent hallás, hangos 

beszélgetés, füldugulásérzés vagy nyomásérzés, tinnitus, vestibuláris tünetek: 

egyensúlyvesztés, fejfájás, émelygés, hányás, nystagmus, szédülés, ataxia). Sebészi intenzív 

ellátásban résztvevő betegek esetén neuromuskuláris vezetést erősebben gátolja fontos figyelni 

Penicillinek  (elsősorben a  penicillin G, ampicillin, nafcillin, carbenicillin, ticarcillin) tudják 

az aminoglykozidokat in vivo és vérmintában inaktiv, mérhetetlen csapadék formájában 

kicsapni (egy időben adás kerülése) 
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Glycopeptide (VANCOMYCIN) 

Alkalmazás: gram-pozitív infekciók rezisztens vagy multirezisztens esetekben (methicillin-

resistant staphylococcus és ampicillin-resistens enterococcus). Idő függő hatás (ezért általában 

3-5x adagolás éppen MIC felett) Adagolás: per os 125mg/6h, 2g im/nap  vagy 15mg/kg 2x 

naponta. Sejtfal szintézis gátlása. 

 

CARDIOVASCULÁRIS SZEREK (DIGOXIN) 

 

Hatásmechanizmus: Digoxin-indukálta  gátlása a Na, K-ATPase-nak, vezet a csökkent Na+ 

transzporthoz a miocardiumban és a megnövekedett Na koncenrtáció csökkenti a Ca2+ 

kiürülését a Na-Ca exchanger-en keresztül. A megnövekedett intracelluláris Ca2+ az 

endoplazmatikus retikulumban fogja okozni a feszültségváltozásra kialakuló fokozott 

kontraktilitást. A koncentráció- idő görbe a 2 kompartmentes modellt követi és egy nagyon 

hosszú disztribúciós fázist mutat 8–12 óra. Csak a disztribúció után szabad gyógyszerszintet 

mérni. Terápiás konc. 0.8-1.5 ng/ml, 2.5 ng/ml toxikus 

Mellékhatások 

Kardiális mellékhatások II. vagy III. fokú AV blokk, atrioventriculáris elkülönült működés, 

bradycardia, premature ventricular contractions, vagy ventriculáris tachycardia. 

Gastrointestinális mellékhatások anorexia, nausea, hányás, hasmenés, hasi fájdalom, 

székrekedés. Központi idegrendszeri mellékhatások: fejfájás, kedvetlenség, álmatlanság, 

zavartság, szédülés. Látászavarok: Homályos látás, színlátás megváltozása vagy glória a 

tárgyak körül általában a sárga-zöld spektrum érintett  

GYÓGYSZER INTERAKCIÓK 

P-glycoprotein gátlása (Quinidine emeli az átlag egyensúlyi digoxin koncentrációt 30–70%-al). 

Cyclosporine emeli 50%-al a P-glycoprotein gátlása által. Verapamil, diltiazem, és bepridil 

gátolja digoxin clearancét. A digoxint használó betegeknek 10%-nak beleiben jelentős 

mennyiségű Eubacterium lentum  él  ami metabolizálja a digoxin jelentős részét a felszívódás 

előtt (Erythromycin, clarithromycin, tetracycline ezért növelheti a hatást). Amiodarone, 
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propafenone szintén csökkenti a digoxin clearancét (antiarrhythmic szerek). Aluminum 

tartalmú antacidok, cholestyramine, és a  kaolin-pectin fizikailag gátolja felszívódását 

 

Digoxin Immune Fab Digoxin Túladagolásban 

Digoxin immun Fab (Digibind) egy digoxin ellenes antitest molekula fragmens ami köti és 

semlegesíti a digoxint. Digoxin szérum koncentráció meghatározása a használata után fals 

eredményt ad, mivel a digoxin immune Fab komplex féléletideje 15–20 óra 

 

PHENYTOIN 

Phenytoin egy hydantoin típusú barbiturát ami a rohamok kezelésére használjuk. Effektív 

antikonvulzívuma a krónikus terápiájában a tónusos-klónusos (grand mal) vagy a parciális 

epilepsziának valamint az akut generalizált rohamoknak (status epilepticus). Sejtszintű 

hatásmechanizmusa a feszültség függő nátrium csatornák elnyújtott inaktiválása és a neuronok 

ingerképzési frekvenciájának redukálása.  

 

CARBAMAZEPIN 

Carbamazepine egy iminostilbéne származék ami a tricyklikus antidepresszánsok csoportjába 

tartozik tónusos-klónusos (grand mal), és parciális és másodlagos generalizált rohamok 

kezelésére alkalmas. Hatása: gátolja a neurotranszmissziót a nucleus ventralis anterior és a 

thalamus között, ez az agyterület részt vesz a generalizálásában és terjedésében a rohamnak 

 

TERÁPIÁS ÉS TOXIKUS KONCENTRÁCIÓ 

Terápiás tartomány totál 4–12 μg/mL (szabad frakció 1–3 μg/mL). Kötődik albuminhoz és α1-

acid glycoproteinhez (AGP). Plazma protein kötés 75–80%. AGP az akut fázis fehérjék 

csoportjába tartozik ami alacsonyabb szinten található meg normálisan de stressz, trauma, 

betegség (szívizom károsodás - myocardiális infarktus) esetén termelődik. Carbamazepine-10, 

11-epoxide aktív metabolit (0.4–4 μg/mL) 
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Mellékhatások: 8 μg/mL koncentráció függő mellékhatások: nausea, hányás, letargia, szédülés, 

álmosság, fejfájás, homályos látás, diplopia, bizonytalanság, ataxia, incoordination. 

Carbamazepine indukálja saját hepatikus lebontását. 

 

GYÓGYSZER INTERAKCIÓK 

Carbamazepine indukálja a máj metabolizmust (CYP1A2, CYP2C9, és CYP3A4) és P-

glycoprotein. Felbamate, lamotrigine, phenytoin, primidone, tiagabine, topiramate, és valproic 

acid. Orális fogamzásgátlók, Ca2+ csatorna blokkolók, tricyclic antidepressants, cyclosporin, 

tacrolimus, theophylline és warfarin. Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a beteg korábbi 

gyógyszerei közül melyiknek csökkenhet (változhat) a hatása, és megfontolandó a 

carbamezepin terápia elkezdése. Phenytoin és phenobarbital növeli a carbamazepine clearancét 

és csökkenti az egyensúlyi koncentrációját Cimetidine, macrolide antibiotikumok, azole 

gombaellenes szerek, fluoxetine, fluvoxamine. 

 

VALPROE SAV 

Kémiailag a szabad zsírsavak csoportjába tartozik és a generalizált, parciális és az absence (petit 

mal) rohamok kezelésére használatos. Ennek van a legszélesebb spektruma. Neuronok 

működését gátló hatását a γ-aminobutyric acid (GABA)-n keresztül fejti ki, emellett potenciálja 

a GABA posztszinaptikus hatását és direkt hatása van a sejtmembránra 

Terápiás és toxikus koncentráció 

Terápiás tartománya (totál) valproic acid 50–100 μg/mL. Magas fehérje kötés (albumin) 

tipikusan 90–95%. Koncentráció függő fehérjekötés jellemzi emiatt nemlineáris 

farmakokinetika. Pl.: a dózis megduplázásakor, a totál szérum koncentráció 1.6–1.9 szeresére 

növekszik viszont a nem kötött frakció duplázódik 

Mellékhatások 

>75 μg/mL ataxia, szedáció, letargia, és fáradtság, Remegés  >100 μg/mL, Kábultság vagy 

kóma>175 μg/mL, valproe savhoz köthető thrombocytopenia 
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GYÓGYSZER INTERAKCIÓK 

Gátlószere a máj gyógyszermetabolizáló rendszerének beleértve a glükuronidációt, 

clonazepam, carbamazepine, phenytoin, primidone, lamotrigine, és ethosuximide, Phenytoin, 

lamotrigine, rifampin, és carbamazepine emelheti a valproic acid clearancét 

 

PHENOBARBITAL/PRIMIDONE 

Phenobarbital egy barbiturát (mint a primidone ami deoxybarbiturát) hatékonyak generalizált 

és parciális rohamok esetén. Hatása a γ-aminovajsav A (GABAA) interakción alapul 

posztszinaptikusan 

 

TERÁPIÁS ÉS TOXIKUS KONCENTRÁCIÓ 

Terápiás ablak 15–40 μg/mL. Mellékhatások:ataxia, fejfájás, kedvetlenség, sedation, zavartság, 

és letargia, >60 μg/mL, kábulat és kóma Hosszú távon: viselkedésbeli változások, porphyria, 

csökkent cognitív funkció és osteomalacia 

Klinikai megfontolások 

Lineáris kinetika. Felszívódás a délből:  NG/NJ tube. Egyensúly beállta 20 – 30 nap után. 

