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IRÁNYTŰ MŰKÖNNYEKHEZ

A SZÁRAZ SZEM GYÓGYSZERES TERÁPIA 

MENEDZSMENTJE



NÉPESSÉG ÉRINTETTSÉGE

 A száraz szem szindróma az 
egyike a leggyakoribb szemészeti 
kórképeknek

 Keratoconjunctivitis sicca (KCS) 
előfordulási aránya a 40 év <

populációban 12-20% (korral nő)

 Poszt és perimenopauzában a nők 
30%-a



FŐ INDIKÁCIÓ 

 „A keratoconjunctivitis sicca a könny és a 

szemfelszín multifaktoriális betegsége, 

mely diszkomfortot, látászavart és 

könnyfilm instabilitást eredményez 

esetleges szemfelszíni károsodással. 

Együtt jár a könny megnövekedett 

ozmolaritásával és a szemfelszín 

gyulladásával”. 

(2007 Dry EYE WorkShop)



DEFINÍCIÓ

 „A száraz szem a szemfelszín multifaktoriális betegsége,

melyet a könnyfilm homeosztázisának elvesztése

jellemez. Szemészeti tünetekkel jár, melyben a könnyfilm

instabilitása, hiperozmolaritása, a szemfelszín

gyulladása és károsodása, valamint neuroszenzoros

rendellensségek játszanak etiológiai szerepet”
(Nelson JD et al. TFOS DEWS II Introduction. The Ocular Surface 2017;15(3): 269-275.)

Sjögren szindróma (szisztémás autoimmun betegség)



FŐ INDIKÁCIÓ 

 Sjögren szindróma (chronikus autoimmun eredetű 

betegség, száj, szem és egyéb nyálkahártya 

kiszáradás jellemzi)



QOL

 enyhe száraz szem 
 Psoriasis

 közepes szemszárazság
 Közepes súlyosságú angina

 súlyos szemszárazság
 III/IV osztályú angina

 Csípőtörés

USA-ban 7-10 millió beteg 

320 millió USD/éves készítmények forgalma

3.84 milliárd USD/év költség az egészségügyi rendszernek

Schiffman et all Ophthalmolmology. (2003)

Miki Uchino et all, Curr Ophtalmol Rep. (2014)



LEGGYAKRABBAN SZEMSZÁRAZSÁGOT 

PROVOKÁLÓ GYÓGYSZEREK

 Antihisztaminok

 Hormon gátlók 

 Fájdalomcsillapítók (NSAID)

 Szívritmuszavarra ható

 Vérnyomáscsökkentők (β blokkolók)

American academy of Ophthalmology, Dry Eye Syndrome Summary Benchmark (2015)



LEGGYAKRABBAN SZEMSZÁRAZSÁGOT 

PROVOKÁLÓ GYÓGYSZEREK

 Antidepresszánsok

 Vízhajtók

 Antikolinerg szerek

 Kemoterápiás szerek egy része 

(Citosztatikumok)

American academy of Ophthalmology, Dry Eye Syndrome Summary Benchmark (2015)



KÖNNY ANATÓMIA



KÖNNYFILM SZERKEZETE

 3 rétegű 

folyadékfilm

 Szaruhártya 

érmentes de 

gazdagon 

beidegzett

 Víz, mucin, 

lipidek, enzimek 

(pl.: lizozim), IgA



SÉRÜLT ÉS EGÉSZSÉGES KÖNNYFILM 

ÁLTALÁNOS SZERKEZETE

Saját ábra



A SZÁRAZ SZEM DIAGNOSZTIKUS LEHETŐSÉGEI



OCULAR SURFACE DISEASE INDEX©

OSDI TESZT



TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK

1, Műkönnyek

2, Könnypontdugó

3, Omega 3 zsírsavak

4, Autológ szérum

5, Szekretagóg gyógyszerek

American academy of Ophthalmology, Dry Eye Syndrome Summary Benchmark 

(2015)

Johnny L Gayton, Clin Ophthalmol. (2009)



TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK

6, Kortikoszteroidok

7, Tetraciklinek

8, Ciklosporin A

9, Párakamra

10, Meleg borogatás

American academy of Ophthalmology, Dry Eye Syndrome Summary Benchmark 

(2015)

Johnny L Gayton, Clin Ophthalmol. (2009)



KIVÁLTÓ OKOK

Irritáció
Megnöveke-

dett
ozmolaritás

Csökkent 
könnytermelés 

(vagy 
összetételének 
megváltozása)



Craig JP et al. TFOS DEWS II Definition and Classification Report. The Ocular Surface 

2017;15(3): 276-283.