Óvatos dózis titrálás. Dózisváltás is lassan. Primidone a phenobarbital pro-drug-ja 

 

GYÓGYSZER INTERAKCIÓK 

Hatás és vérszint emelkedés phenobarbital esetén: Fluconazole, gemfibrozil, oxcarbazepine, 

valproic acid. Hatás és vérszint csökkenés phenobarbital esetén:Carbamazepine, rifampin, 

Változó hatás, Phenytoin 

 

IMMUNSZUPPRESSZÁNSOK (CYCLOSPORINE) 

Cyclosporine egy cyclikus polypeptid immunszuppresszáns hatással amit a graft-versus-host 

jelenség megelőzésére használunk azon esetekben mikor hematopoietikus őssejteket 

transzplantálnak a betegbe, vagy szilárd szervek átültetése során, vagy psoriasis, rheumatoid 
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arthritis  és különböző autoimmun betegségek esetén. Hatása hogy blokkolja a interleukin-2 

termelést és más cytokinek elválasztását T-lymphocyták álltal. 

 

TERÁPIÁS ÉS TOXIKUS KONCENTRÁCIÓ 

Mivel a cyclosporin a VVT-hez kötődik, a szérum és plazma koncentrációk alacsonyabbak 

lesznek. A terápiás ablak függ a használt assaytől. Mellékhatások : Gingival hyperplasia (fogíny 

megvastagodás), hirsutism (túlzott szőrnövekedés), tremor, Hyperlipidemia, nephrotoxicity, 

Hypertension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

LADME(R) rendszer és értelmezése 

 

A hatóanyagnak meg kell, találnia a specifikus kötőhelyét vagy kötő helyeit. Az adagolás 

általában a hatás helyétől messze történik (adminisztráció) A véráramba kell jutnia 

(Abszorpció) El kell jutnia azokra a helyekre ahol a kötőhelye van (disztribúció) Eközben vagy 

ez után számos molekula átalakul (metabolizáció) aktiválódhatnak (ezek a prodrug jelensége) 

de hatásukat is veszthetik, vannak olyanok amelyek metabolizáció nélkül ürülnek. A végső 

lépés a molekula eltávolítása a szervezetből (elimináció). Ezeket a lépéseket számos tényező 

befolyásolhatja így: 

◦ Az illető súlya 

◦ Genetikai háttere 

◦ Vese és májfunkciója 

◦ Fertőző betegségei 

◦ Kora 

 

 

Liberáció 

 

A liberáció folyamata amikor a hatóanyag kiszabadul a gyógyszerformából.  

A beadás lehetséges módjai: 

szájon át (orally),  

I.V. injekció (intravenously),  

izomba (intramuscularly),  

a gerincvelő körüli térbe (intrathecally),  

bőr alá (subcutaneously) (nincs Liberáció),  
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nyelv alá helyezve (sublingually),  

végbélbe helyezve (rectally)  

vagy hüvelybe (vaginally), 

 szembe (by the ocular route),  

az orrba permetezve és a nazális nyálkahártyán keresztül (nasally),  

tüdőn keresztül (by inhalation).  

Bőrön alkalmazva (cutaneously)  

helyileg (topical)  

általános (systemic) hatás eléréséért.  

Tapasz segítségével a bőrön keresztül (transdermally) szisztémás hatás érdekében. 

 

Abszorpció 

 

(A hatóanyag abszorpciója alatt a hatóanyag véráramba jutását értjük az felszabadulást 

követően) 

Abszorpciós sajátosságok Biohasznosulás (bioavailability)—milyen gyorsan és mennyi 

hatóanyag éri el a hatás helyét. Az abszorpciót és biohasznosulást befolyásoló tényezőket 

elsősorban a gyártás és tervezés folyamata során befolyásolhatjuk a gyógyszer fizikai és kémiai 

tulajdonságai alapján, de a egyének fiziológiai jellemzői is nagymértékben meghatározzák az 

abszorpciót: gyomor telítettsége, gyomor savassága, milyen gyors a keresztülhaladása az 

emésztőrendszeren. A gyógyszerformák (tabletta, kapszula, kúp, transzdermális tapasz vagy 

oldat) alapvető összetétele: Aktív anyag, Inaktív komponensek (térfogatnövelők, szolvensek, 

stabilizátorok, folyást és csúszást elősegítő anyagok). Ezek keveréke kerülhet préselésre 

(tabletta esetén): Minősége, Mennyisége a segédanyagoknak és a Préselés ereje hat a szétesésre 

és így az abszorpcióra Túl gyors hatóanyagleadás, Túl nagy hatás Ha nem ad le eleget Nem 

alakul ki megfelelő válasz mivel a széklettel a felszívódás (szétesés) előtt eliminálódik a 

gyógyszer. Kapszulák: a kapszulatok nedvesség hatására duzzad és hamar szétesik így 

lehetőség nyílik arra hogy a hatóanyag azonnal megkezdjen oldódni vagy lehetőség van oldatok 
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kapszulázására is ami tovább gyorsíthatja az abszorpciót. Így nem elegendő az azonos 

minőségű és mennyiségű hatóanyag 2 készítmény helyettesíthetőségéhez ebben az esetben az 

abszorpció lehet eltérő. Így bioekvivalencia vizsgálatokkal kell bizonyítani a készítmények 

egyenértékűségét. Ezek után remélhetjük csak a készítmények terápiás egyenértékűségét. 

Számos esetben kell befolyásolni a szétesés helyét. Ha a gyomor pH-n instabil a hatóanyag a 

legoptimálisabb hatás elérése érdekében a GI egy bizonyos szakasza előnyös a hatóanyag 

felszívódására pl.: gyomornedvnek ellenálló bevonatok, úszó tabletta, mucoadhesiv anyagok. 

Mások hosszú időn keresztül képesek leadni hatóanyag tartalmukat (általában 12 óra 2x1 vagy 

annál is tovább), ezt teheti folyamatosan, vagy periodikusan ismétlődve kis dózisokban, ezeket 

a gyógyszerformák: modified-release, controlled-release, sustained-release, vagy extended-

release, Pulsative-release. Az abszorpció szempontjából fontos tényező étel, más gyógyszerek, 

emésztőrendszeri betegségek pl.:magas rosttartalmú és a kalciumban gazdag ételek köthetik a 

hatóanyagot rontva annak felszívódását. A hashajtók gyorsítva a GI motilitást csökkenthetik az 

abszorpcióra rendelkezésre álló időt. A GI egyes részeinek sebészi eltávolítása (gyomor,  

vastagbél). A gyógyszer eltartásának hossza és a módja is meghatározó lehet. Nem megfelelő 

körülmények között tartva hatásvesztés (hatás kiesés veszélye) veszélyes bomlástermékek 

felhalmozódása (természetes zsírok epoxidjai) tárolási körülmények szigorú betartása (hűvös, 

sötét, alacsony páratartalmú), lejárati idő betartása. 

 

Disztribúció 

 

A disztribúció megmutatja hogyan jut a szer a véráramból a test különböző szöveteibe (Pl.: zsír, 

izom, ideg) és a relatív megoszlását is leírja a hatóanyagnak a szövetben. A véráramba kerülést 

követően a h.a. gyorsan bejárja a testet mivel átlagosan 1 perc a cirkulációs idő. Ezalatt a h.a. 

megoszlik a szövetek között. Számos h.a. nem egyenletesen oszlik el a testben, a vízoldékony 

vegyületek(water-soluble drugs), mint az antihipertenzív atenolol, inkább a véráramban marad 

és nem az intersticiális térben. A zsíroldékony molekulák (fat-soluble drugs), mint az 

anxiolitikus clorazepate, inkább a zsírokban koncentrálódik. Mások a test egy kis részében 

halmozódnak (Pl.: Jód a pajzsmirigyben), köszönhetően a szövet speciális funkciójának és 

kötőképességének. A különböző szöveteken különböző sebességgel penetrálnak a h.a.-ok, ez 

leginkább a membránsajátosságok függvénye. Pl.: Az antibiotikus rifampicin magas 

zsíroldékonysága miatt könnyen behatol az agyba De a penicillin magas vízoldékonysága miatt 
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nem Általánosságban igaz, hogy a lipofil ágensek könnyebben átjutnak a membránon. Néhány 

h.a. áthaladását transzportfolyamatok segítik. Némelyek lassan hagyják el a véráramot erős 

plazmafehérje kötésük miatt. Mások gyorsan kikerülnek a véráramból és belépnek a szövetekbe 

gyenge fehérjekötésük miatt A kötött molekulák: a fehérjéhez között molekula általában 

inaktív. A nem kötött tud megoszlani a szövetekben így elhagyva a véráramot az ott kötött 

molekulák disszociálnak. Így a vérben kötött h.a. rezervoárként funkcionál. Bizonyos h.a. 

halmozódnak a bizonyos szövetekben (Pl.:, digoxin akkumulálódik a szívben és vázizmokban), 

így a h.a. rezervoárját kialakítva. Így a szövet lassan adja le a vérkeringésbe h.a.-ot emiatt 

ezeknek a szereknek elnyújtott a hatása Számos hatóanyag halmozódik a zsírszövetben ezért 

napokig a szedés befejezése után is megtalálható a keringésben A megoszlás egyének közötti 

különbségei meglehetősen nagyok pl.: A túlsúlyosak esetén a zsíroldékony h.a.-ot nagyobb 

térfogatban oszlik meg alacsony testsúly esetén pedig relatíve kicsiben. Az idősebbek (még ha 

vékonyak is) nagyobb mennyiséget tárolnak a zsíroldékony H.A-okból (testtömeg magasabb 

zsírszázaléka miatt).  

 

Metabolizmus 

 

A gyógyszermetabolizmus a vízben rosszul oldódó h.a. kémiai átalakítása a szervezet által. 

Néhány átalakul átalakítás után megmaradhat a hatás de megváltozhat, eltűnhet vagy akár 

toxikussá is válhat. A prodrud-ok beadott (eredeti) formája inaktív, amely a metabolikus 

átalakítás után lesz aktív. A keletkező aktív metabolit alakítja ki a terápiás hatást. A legtöbb 

hatóanyag áthalad a májon, ami az elsődleges helye a metabolizmusnak Aktiválódik vagy 

inaktiválódik a molekula cytochrom P-450 enzimek. Ezek szintje korlátozhatja a 

metabolizálható gyógyszermennyiséget Kimerülésük esetén túladagolás. Számos gyógyszer és 

étel képes a P-450 enzimrendszer befolyásolására. Csökkent funkció esetén hatáserősödés, 

megnövekedett aktivitásuk a hatáscsökkenést eredményez. Mivel a metabolikus enzimrendszer 

csak részben alakult még ki újszülöttekben, így gyakran okoz gondot a különböző anyagok 

lebontása. Az öregedéssel az enzimatikus aktivitás is csökken, így hát az idősek az 

újszülöttekhez hasonlóan számos h.a. nem tudnak metabolizálni úgy, mint a fiatal felnőttek és 

a gyermekek. Következésként az idősebbeknek és újszülötteknek sokszor ttkg-ra vonatkoztatva 

kevesebb h.a. is elegendő mint a fiatal felnőtteknek. 
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Elimináció 

 

A hatóanyag eltávolítása a szervezetből. Minden h.a. nak előbb utóbb el kell hagynia a testet. 

Kiürülhetnek kémiai átalakulás után (metabolizáció), vagy változás nélkül. Vizelettel leginkább 

a vízoldékony molekulák kerülnek kiválasztásra. Ezek adagolása nagymértékben függ a 

vesefunkciótól. Mások az epével ürülnek  

 

Elimináció a vizelettel: 

 

Számos faktor mint a molekula jellemzői nagymértékben meghatározzák a vesefunkciót 

Megkönnyíti a vesén keresztüli kiválasztást: a vízoldékonyság gyenge plazmafehérjekötés. 

A vizelet savassága, (amire nagy hatással van a táplálkozás, gyógyszerek, és a vese egyes 

betegségei) meghatározhatják egyes szerek kiválasztását. Bizonyos mérgezések kezelésében 

meg lehet változtatni a vizelet pH értékét antacidokkal vagy savas karakterű (ammónium 

kloriddal) felgyorsítva ezzel a detoxikálást. Befolyásoló még a vizelet mennyisége (urine flow), 

vesén átáramló vér mennyisége (blood flow) és a vese állapota. Vese funkciója károsodhat 

(magas vérnyomás, diabetes és visszatérő fertőzések esetén), toxikus anyagok hatására. 

Öregedéssel összefüggésben például egy 85 éves ember felel olyan hatékonysággal képes 

kiválasztani mint egy 35 éves. Beszűkült vesefunkció mellett a h.a. normál dózisa (ha 

elsősorban vesén keresztül választódik ki) túl nagy hatást fejt ki és sokkal több mellékhatást 

okoz Az egészségügyi szakembernek érdemes a vesefunkciót figyelembe véve megállapítani a 

dózist.  

Számos módszer áll rendelkezésre a vese funkció meghatározására: leggyakrabban csak a beteg 

korát kell figyelembe venni. De figyelhetünk a beteg panaszaira, egyéb gyógyszereire, BNO 

kódjára. 

De figyelhetjük a kreatinin szintet. Ez azt mutatja mennyire effektív a kreatinin eltávolítása a 

szervezetből (creatinine clearance) 
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Epén keresztüli kiválasztás:  

 

Néhány h.a. keresztülhalad a májon változatlanul és az epébe választódik ki. Mások előtte át is 

alakulnak mindkét esetben az emésztőtraktusba ürül az epe: vagy Széklettel ürül, vagy újra 

felszívódik a bélből (enterohepatikus körforgás). A májfunkció beszűkülése esetén az 

elsősorban májon keresztül metabolizálódó és eliminálódó gyógyszerek dózisát meg kell 

változtatni Habár nincs a kezünkben olyan egyértelmű teszt amivel képet kapnánk a 

májfunkcióról mint a vese esetén. 

Az elimináció más formája:  

 

nyállal, verítékkel, anyatejjel és távozhat a kilégzéssel Az anyatejben történő kiválasztás a 

szoptatást teheti nehézzé. 

 

Response (válasz) 

 

A humán szervezet válasza a bevitt és alkalmazott hatóanyagra vagy gyógyszerre 
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Elsőrendű és nulladrendű kinetika 

 

 A gyógyszer famakokinetikai viselkedése a központi keringésben mérhető koncentráció 

változásának, illetve a vizelettel kiürült hatóanyag-mennyiség változásának időbeni 

követésével jellemezhető. 