GOBLET CELL LOST

ROLE OF HYPEROSMOLARITY IN DRY EYE DISEASE / Baudouin, et alTHE OCULAR SURFACE / OCTOBER 

2013, VOL. 11 NO. 4





TERÁPIÁS LÉPÉSEK

[Moshirfar és mtsai, 2014]



LASIK MŰTÉT ÉS SZEMSZÁRAZSÁG 

KÖVETŐ SZEMSZÁRAZSÁG
•400x több idegvégződés a corneaban mint a bőrben

•LASIK műtét után a subbasális és superficiális stromális

idegek száma 90%-kal csökkennek

•1 évvel a műtét után is az idegek kevesebb mint a fele

regenerálódik

•3 év után sem érik el az idegek az operáció előtti

sűrűséget a regenerálódott idegek orientációja is

megváltozik (főként vertikális)

Lee et al. Reinnervation in the cornea after LASIK. IOVS 2002.
Gilli Vafidis and Mr Simon Levy Expert Opinion - Laser eye surgery 2010

Calvillo MP et all, Corneal reinnervation after LASIK: prospective 3-year longitudinal study.
Invest Ophthalmol Vis Sci.



KLINIKAI VONATKOZÁSOK
 A műtétet megelőző száraz szem kedvezőtlenül befolyásolja a 

műtét kimenetelét

 A könnyfilm diszfunkciója okoz leggyakrabban panaszokat refraktív
sebészeti eljárást követően

 Cornea és conjunctiva szenzitivitás

 Schirmer érték csökkenés

 PRK kevésbé provokál száraz szemet mint a LASIK

 SMILE esetén kevesebb esély a po szemszárazságra és a idegek 
sűrűsége és az érzék kiesés is mérsékeltebb

 Cataract műtétek esetén kehelysejt vesztés 
Gomes JAP. Et all, TFOS DEWS II iatrogenic report. Ocul

Surf. 2017

Battat L, Macri A, Bursun D, Pfugfelder S. Ophtalmol
2001108:1230-1235.



A MŰTÉT SORÁN HASZNÁLT 

GYÓGYSZEREK ÉS A KÉSŐBBI 

SZEMSZÁRAZSÁG
 Fertőtlenítő (polividon-jodid-festődés, 

sebgyógyulás lassítása)

 Érzéstelenítő (mikrovillusok rombolása)

 Nem-szteroid gyulladáscsökkentő (lassítják a 
sebgyógyulást kölönösen szteroid 
kombinációkkal) 

 Antibiotikum (fluorokinolon-steril gyulladás, 
aminoglikozidok-pszeudomembranosus
keratitis)

 BAK
J Cataract Refract Surg 2001; 27:941-947 Regular Toxicology and Pharamcology 48 (2007) 292-295
Fraunfelder FW, Rich LF.Possible adverse effects of drugs used in refractive surgery. J Cataract

Refract Surg.2003 Jan;29(1):170-5.



CVS: 153 FÉLE „EYE CARE” TERMÉK



WALGREENS: 172 FÉLE „EYE CARE” TERMÉK



2011 KB 30



EGY KÖZEPES FORGALMÚ MAGYAR 

GYÓSZERTÁRBAN: 50< (2016)