 A farmakokinetikai paraméterek meghatározása a következő módszereken alapulhat: 

• Kompartment analízis 

• Nemkompartment analízis 

• Fiziológiás alapú farmakokinetikai modell 

 A kompartment vagy rekesz biológiai megfelelője olyan folyadéktér, szerv, szövet, 

amelyben az adott farmakon koncentrációjának változása azonos kinetika szerint 

történik. 

 Nem feltétlenül esik egybe az anatómiai határokkal. 

 A farmakon koncentráció-változása a szervezet víztereinek megfelelő 

kompartmentekben differenciálegyenletekkel írható le. 

 A kompartment, mint folyadéktér a farmakon koncentrációjának és a koncentráció 

változását jellemző folyamat sebességének szempontjából homogénnek tekinthető. 

  

Kompartment modellek 

 Egyszerűbb esetekben a folyamatok egyrekeszes modellel jellemezhetők, a pontosabb 

megközelítés, illetve a folyamatok bonyolultsága miatt azonban számos esetben több 

kompartmentet szükséges feltételezni.  

 Gyakorlatban korlát, hogy a szervezet mely folyadéktereiből lehet analitikai mérések 

révén koncentráció adatokat gyűjteni. 
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Egykompartmentes modellt akkor alkalmazunk, ha a beadást követően a farmakon 

koncentrációja gyorsan kiegyenlítődik  a  központi  keringés és a szervezet többi víztere között. 

 Ekkor a szervezetet egy folyadéktérnek tekintjük, amelyben a hatóanyag iv.  adagolás 

után azonnal és egyenletesen oszlik el. 

 

Kétkompartmentes modell 

 Az egy kompartmentes modell gyakran nem jellemzi elég jól a folyamatot, mert eltérő 

hatóanyag-koncentráció alakul ki a központi keringésben és a perifériás szövetekben. 

 Ha a farmakon a megoszlást követően különböző egyensúlyi koncentrációt ér el a 

vérplazmában és a perifériás  szövetekben, akkor az azoknak megfelelő központi és 

perifériás kompartmenttel modellezzük a gyógyszer farmakokinetikáját. 

Az ideális az lenne, ha a hatás helyén a szövetekben is nyomon lehetne követni a gyógyszerszint 

változást. Sok esetben ez nem kivitelezhető. Ezért a vérplazma (ritkábban a vizelet) 

koncentrációját mérik. 

 A legtöbb esetben ez elégséges információt ad, mert a plazmaszintek jó korrelációt mutatnak 

a szöveti gyógyszerszintekkel. 

 

Nem kompartment analízis 

• A nem kompartment analízissel a plazmaszint-idő függvény görbe alatti területének 

változásából határozhatjuk meg a farmakokinetikai paramétereket elsősorban az ún. 

statisztikai momentumok segítségével. 

• Előnye a modelltől való függetlenség (hány és milyen kompartment, egyenletrendszer) 

ezért gyakran használják a gyógyszerfejlesztés során illetve a klinikai 

farmakokinetikában. 

• Hátránya, hogy nem ad lehetőséget a farmakon koncentrációjának tetszőleges időben 

történő számítására. 

• Legfontosabb meghatározandó paraméterek: Cmax, tmax, Vd, AUC, Cltot. 
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Fiziológiás alapú farmakokinetikai modell 

• A fiziológiás alapú farmakokinetikai modellek a valós anatómiai és fiziológiai 

viszonyokat igyekeznek figyelembe venni. 

• Összetett felépítésükből adódóan igen számításigényes modellezési lehetőségként 

szolgálnak. 

• Elterjedésüket korlátozta, hogy a gyakorlatban nehezen teljesíthető a különböző 

folyadékterekben a hatóanyag koncentráció változásának nyomon követése.  Pl:. PET 

 

Farmakokinetikai szoftverek 

• A kinetikai jellemzést és előrejelzést jelentős mértékben megkönnyítik a számítógépes 

programok (becslés, szimulációs számítás) 

• ADAPT II., Datakinetics, Gastroplus, Jsim, Kinetica, Kinetics, MEDICI-PK, 

PKAnalyst, PK Solutions, S-PLUS, WinNonlin, … 

 

Kvantitatív farmakokinetika 

Abszorpció, Disztribúció, Elimináció: Matematikai módszerekkel történő leírása  

Plazmakoncentráció ábrázolása az idő függvényében 

 

A farmakonokat érintő változások kinetikai rendje alapján 2 nagy csoportot különböztetünk 

meg: 

• Nulladrendű kinetika 

• Elsőrendű kinetika 
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Reakciókinetikai alapok 

A nagy koncentrációban jelen lévő anyagok kitevője nem járul hozzá a reakció rendjéhez, 

vagyis kihagyható az egyenletből. 

pl. endogén molekulák a gyógyszerhez képest sokkal nagyobb mennyiségben vannak jelen (pl. 

ATP), ezeket nem vesszük figyelembe. 

• Ha több reakcióút van, akkor a leggyorsabbat vesszük figyelembe. 

• Sorozatreakció esetén a leglassabb lépés a döntő (sebességmeghatározó lépés). 

• A teljes folyamat kinetikai rendűségét a sebességmeghatározó lépés rendűsége jól 

közelíti, tehát elég azzal foglalkozni. 

• A sebességmeghatározó lépés általában enzim által katalizált reakció. A katalizátor a 

folyamat végén változatlanul marad vissza, tehát az enzim is kihagyható a 

reakciósebesség egyenletéből. 

 

Elimináció az egyrekeszes modellben 

KM: Michaelis-Menten konstans (az a szubsztrátkoncentráció, melynek jelenlétében a 

sebességmeghatározó enzim félmaximális sebességgel működik) 

A sebességet a koncentráció függvényében ábrázolva egy hiperbolikus (telítési) görbét kapunk. 

• Ha c < KM 

Az egyenlet egyszerűsíthető, mivel c elhanyagolhatóan kicsi a KM-hez képest. 

Tehát:  v = ke 
. c1   Vagyis a reakció elsőrendű! 

• Ha c > 4KM 

 KM elhagyható, vagyis:  

   v = vmax   1 = vmax c
0 

  → nulladrendű reakció;  → Állandó sebességgel zajló folyamat lesz. 

• KM és 4KM közötti szakasz: 
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törtrendű reakció, 0 és 1 közötti kitevő. 

 

 

Elsőrendű kinetika 

A szervezetben az elsőrendű kinetika a leggyakoribb. 

• Azt jelenti, hogy egységnyi idő alatt mindig a gyógyszer azonos hányada eliminálódik 

a szervezetből. 

• Elsőrendű elimináció abban az esetben történik, ha az elimináció folyamatát nem 

telítette a gyógyszer. 

• Ilyenkor időegység alatt a felszívódott gyógyszer adott hányada ürül. Például a 

gyógyszer koncentráció 8 óránként a felére csökken. 

• A legtöbb gyógyszer eliminációja elsőrendű folyamat. 

 

 

ke: eliminációs konstans 

ke = időegység alatt eliminálódó koncentrációhányad  

        (1. rendű kinetika esetén)  Mértékegysége: 1/idő 

Pl. ke = 0,1 → időegység alatt a koncentráció 10%-kal fog csökkenni 

 Ha Vd állandó → ke megadja az időegység alatt eliminálódó anyagmennyiséget, mivel c = n/V 

és ha V állandó, akkor c és n együtt fog változni. 

Clearence: időegység alatt megtisztuló térfogat 

   Cl = ke 
.Vd 

 Mértékegysége: térfogat/idő 

Vd: megoszlási térfogat (volume of distribution, Vd = beadott dózis / plazma koncentráció) 

 ke és Vd állandó → A clearence is állandó lesz, és jellemezhető vele az elimináció sebessége. 
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Ha egy anyag több úton ürül: a részfolyamatok clearence-ének összege egyenlő lesz a teljes 

folyamat Cl-ével. 

Felezési idő: az az idő, aminek elteltével a plazmakoncentráció a felére csökken. 

   t½ = ln2 / ke 

 Elsőrendű kinetika esetén t½ állandó lesz. (Mivel ke is állandó.) 

 

 

 A plazmakonc. abszolút csökkenése koncentráció-dependens: 

Gyorsan csökken – ha magas a koncentráció (közvetlenül beadás után) 

Lassan csökken–ha alacsony a koncentráció (később) 

Pl.: 1. órában: -50 mg/L, 2. órában : -25 mg/L, 3. órában : -12.5 mg/L, stb. 

Tehát az elimináció sebességét a koncentráció határozza meg, időegységenként egyre kevesebb 

eliminálódik. 

 A plazmakoncentráció relatív csökkenése állandó: 

Pl.: 1. órában: -50%, 2. órában: -50%, 3. órában: -50%, stb. 

Tehát időegységenként ugyanakkora frakciók eliminálódnak. 

 

 

Az elsőrendű eliminációra tehát a következők jellemzőek: 

 1. Állandó az időegység alatt eliminálódó koncentráció (ke) (és anyagmennyiség) 

hányad. 

  2. Állandó a clearance. 

 3. Állandó a felezési idő (t1/2). 

  4. ke nem függ a c0-tól. 
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Nulladrendű kinetika 

• Ebben a modellben egységnyi idő alatt a gyógyszer konstans mennyisége eliminálódik 

 (pl. 10 mg gyógyszer minden 8 órában). 

• Ez akkor fordul elő, ha a terápiás adagok túltelítik az eliminációs rendszert. (Vagyis 

kapacitásfüggő.) 

• Az adott enzim vagy transzporter telített, tehát a sebesség nem függ a 

koncentrációváltozástól (v = ke = vmax) Vagyis: az elimináció független a 

vérkoncentrációtól.  

pl. etanol. Nulladrendű kinetikával bomlik, mert az alkohol-dehidrogenáz KM értékéhez 

képest nagy a koncentrációja a KIR-ben. (Ha c < KM akkor elsőrendű, de annak már 

nincs KIR hatása.) 

 

Akármekkora is a bevitt mennyiség, 1 óra alatt mindig kb. 7 g (tiszta) etil-alkoholnak megfelelő 

mennyiség tud eltávozni. 

 

A nulladrendű kinetikát nem jellemezzük clearence- szel és felezési idővel,  

mert időben változnak, koncentrációfüggők! 

• ln2 / ke → nem a felezési időt adja meg. 

 

1. A plazmakoncentráció abszolút csökkenése állandó, tehát 

 nem koncentráció-dependens: 

Pl.: 1. órában: -10 mg/L, 2. órában : -10mg/L, 3. órában : -10mg/L, stb. 

Tehát az elimináció sebességére a koncentráció nincs hatással, az időegységenként állandó. 

 

2. A plazmakoncentráció relatív csökkenése nem állandó (gyorsul): 

1. órában: -10% (100 → 90),…, 6. órában: -20%(50 → 40) 

Tehát időegységenként egyre nagyobb relatív frakció eliminálódik. 
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A nulladrendű eliminációra tehát a következők jellemzőek: 

1. Állandó az időegység alatt eliminálódó koncentráció. 

2. A t1/2 folyamatosan csökken (ezért nem is jellemezzük vele az eliminációt). 

3. A clearance folyamatosan nő (ezért ezzel sem jellemezhető az elimináció). 

4. A ke nem függ a c0-tól (itt sem). 

 

Fenitoin eliminációja 

- Alacsony vérkoncentráció esetén az elimináció elsőrendű kinetika szerint zajlik, de egy 

határérték felett, az enzimkapacitás telítődése miatt, nulladrendűvé válik. 

- A további adagolás a fenitoin vérszintjének gyors emelkedését fogja eredményezni, 

mely így toxikus tartományba csúszhat. 

- Az ilyen kinetikával eliminálódó gyógyszerek vérszintjét rendszeresen ellenőrizni kell. 
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Clearance 

 

A legtöbb vegyület a vesén át választódik ki, ezért leggyakrabban a vese-clearance értéke 

használatos mutatószámként. 

A renális clearance (Clr) jelenti azt a plazmamennyiséget, amely időegység alatt a vesén 

átfolyva megtisztul az adott vegyülettől. 

A teljes testre vonatkoztatott clearance (Cltot) azt a plazmatérfogatot jelenti, amely időegység 

alatt megtisztul az adott farmakontól az összes eliminációs utat (vizelettel történő kiválasztás, 

metabolizmus stb.) figyelembe véve. 

A clearance értéke a vese működéséről ad felvilágosítást. Leggyakrabban a kreatinin (Clcr), 

illetve az inulin (Clin) clearance-értékét használják összehasonlításra, mivel ezek a vegyületek 

csak glomerulus filtrációval ürülnek. 

Normál felnőtt kreatinin-clearance-e: 

 Clcr= 120-130 ml/perc 

Normál felnőtt inulin-clearance-e: 

 nő Clin = 109 ml/perc, férfi Clin = 124 ml/perc 

Az ez alatti és feletti értékek kóros veseműködésre utalnak. 

 

A clearance alatt azt a virtuális plazmamennyiséget értjük, mely időegység alatt megtisztul az 

illető anyagtól. 

Kiszámítható az eliminációs állandó és a megoszlási térfogat hányadosaként. 

Mértékegysége: térfogat/idő 

Ha a ke és Vd állandó akkor a clearance is állandó lesz, és jellemezhető vele az elimináció 

sebessége.  

Ha egy anyag több úton ürül: a részfolyamatok clearance-ének összege egyenlő lesz a teljes 

folyamat Cl-ével. 
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Biohasznosulás 

 

„Annak sebessége (rate) és mértéke (extent), ahogy a hatóanyag vagy az aktív összetevő (active 

moiety) felszívódik a gyógyszerkészítményből, és elérhetővé válik a hatás helyén.” 

A hatás helyén a hatóanyag koncentrációja a gyakorlatban nem igen mérhető. 

Szisztémás hatást feltételezve a hatóanyag a keringéssel jut el a hatás helyére. 

A keringésben lévő hatóanyag-koncentráció egyensúlyt tart a hatás helyén lévő hatóanyag-

koncentrációval, így gyakorlatban a következő definíció használható: 

 

„A biohasznosulás nem más, mint annak mértéke és sebessége, ahogy a hatóanyag vagy az 

aktív összetevő felszabadul a gyógyszerkészítményből, és elérhetővé válik a szisztémás 

keringésben.” 

A gyakorlatban a biohasznosíthatóság számításához az adagolást követő vérszintgörbe alatti 

területeket használják fel. (AUC=area under the curve) 

 

A biohasznosíthatóságnak két fő típusát különböztetjük meg: 

Abszolút biohasznosíthatóság: BHA= BH / D 

D: az adott gyógyszerkészítményben lévő farmakonmennyiség (mg) 

BH: a bevitt adagból biohasználható farmakonmennyiség (mg) 

A BH-érték meghatározható a plazmakoncentrációból vagy vizeletadatokból, megfelelő 

farmakokinetikai modell segítségével. 

Az összehasonlítást azonos iv. dózissal célszerű végezni. 

 

Ha standardként egy adott, jól bevált gyógyszerformát alkalmaznak: 

Relatív biohasznosíthatóság: BHR= BHX/ BHST 

BHX: a biohasznosíthatság a vizsgált gyógyszerforma esetében (mg) 
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BHST: a biohasznosíthatóság a standard gyógyszerforma esetében (mg) 

 

Infúziók biológiai hasznosíthatósága 

 

Infúziók biológiai hasznosíthatósága meghatározható az összdózis ismeretében, ami a vérben 

megjelenik, valamint az alkalmazott dózis ismeretében. 