Saját ábra



SAJNOS A DÖNTÉS NEM EGYSZERŰ… 



Csoport Fő összetevő Készítmények

Szintetikus és fél 

szintetikus polimer

polividon, methylhydroxy-propyl-

cellulosum (hypromellóz), 

Carbopol 980, polyvinyl alkohol 

(makromolekula), karbomer, 

karboxi-metil-cellulóz-Na

Arufil, Artelac cl, Humalac A, C, 

Genteal, Genteal szemgél ,  

Oculogutta viscosa, Oftagel, 

Optive, Optive UD, Oculotect

fluid, Refresh, Vidisic szemgél

Természetes polimer TS-poliszacharid, dextrán Visine intenzív, Visine fáradt 

szemre, Visine fáradt érzékeny 

szemre, Tears naturale II 

(+hypromellóz),

Humalac B(+hypromellóz), 

Dacrolux (+hypromellóz), 

Becseppentést 

követően gélesedő

HP(hidroxipropil)-Guar

poliszacharid, Protector

filmképző polimer, HMW 

Hyaluron

Systane nedvesítő szemcsepp/

Ultra/ Hydration/Gel drops, 

Oxyal, Ocutears

Szaruhártya regeneráló 

aktív anyagot 

tartalmazó

dexpanthenolum, lizin-

monohidrát, A vitamin, alfa-

tokoferol-acetát, Na-Hyaluronat, 

Zn-Hyaluronat

Corneregel, Oftagel, Oculotect

gél, Oxyal, Conheal, Gabriel 

nedvesítő szemcsepp, Optive 

fusion, Visol S, Artelac Splash,

Systane gel drops/Hydration,

Ophylosa,

Érösszehúzó nafazolin-hidroklorid,  tetrizolin Iridina due(+nagylevelű 

csodamogyoró és római kamilla 

kivonat), Visine classic

Lipidfázis pótló ásványi olaj, anionos foszfolipid, 

trigliceridek

Systane balance

(+HP(hidroxipropil)-Guar

poliszacharid), Caitonorm, Visine

Saját ábra 2011-es címkeszöveg és betegtájékoztató alapján, a 

különböző színek a termék és összetevő azonosítását szolgálja 



SZINTETIKUS ÉS FÉL SZINTETIKUS POLIMER

 Polividon, Methylhydroxy-propyl-cellulosum (hipromellóz), 

Polyvinyl alkohol, Karbomer, karboxi-metil-cellulóz-Na

Saját ábra



TERMÉSZETES POLIMER

 TS-poliszacharid, Dextrán

Saját ábra



BECSEPPENTÉST KÖVETŐEN GÉLESEDŐ

POLIMEREK
 HP(hidroxipropil)-Guar poliszacharid, Protector filmképző 

polimer, Nagy molekulasúlyú hialuronsav

Saját ábra



SZARUHÁRTYA REGENERÁLÓ AKTÍV ANYAGOT 

TARTALMAZÓ
 Dexpanthenolum, Lizin-monohidrát, A vitamin, B12 

vitamin, Alfa-tokoferol-acetát, Na-hyaluronat

Saját ábra



ÉRÖSSZEHÚZÓ

 Nafazolin-hidroklorid, Tetrizolin

Saját ábra



LIPIDFÁZIS PÓTLÓ

 Ásványi olaj, Anionos foszfolipid, 

Trigliceridek, Ricinus olaj

Saját ábra



OZMOTIKUS VÉDŐ HATÁS A GYAKORLATBAN

Saját ábra



ÚJDONSÁG: POLYHEXANID (PHMB) ÉS 

HYDROXYMETHYLGLICINÁT
Polyhexanid (PHMB) Hydroxymethylglicinát

Saját ábra



BÓRSAV, TETRABORÁT, FOSZFÁT???

Saját ábra

M.B. Gorbet, N.C. Tanti, L. Jones, and H. Sheardown Corneal epithelial cell biocompatibility to silicone

hydrogel and conventional hydrogel contact lens packaging solutions

Mol Vis. 2010; 16: 272–282.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2823797/


KÉSZÍTMÉNYEK PIACI RÉSZARÁNYA FŐ 

ÖSSZETEVŐK ALAPJÁN

Szintetikus és
félszintetikus polimer
37,19%
Természetes polimer
30,54%

Érösszehúzó 16,59%

Cornea regeneráló
9,40%

Gélesedő 6,27%



Csoport Tartósítószer Készítmények
Kvaterner

ammóniumvegyület

benzalkónium-klorid, 

cetrimid

Arufil, Artelac cl, Dacrolux

szemcsepp, Humalac A, B, C, 

Iridina due, Oculogutta

viscosa, Oftagel, Oculotect

fluid, Oculotect gél, Vidisic

szemgél, Cationorm, Visine

classic, Visine fáradt szemre, 

Visine száraz szemre, Gabriel 

Polykvaterner amin Polikvaternium-1 (P0LYQUAD-

(polipodronium-klorid))

Systane nedvesítő 

szemcsepp/Ultra/Hydration/

Gel drops, Tears naturale II. 

Rövid időn belül 

lebomló 

tartósítószerek

natrium-perborát, PURITE, 

Oxyd

Genteal, Genteal szemgél, 

Optive, Oxyal, Artelac

Rebalance, Refresh, Optive

fusion

Tartósítószer mentes nem tartalmaz Visine fáradt érzékeny, Visine

intenzív, Conheal, Ocutears, 

Visol S, Artelac Splash

Cink ion Zn-Hyaluronat, SofZia Ophylosa

Saját ábra, 2011-es címkeszöveg és betegtájékoztató alapján, a 

különböző színek a termék és összetevő azonosítását szolgálja 



BAK



KVATERNER AMMÓNIUMVEGYÜLET

 Benzalkónium-klorid, Cetrimid

Saját ábra



POLYKVATERNER AMIN

 Polikvaternium (P0LYQUAD-(polipodronium-klorid))

Saját ábra

Paimela T.et all Mol Vis. 2012

Elmer Y. Tu, Saudi J Ophthalmol. 2014 

Gandolfi S. et  all Eur J Ophthalmol. 2012

Rolando M., et all Expert Opin Drug Deliv. 2011



RÖVID IDŐN BELÜL LEBOMLÓ 

TARTÓSÍTÓSZEREK

 Natrium-perborát, PURITE, Oxyd

Saját ábra



TARTÓSÍTÓSZER MENTES 

Saját ábra



TARTÓSÍTÓSZERMENTES TARTÓSÍTÁS

UD 

ABAK

Saját ábra



TARTÓSÍTÓSZERMENTES TARTÓSÍTÁS

 Ophtalmic Squeeze

Dispenser (OSD)

URSAPHARM Comod®-System

Saját ábra



KÉSZÍTMÉNYEK PIACI RÉSZARÁNYA 

TARTÓSÍTÓSZER ALAPJÁN

59,5% Kvaterner
ammónium vegyületek

20,27% Polyquad

16,27% Lebomló
tartósítószer

0,31% Tartósítószer
mentes



A DE-OEC SZEMKLINIKÁN JELENTKEZŐ KCS ÉS 

SJÖGREN-SZINDRÓMÁS BETEGEK SZÁZALÉKOS 

ELOSZLÁSA HAVI LEBONTÁSBAN
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VIZSGÁLT PATIKÁKBAN ELADOTT 

MŰKÖNNYEK DOBOZSZÁMA HAVI 

LEBONTÁSBAN
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KÖZFORGALMÚ GYÓGYSZERTÁRAK ÉRÖSSZEHÚZÓ 

TARTALMÚ OTC SZEMCSEPPJEINEK FOGYÁSA
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AKUT ÉS KRÓNIKUS ALLERGIÁS KÖTŐHÁRTYA-

GYULLADÁSSAL JELENTKEZŐ BETEGEK SZÁZALÉKOS 

ARÁNYA HAVI LEBONTÁSBAN
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KORÁBBI EREDMÉNYEINK ÖSSZEFOGLALÁSA

 A KCS terápiás lehetőségei rohamosan 
bővülnek

 11339 doboz gyógyszer, a klinikán 38193
(5460 KCS, 1022 Sjögren, 394 akut és 10 
krónikus allergia) beteg

 Számos jó összetétel alacsony forgalma 
(17% alatt az elbomló és tartósítószer 
mentes)

 Monokvaterneraminok nagy részaránya 
(60%)



KORÁBBI EREDMÉNYEINK ÖSSZEFOGLALÁSA

 Érösszehúzó szerek túlzott használata (2 

készítmény a piac 17%-át uralja)

 Számos új fejlesztés (kívánatos lenne a 

receptköteles körben is)

 Expediáló szakember 

információszerzésének nehezítettsége 

(téveszmék, öngyógyszerelés nem megfelelő 

támogatása)

 Betegek megfelelő kikérdezése



EREDMÉNYEINK ÖSSZEFOGLALÁSA

 A KCS terápiás lehetőségei rohamosan 
bővülnek

 11339 doboz gyógyszer, a klinikán 38193
(5460 KCS, 1022 Sjögren, 394 akut és 10 
krónikus allergia) beteg

 Számos jó összetétel alacsony forgalma 
(17% alatt az elbomló és tartósítószer 
mentes)

 Monokvaterneraminok nagy részaránya 
(60%)



EREDMÉNYEINK ÖSSZEFOGLALÁSA

 Érösszehúzó szerek túlzott használata (2 

készítmény a piac 17%-át uralja)

 Számos új fejlesztés (kívánatos lenne a 

receptköteles körben is)

 Expediáló szakember 

információszerzésének nehezítettsége 

(téveszmék, öngyógyszerelés nem megfelelő 

támogatása)

 Betegek megfelelő kikérdezése



1, VISEL-E KONTAKTLENCSÉT?