Ehhez az összdózis meghatározáshoz az alábbi képlet használható fel: 

 

Ymax: az összdózis, ami a vérben megjelent, vagyis a vérben lévő max. koncentrációérték 

D: az applikált dózis mennyisége 

ke: eliminációs konstans 

t: az az idő, ami alatt az adott farmakont bejuttatjuk. 

 

Ha ismert az összdózis, akkor pedig annak és a dózis hányadával meghatározható a 

biohasznosulás is százalékos értékben a következőképpen: 

Biohasznosulás: Ymax / D x 100 
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Kronofarmakológia 

 

A szervezet bioritmusa és a gyógyszerek szervezeten belüli viselkedésének összefüggéseit 

vizsgáló tudományág. 

Fontossága annyira megalapozott, melyet mi sem mutat jobban, hogy 2017-ben orvosi – élettani 

Nobel-díjat ítéltek oda Jeffrey C. Hall, Michael Rosbach és Michael W. Young amerikai 

kutatóknak akik a cirkadián ritmus sejtszintű működését írták le. 

Egy szervezet életműködéseiben vagy viselkedésében megfigyelhető nagyjából periódusos 

változás, amit a biológiai óra hoz létre és tart fenn.  

Egy cirkadián ritmus („napi biológiai óra”) olyan, nagyjából 24 órás ciklus, ami 

az élőlények biokémiai, fiziológiai folyamataiban vagy viselkedésében lép fel. A cirkadián 

ritmusokat az élőlény saját belső időmérő rendszere vezérli, de egyes külső, szinkronizáló 

stimulusok segítenek beállítani. 

Az emlősök cirkadián órája a szuprakiazmatikus magban vagy magvakban 

(SCN=suprachiasmatic nucleus/nuclei) található, amit két sejtcsoport alkot 

a hipotalamusz területén 

Az SCN a megvilágítás mértékéről a szemen keresztül szerez tudomást (retinális 

ganglionsejtek) és a retinohipotalamikus pályán (RHT) keresztül érik el a szuprakiazmatikus 

magot. 

Az epithalamuson található a tobozmirigy, mely a melatonin hormon termelésért felelős. Az 

emberi cirkadián ritmus a földi 24 órás ciklusnál némileg rövidebb vagy hosszabb periódusra 

is beállítható. 

 

Cirkadián ritmussal összefüggő betegségek: 

Asztmás rohamok kifejezetten (kora) reggel szoktak jelentkezni, így a rohamoldók akkor 

indokoltak, valamint a hosszú hatású antiasztmatikumok pedig estére. Ennek megfelelően 

gyakoriak a napi kétszeri adagolású hörgőtágítók. 
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A rheumatoid arthritis rohamok és fájdalmak is reggel szoktak jelentkezni, így annak 

ellenszerei is reggel indokolt bevételre. Az osteoarthritis okozta fájdalom pedig épp estére 

erősödik fel, így annak a gyógyszerei estére javasolt alkalmazásra. 

A szívinfarktus és a Prinzmetal angina kora hajnalban, míg az akut miokardiális infarktus és a 

hirtelen szívhalál, vagy a stroke pedig reggel fordul elő nagy valószínűséggel ezért a 

trombózisgátlókat és társaikat az újabb ajánlások szerint is estére indokolt bevenni. 

A dermatosisok és az bőrön jelentkező allergiás tünetek (kiütések, bőrpír, viszketés) estére 

erősödnek fel, ezért is indokolt az antiallergikumok bevétele estére, valamint mert gyakori 

mellékhatásuk az álmosság. 

Nagyon jellemző továbbá az is hogy estére fokozódik a savtermelés és éjfél körül tetőzve a 

peptikus fekély betegség tetőzik, így kézen fekvő hogy a savcsökkentőket éjszakra javasoljuk 

bevételre. 

Néhány a témát érintő hasznos fogalom ismertetése: 

Kronokinetika: a gyógyszerek farmakokinetikai tulajdonságainak ciklikus változását 

vizsgálja. 

Kronesztézia: a szervek gyógyszerek iránti érzékenységének változását, ciklicitását vizsgálja, 

hasonlít a farmakodinámiához. 

Kronergia: a kronokinetika és a kronesztézia eredményeinek felhasználásával, komplex 

módon értelmezi a gyógyszerhatás ciklikus változásait a szervezet-személy egészére 

vonatkozóan (azaz figyelembe veszi a gyógyszereknek az egyén biológiai ritmusára gyakorolt 

hatásait is). 

Kronoterápia: a gyógyszeradagolás megfelelő időzítésével a gyógyszerhatást a betegségek 

belső ritmusához igazítja.  

A hagyományos, ú.n. homeosztatikus készítményekkel szemben, amelyek 24 órán keresztül 

egyenletes vérszintet biztosító fizikai-kémiai gyógyszerfelszabadulási rendszereket valósítanak 

meg, a kronoterápiás készítmények időkésleltető bevonat, ozmotikus pumpa vagy mátrix-

jellegű hordozóállomány révén a nap folyamán változó gyógyszerszintet hoznak létre. 

Betegségek jellemzése: 
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Légzőszervrendszert érintő bronchoconstrictio éjjel megnövekszik, melynek hátterében a 

megnövekedett paraszimpatikus tónus, a csökkent adrenalin és kortizol szint áll. Ezt csak 

fokozza az allergénekre és az irritáló anyagokra való nagyobb szenzitivitás, mely mind 

együttesen járul hozzá az allergiás rhinitis vagy az asztma súlyosbodásához. Akut asztmás 

roham leggyakoribb így éjfél és reggel 6 között. Terápiájára használt teofillin és béta-2 

agonisták alkalmazása így mindenképp este javasolt. 

Gastrointestinalis rendszert érintő gyomorsav szekréció este 10 óra és hajnali 2-kor tetőzik. 

Fekélyes fájdalmak súlyosbodása ilyenkor várható. Fekély terápiája szorosan kapcsolódik az 

éjszakai savcsökkentéshez. H2 receptor antagonisták vagy PPI-k esti adagolása javasolt. 

Nem csak a savtermelés, de a koleszterol szintézis is éjszaka tetőzi. Ezért a HMG CoA reduktáz 

inhibitorok esti adagolása a leghatékonyabb. 

Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy a gyógyszerek hatékonysága és toxicitása 24 órás 

periódus alatt nem konstans. A bioritmus segítségével a gyógyszeres terápia optimalizálása és 

individualizálása sikeresebbé válhat. 

A kronofarmakológia segítségével csökkenhet a gyógyszerek okozta toxicitás és a 

gyógyszerhatás fokozódását érhetjük el. 

 

 

 

 

 

 



Tesztkérdések 

 

1. A gyógyszerek vérszintjének különbségeit okozhatja: 

A. Jó dózis vérszint összefüggés 

B. Metakritikus különbségei (köszönhetően a kornak, fizikai állapotnak, betegségnek vagy az 

együtt szedett gyógyszereknek) 

C. Terheltség, pubertás 

D. Testsúly, adszorpciós különbözőség 

Helyes válasz: D 

 

2. A gyógyszerek vérszintjének különbségeit okozhatja: 

A. Rossz dózis vérszint összefüggés 

B. Metakritikus különbségei (köszönhetően a kornak, fizikai állapotnak, betegségnek vagy az 

együtt szedett gyógyszereknek) 

C. Terheltség, pubertás 

D. Testsúly, abszorpciós különbözőség 

Helyes válasz: A 

 

3. A gyógyszerek vérszintjének különbségeit okozhatja: 

A. Jó dózis vérszint összefüggés 

B. Metakritikus különbségei (köszönhetően a kornak, fizikai állapotnak, betegségnek vagy az 

együtt szedett gyógyszereknek) 

C. Terhesség, pubertás 

D. Testsúly, abszorpciós különbözőség 

Helyes válasz: C 

 

  