 Mit érdemes:

 tartósítószer-mentes és a lebomló tartósítószert 

tartalmazó

 Mit nem:

 benzalkónium klorid, cetrimid

 polyquad (számos kétely) 

 szemészeti gél



2, SZÁRAD-E A BETEG SZÁJA?

 Minden 5. száraz szemre panaszkodó 

betegre jut 1 Sjögren szindrómás

Exocrin mirigyek fokozatos funkcióvesztése 

(jellemző a rágást, nyelést is nehezítő 

szájszárazság, fogszuvasodás) 



2, SZÁRAD-E A BETEG SZÁJA?

Rheumatoid arthritis-szerű

tünetek (gyakran együtt jelenik 

meg SLE, RA, Scleroderma…)

 Teendők: pontos diagnózis

(szakorvosi segítség) 



3, A SZÁRAZ SZEM TÜNETEIT REGGEL FELKELÉS 

UTÁN VAGY NAPKÖZBEN ÉSZLELI 

SÚLYOSABBNAK? 

 A reggeli szemszárazság: 

Könnytermelési probléma

Gélesedő cseppet (esetleg gélt)  lefekvés előtt 

alkalmazni. 



3, A SZÁRAZ SZEM TÜNETEIT REGGEL FELKELÉS 

UTÁN VAGY NAPKÖZBEN ÉSZLELI 

SÚLYOSABBNAK? 

 A napközbeni szemszárazság:

 környezeti hatás vagy tevékenység

 (pl.: kevés pislogás, huzatos, 

klimatizált térben való tartózkodás, 

bizonyos foglalkozások, monitor előtti 

munkavégzés okozza a tüneteket).



4, VAN-E GYAKRAN ÁRPÁJA, VÖRÖSÖDIK-E A 

SZEMHÉJSZÉLE, VAN-E VISZKETŐ ÉRZÉSE?

 Könnyfilm lipid fázisát termelő mirigyek 

funkciózavara

Erős könnyezés (vizes fázis túlprodukciója, 

idegentest érzés, gyors könnypárolgás)

 Lipidfázispótló készítmények 

Az árpa kezelése (bakteriális gyulladás helyi 

antibiotikumokkal, szakorvos)



5, HOSSZÚ VAGY RÖVID PERIÓDUSOKBAN 

SZOKTA HASZNÁLNI A MŰKÖNNYEKET?

 kvaterner ammónium vegyületek (benzalkónium

klorid, cetrimid)

 károsítják a cornea epithelsejtjeit, 

 neurotoxikusak, 

 szárítják a szemet (könnytermelés gátlása, 

könnyfilm instabilizálása)



5, HOSSZÚ VAGY RÖVID PERIÓDUSOKBAN 

SZOKTA HASZNÁLNI A MŰKÖNNYEKET?

 polyquad

 hosszabb távon is 

biztonságosabb 

(alacsonyabb toxicitás)



TOVÁBBI SZAKMAI TÁMPONTOK

 természetes polimerek a könny mucin 

fázisának jobb utánozása

 Az érösszehúzó szerek csak alapos 

mérlegeléssel (nem indokolt száraz szem 

esetén)

Ugyan a szem vörösségét gyorsan 

megszüntetik, de a könnytermelést csökkentik 

és a gyulladást kiváltó okokat nem szüntetik 

meg, így az állapot súlyosbodását okozhatják.



TOVÁBBI SZAKMAI TÁMPONTOK

 Higiénikus becseppentés megtanítása 

(készítmény könnyen kontaminálható)

 Szaruhártya regeneráló készítmények 

alkalmazása kifejezett szaruhártya sérülések 

esetén ajánlott (ami viszonylag rövid, 

súlyos szemszárazság után is kialakulhat).



TOVÁBBI SZAKMAI TÁMPONTOK

 A becseppentéskor gélesedők

 hosszabb ideig nyújtanak lubrikáló hatást

 így kevesebb cseppentéssel érhető el ugyanaz 

a hatás



EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 2 ÉV TÁVLATÁBÓL-

Kvaterner 
ammónium 
vegyületek

61,75%

Polyquad
21,04%

Lebomló 
tartósítósze

r
16,89%

Tartósító-
szer

mentes
0,32%

Műkönnyek fogyása tartósítószer alapján 

2011-ben a vizsgált 13 gyógyszertárban



EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 2 ÉV TÁVLATÁBÓL-
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2011-ben a referencia gyógyszertárban



EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 2 ÉV TÁVLATÁBÓL-
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Műkönnyek fogyása 

tartósítószer alapján 2013-

ban a protokoll hatására a 
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Érősszehúzók Műkönnyek

Érösszehúzó (naphazolin, tetryzolin) tartalmú készítmények 

forgalmának változása az összes műkönnyeladáshoz

viszonyítva.



EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 2 ÉV TÁVLATÁBÓL
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Vizsgált év

A referenciapatikában eladott műkönnyek éves forgalma 2011-ben 

és 2013-ban forintban (179,8%-os forgalomnövekedésének). 



Comparative In vitro Cytotoxicity of Artificial Tears Luo Luo Zheng, David Myung, Charles Q. Yu, and Christopher N. Ta* Byers Eye Institute at Stanford, 

USA, JSM Ophthalmology 2015
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ÖSSZEFOGLALÁS

 Egyre nagyobb tömegek érintettek

 Többségük a patikában keres segítséget 

 Jó minőségű gyógyszerészi ellátás 
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Probiotikumok

Jótékony hatásuk, alkalmazásuk



Elhízás vs. bélbaktériumok

• Az elhízás nyugodtan nevezhető „világjárványnak”

• Az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organisation, WHO) adatai szerint 

1980 és 2014 között megkétszereződött a túlsúlyos emberek száma. 

• Minden évben több millióan vesztik életüket az elhízás miatt, a halálesetek 

száma ráadásul folyamatosan emelkedik. Ezért szó szerint létfontosságú az 

egészséges testsúly megőrzése. 

• Ebben a mindennapos mozgás, az aktív életmód és a megfelelő étrend mellett a 

legújabb kutatások szerint a jótékony bélbaktériumok kaphatnak kulcsszerepet.



Modern kori betegségek vs. bélbaktériumok

• Az első számú modern civilizációs betegség a stressz.

• Az elhízás nyugodtan nevezhető „világjárványnak”

• Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint 1980 és 2014 között 

megkétszereződött a túlsúlyos emberek száma. Minden évben több millióan 

vesztik életüket az elhízás miatt.

• Az immunrendszer legyengüléséből adódó daganatos, allergiás megbetegedések.

• Ebben a mindennapos mozgás, az aktív életmód és a megfelelő étrend mellett a 

legújabb kutatások szerint a jótékony bélbaktériumok kaphatnak kulcsszerepet.



Eredet

• Ószövetség: Ábrahám hosszú életét a savanyított tej fogyasztásának
köszönhette (Genesis 18:8).

• Plinius, Kr.e. 76-ban fermentált tejtermék fogyasztását javasolta
hasmenésben/gyomor-bélhurutban.

• Ilja Mecsnyikov orosz-ukrán tudós (1908: orvosi Nobel-díjat) szerint a 
Lactobacillus tartalmú fermentált tej-termékek (pl. joghurt) 
fogyasztása csökkenti a bélben lévő, toxint termelő káros baktériumok 
számát. 
Ezzel indokolta a kaukázusi pásztorok hosszú életét is.



FAO/WHO definíciója

• Olyan megfelelő számban jelen lévő, élő mikroorganizmusokat
jelent, amelyek kedvező hatást gyakorolnak a
gazdaszervezetre.

(Report of a Joint FAO/WHO Expert Consultation – 2001).