4. A gyógyszerek vérszintjének különbségeit okozhatja: 

A. Jó dózis vérszint összefüggés 

B. Metabolikus különbségei (köszönhetően a kornak, fizikai állapotnak, betegségnek vagy az 

együtt szedett gyógyszereknek) 

C. Terhesség, pubertás 

D. Testsúly, abszorpciós különbözőség 

Helyes válasz: B 

 

5. TDM során nem mért paraméterek 

A. Szabad vérszint 

B. Teljes vérszint 

C. Metakrit vérszint 

D. Csúcs-, vagy völgy koncentráció 

Helyes válasz: C 

 

6. TDM során nem mért paraméterek 

A. Szabad vérszint 

B. Telkés vérszint 

C. Metabolit vérszint 

D. Csúcs-, vagy völgy koncentráció 

Helyes válasz: B 

 

7. TDM során nem mért paraméterek 

A. Szabadult vérszint 

B. Teljes vérszint 

C. Metabolit vérszint 

D. Csúcs-, vagy völgy koncentráció 

Helyes válasz: A 

 

  



8. TDM során nem mért paraméterek 

A. Szabad vérszint 

B. Teljes vérszint 

C. Metabolit vérszint 

D. Csúnya-, vagy völgy koncentráció 

Helyes válasz: D 

 

9. Nem Antiepileptikum: 

A. Phenytoin  

B. Carbamezepin 

C. Valproic acid 

D. Metoprolol 

E. Ethosuximid 

Helyes válasz: D 

 

10. Nem Antiepileptikum: 

A. Phenytoin  

B. Carbamezepin 

C. Valproic acid 

D. Phenobarbital 

E. Ethosuxon 

Helyes válasz: E 

 

11. Nem Antiepileptikum: 

A. Phenylephrin  

B. Carbamezepin 

C. Valproic acid 

D. Phenobarbital 

E. Ethosuximid 

Helyes válasz: A 



12. Nem Antiepileptikum: 

A. Phenytoin  

B. Carbamezepin 

C. Valproic acid 

D. Phenolphtalein 

E. Ethosuximid 

Helyes válasz: D 

 

13. Nem Antiepileptikum: 

A. Phenytoin  

B. Carbamezepin 

C. Valproic acid 

D. Phenobarbital 

E. Ethanol 

Helyes válasz: E 

 

14. A carbamezepinre nem igaz: 

A. Terápiás tartomány totál 11–12 μg/mL (szabad frakció 1–3 μg/mL) 

B. Kötődik albuminhoz és α1-acid glycoproteinhez (AGP) 

C. Plazma protein kötés 75–80% 

D. Mind 

Helyes válasz: A 

 

15. A carbamezepinre nem igaz: 

A. Terápiás tartomány totál 4–12 μg/mL (szabad frakció 1–3 μg/mL) 

B. Kötődik albuminhoz és α2-acid glycoproteinhez (AGP) 

C. Plazma protein kötés 75–80% 

D. Mind 

Helyes válasz: B 

 



16. A carbamezepinre nem igaz: 

A. Terápiás tartomány totál 4–12 μg/mL (szabad frakció 1–3 μg/mL) 

B. Kötődik albuminhoz és α1-acid glycoproteinhez (AGP) 

C. Plazma protein kötés 75–100% 

D. Mind 

Helyes válasz: C 

 

17. A valproesavra nem igaz: 

A. Terápiás tartomány totál 4–12 μg/mL (szabad frakció 1–3 μg/mL) 

B. Kötődik albuminhoz és α1-acid glycoproteinhez (AGP) 

C. Plazma protein kötés 75–80% 

D. Mind 

Helyes válasz: D 

 

18. A carbamezepinre nem igaz: 

A. Terápiás tartomány totál 4–12 μg/mL (szabad frakció 1–3 μg/mL) 

B. Kötődik globulinoz és α1-acid glycoproteinhez (AGP) 

C. Plazma protein kötés 75–80% 

D. Mind 

Helyes válasz: B 

 

19. Nem kompartment analízis fő paramétere kivéve: 

A. Cmax 

B. tmax  

C. Vk 

D. AUC 

Helyes válasz: C 

 

  



20. Nem kompartment analízis fő paramétere kivéve: 

A. Cmax 

B. tmax  

C. Vd 

D. AUX 

Helyes válasz: D 

 

21. Nem kompartment analízis fő paramétere kivéve: 

A. Cmax 

B. tmar  

C. Vd 

D. AUC 

Helyes válasz: B 

 

22. Nem kompartment analízis fő paramétere kivéve: 

A. ÍKmax 

B. tmax  

C. Vd 

D. AUC 

Helyes válasz: A 

 

23. Nem kompartment analízis fő paramétere kivéve: 

A. Cmax 

B. Fmax  

C. Vd 

D. AUC 

Helyes válasz: B 

 

  



24. Nem kompartment analízis fő paramétere kivéve: 

A. Cmm 

B. tmax  

C. Vd 

D. AUC 

Helyes válasz: A 

 

25. A farmakokinetikai paraméterek meghatározása a következő módszereken 

alapulhat: 

A. Kompartment analízis 

B. Nemkompartment analízis 

C. Fiziológiás alapú farmakokinetikai modell 

D. Mindhárom válasz helyes 

Helyes válasz: D 

 

26. Melyik nem a farmakokinetika része? 

A. Abszorpció 

B. Farmakológiai hatás 

C. Metabolizáció 

D. Elimináció 

Helyes válasz: B 

 

27. Melyik fogalom nem a farmakodinámia része? 

A. Gyógyszerkoncentráció a hatás helyén 

B. Toxicitás 

C. Klinikai válasz 

D. Disztribúció 

Helyes válasz: D 

 

  



28. Nem kompartment analízis meghatározó paraméterei: 

A. Cmax 

B. Vd 

C. AUC 

D. mindhárom válasz helyes 

Helyes válasz: D 

 

29. Az emberi szervezetben melyik kinetikával jellemzett gyógyszer-elimináció a 

leggyakoribb? 

A. Nulladrendű 

B. Elsőrendű 

C. Másodrendű 

D. Mindhárom helyes 

Helyes válasz: B 

 

30. Elsőrendű kinetika esetén a clearence meghatározható az alábbi képlet segítségével: 

A. Cl = ln2 / ke 

B. Cl = ke * Vd 

C. Cl = co * ke 

D. Cl = c0 * e-ket 

Helyes válasz: B 

 

31. Melyik állítás hamis a clearenceről? 

A. Clearence megadja az időegység alatt megtisztuló térfogatot. 

B. Mértékegysége a térfogat/idő. 

C. Ha a ke és a Vd állandó, akkor a Cl is állandó lesz. 

D. A clearence az az időegység, amennyi idő alatt megtisztul egy adott térfogat a 

hatóanyagtól. 

Helyes válasz: D 

 

  



32. Melyik állítás hamis a felezési időről? 

A. Felezési idő az az idő, aminek elteltével a plazmakoncentráció a felére csökken. 

B. Elsőrendű kinetika esetén t½ állandó. 

C. A felezési idő kiszámolható a t½= ln2 / ke képlet segítségével. 

D. Mértékegysége az idő/térfogat. 

Helyes válasz: D 

 

33. Két gyógyszerkészítmény gyógyszerészetileg egyenértékű, ha 

A. azonos hatóanyag  

B. azonos mennyiségét 

C. azonos gyógyszerformában tartalmazzák 

D. Mindhárom állítás együttesen igaz. 

Helyes válasz: D 

 

34. Két gyógyszerkészítmény gyógyszerészeti alternatívája egymásnak, ha 

A. ugyanazt a hatásos összetevőt tartalmazzák,  

B. egymástól eltérnek az összetevő kémiai formáját illetően (só, észter stb.),  

C. eltérnek gyógyszerformában, vagy hatáserősségben. 

D. Mindhárom állítás együttesen igaz. 

Helyes válasz: D 

 

35. Mikor nem szükséges a bioekvivalencia igazolása? 

A. Originális készítmény fejlesztési szakaszában 

B. Formulációváltás közvetlenül a piacra hozatal előtt 

C. Generikus készítménynek megváltozik a csomagolása 

D. Egy már törzskönyvezett hatóanyagot új készítményformában hoznak 

Helyes válasz: C 

 

  



36. Bioekvivalencia vizsgálati populáció kizáró tényezői: 

A. Obesitas 

B. Rendszeres alkoholfogyasztás 

C. Erős dohányzás 

D. Mindhárom állítás igaz 

Helyes válasz: D 

 

37. A Biofarmáciai osztályozási rendszer szerint a hatóanyagok az alábbiak szerint 

csoportosíthatók: 

A. Oldhatóság és terápiás index 

B. Terápiás index és gyógyszerforma 

C. Permeabilitás és elimináció 

D. Permeabilitás és oldhatóság 

Helyes válasz: D 

 

38. Melyik állítás igaz a Biofarmáciai osztályozási rendszer I. osztályára: 

A. Rossz oldhatóság és jó terápiás index 

B. Jó oldhatóságú és jó permeabilitás 

C. Jó elimináció és rossz permeabilitás 

D. Rossz permeabilitás és rossz oldhatóság 

Helyes válasz: B 

 

39. Melyik állítás igaz a Biofarmáciai osztályozási rendszer II. osztályára: 

A. Rossz oldhatóság és jó permeabilitás 

B. Jó oldhatóság és jó terápiás index 

C. Jó oldhatóság és rossz permeabilitás 

D. Rossz terápiás index és rossz elimináció 

Helyes válasz: A 

 

  



40. Melyik állítás igaz a Biofarmáciai osztályozási rendszer III. osztályára: 

A. Jó oldhatóság és jó terápiás index 

B. Jó oldhatóság és rossz permeabilitás 

C. Rossz oldhatóság és jó permeabilitás 

D. Rossz terápiás index és rossz elimináció 

Helyes válasz: B 

 

41. Melyik állítás igaz a Biofarmáciai osztályozási rendszer IV. osztályára: 

A. Rossz oldhatóság és jó terápiás index 

B. Jó oldhatóságú és jó permeabilitású hatóanyagok 

C. Rossz oldhatóság és rossz permeabilitás 

D. Jó terápiás index és jó elimináció 

Helyes válasz: C 

 

42. A kvalitatív farmakokinetika fő részét képezi: 

A. Reakciókinetika 

B. Kompartment-analízis 

C. LADMER rendszer 

D. Gyógyszer hatása a szervezetre 

Helyes válasz: C 

 

43. Nem plazmamembrán receptor: 

A. Ligand-aktivált ioncsatorna 

B. G-protein kapcsolt receptor 

C. Receptor aktivált tirozin-kináz 

D. Intracelluláris receptor 

Helyes válasz: D 

 

  



44. Mit mutat meg a hatáserősség? 

A. Az anyag az adott biológiai hatást milyen dózisban képes létrehozni 

B. Azt, hogy mi az aktuális hatásmaximum 

C. Az anyag milyen mértékben képes létrehozni egy adott biológiai hatást 

D. A maximális hatás 50%-át 

Helyes válasz: A 

 

45. Mit mutat meg a hatékonyság? 

A. Az anyag milyen mértékben képes létrehozni egy adott biológiai hatást 

B. A dózis-hatás görbén az x-tengely mentén jellemezhető mutató 

C. Az anyag az adott biológiai hatást milyen dózisban képes létrehozni 

D. Agonista a receptorra jellemző jeltovábbítási láncot indukálja 

Helyes válasz: A 

 

46. Melyik állítás hamis a terápiás indexel kapcsolatban? 

A. Elvárás, hogy minél nagyobb legyen 

B. Megadja azt a dózist, amely a maximális hatás 50%-át hozza létre 

C. Értéke egytől nagyobb kell legyen 

D. Ti=LD50/ED50 vagy Ti=TD50/ED50 

Helyes válasz: B 

 

47. Melyik nem valós antagonista típus: 

A. Kompetitív antagonizmus 

B. Fiziológiai antagonizmus 

C. Terápiás antagonizmus 

D. Farmakokinetikai antagonizmus 

Helyes válasz: C 

 

  



48. Melyik nem valós agonista típus: 

A. Full agonista 

B. Allosztérikus agonista 

C. Parciális agonista 

D. Kevert agonista 

Helyes válasz: B 

 

49. Bioritmusok felosztása növekvő periódusidő szerint: 

A. Ultradian, Circadian, Circaseptan, Circamensualis 

B. Circannualis, Circaseptan, Circadian, Ultradian 

C. Ultradian, Circannualis, Circadian, Infradian 

D. Circamensualis, Ultradian, Circadian, Circannualis 

Helyes válasz: A 

 

50. Időskori nehéz terápiás kezelés legjobb megoldása: 

A. DOT 

B. TOD 

C. GOD 

D. ROT 

Helyes válasz: A 

 

51. Időskori decubitus elleni legjobb megoldás: 

A. Tűdőszűrés 

B. A beteg rendszeres átforgatása 

C. Szívbillentyű csere 

D. Védőoltás 

Helyes válasz: B 

 

  



52. Időskori csontanyagcsere változások:  

A. Foszfát szint nőknél csökken 

B. D-vitamin csökken, ha rossz a táplálkozás 

C. Osteocalcin csökken 

D. Mindegyik válasz helyes 

Helyes válasz: D 

 

53. Melyik állítás helyes az időskori hormonális változásokra? 

A. Ösztrogén nő 

B. Tesztoszteron nő 

C. Dehidroepiandroszteron csökken 

D. Inzulin-szerű növekedési faktor (IGF) hormon nő 

Helyes válasz: C 

 

54. Melyik nem jellemző időskori testfelépítés változás? 

A. Víztartalom csökken 

B. Zsírtartalom nő 

C. Az agy tömege nő 

D. Lágyrészek mennyisége csökken (izomtömeg csökkenés) 

Helyes válasz: C 

 

55. Melyik állítás helytelen az időskori változásokat tekintve? 

A. Növekvő albuminszint 

B. A gyomor savtermelése csökkent 

C. A bélmotilitás csökken 

D. Romlik a bélhám vérellátása 

Helyes válasz: A 

 

  



56. Melyik állítás helytelen az időskori dermális változásokat tekintve? 

A. A bőr egyre jobban vastagodik 

B. A szubkután zsírszövet vastagsága csökken 

C. Csökken a verejtékmirigyek száma és aktivitása 

D. Csökken a bőr hőleadó képessége 

Helyes válasz: A 

 

57. Mely állítások helyesek az időskori farmakokinetikát befolyásoló tényezők közül? 

A. A szív percvolumene csökken 

B. A tüdő vitálkapacitása csökken 

C. Az agy véráramlása csökken 

D. Mindegyik válasz helyes 

Helyes válasz: D 

 

58. Melyik nem része az idősödéssel mindinkább megjelenő úgynevezett "5 i"-nek? 

A. Immobilitás 

B. Infarktus 

C. Inkontinencia 

D. Instabilitás 

Helyes válasz: B 

 

59. Mely hatóanyagra nem jellemző, hogy étvágytalanságot okozna?  

A. Digoxin 

B. NSAID 

C. Tetracyclin 

D. Theophyllin 

Helyes válasz: C 

 

  



60. Mely hatóanyagra nem jellemző, hogy az ízérzés zavarát okozhatja? 

A. Furosemid 

B. Allopurinol 

C. Antihistaminok 

D. Clindamycin 

Helyes válasz: A 

 

61. Mely hatóanyagra nem jellemző, hogy szájszárazságot okozna? 

A. Antihistaminok 

B. Béta-blokkolók 

C. Clonidin 

D. Statinok 

Helyes válasz: D 