• A probiotikumok olyan készítmények, melyek élő, speciálisan
kiválasztott, a bél szempontjából releváns
mikroorganizmusokat (leginkább Lactobacillusok és
Bifidobactériumok) megfelelő számban tartalmaznak és ezek
fiziológiásan kedvező hatást fejtenek ki a humán szervezetben
orális alkalmazásukat követően. (Fuller R.: "PROBIOTICS: The
scientific basis")



Definíciók

• Probiotikum: „élő mikroorganizmusok, amelyek fogyasztása

biztonságos és megfelelő mennyiségben fogyasztva kedvező

hatásuk van az egészségre”

• Prebiotikum: „nem emészthető ételkomponensek, amelyek

kedvezően befolyásolják a gazdaszervezetet egy bizonyos

baktérium vagy baktériumcsoport növekedésének és/vagy

aktivitásának szelektív stimulálása útján a vastagbélben”

• Synbiotikum: prebiotikum+probiotikum

• Élő flóra: élettanilag kedvezőnek tartott mikroorganizmusok közössége, 

amelyek az élelmiszer előállítása során az illető termékben életben maradtak,

de ennek a készítménynek az összetétele nem pontosan ismert és 

kedvező élettani hatása nem bizonyított

Probiotikum 
jelentése: 
az életért



Vázlat

• Irodalmi háttér alapos feldolgozása
• Bélrendszer releváns ismertetése

• Bélflóra elméleti jelentőségének ismertetése

• Probiotikumok gyakorlati fontosságának bizonyítása

• Hasznos baktériumfajok jellemzése

• Egyensúly felborításának okai

• Probiotikus készítmény ajánlás szempontjai
• Készítmények szakmai szempontok szerinti 

csoportosítása



Bélrendszer

• Bél felülete: kb. 400 m2

• Bél mucosa sejtek tápláléka: 60-70%-ban közvetlenül a 
béllumenből származó bakteriális anyagcsere-termékek: ecetsav, 
propionsav, vajsav

• A gyomor-bélcsatorna különböző helyein a baktériumok száma 
eltérő:

The forgotten organ A.M. O’Hara & F. Shanahan; 
EMBO reports VOL 7|NO 7|2006



Bakteriális érdekességek

• 300-500 faj

• A baktériumok 99%-át 30- 40 faj adja

• Meglehetősen állandó -> bakteriális „ujjlenyomat”

• Tömegük jelentős: kb. 1,5 kg

• Napi energiaszükségletünk kb. 10%-át biztosítják

• Fel nem szívódó, emésztetlen és emészthetetlen 
polysacharidok lebontásáért is felelősek

• Vitaminokat szintetizálnak, pl. (B1), (B6), (B9), K-vitamin

• „elfelejtett” szervként emlegetik



Kolonizáció

Az újszülöttek esetében függ:
• a csecsemő táplálásától
• az anya saját baktériumflórájától
• a szülés módjától

A hüvelyi szülés során szülőúton áthaladva az anyai lokális 
baktériumflórával kolonizálódik.

Szemben a császármetszéssel: környezet baktériumflórájával találkoznak 
először. Ez képezi az alapját az utóbbi években észlelt ún. „civilizációs 
betegségek” (pl. allergia) elterjedésének.



Bélbaktériumok jelentősége

Az anyatejtáplálás hatására

a colonban Bifidobacterium és Lactobacillus túlsúly alakul ki
megakadályozza 

a patogén baktériumok a patogén baktériumok 
elszaporodását & toxintermelését 

Ok: zsindelyszerűen a bél hámrétegére tapadva
megakadályozzák a kórokozók megtelepedését



• anyagcsere-termékeik gátolják a patogén baktériumok szaporodását

• immunrendszer erősítése

• szerepe van az infekciózus és atópiás megbetegedések (allergia) megelőzésében

• hozzájárulnak a tökéletesebb emésztéshez

• csökkentik a laktóz-intoleranciát

• végbélrák megelőzése

• vastagbélgyulladás (colitis) és irritábilis bél szindróma (IBS) kezelése

• koleszterinszint csökkentése

• javítják a felszívódást (kalcium, vas, mikroelemek)

• vitaminokat is termelnek

• felnőtt korban kívánt arányuk 30-45% lenne, DE: Mo-on 2-10%

Bélbaktériumok jelentősége II.



Bélbaktériumok jelentősége III.



Az egyik legnagyobb „szervünk”

Az emberi szív átlagosan 300 gramm tömegű, agyunk pedig 1,3 kg-ot nyom. 
Továbbá az a tény, hogy a májunk 1,5 kg, a probiotikus baktériumok sokasága 
képezi szervezetünk egyik legnagyobb „szervét”.



A vakbél nem haszontalan szerv
Probiotikus baktériumokat inkubál

A múltban a vakbelet nagyrészt haszontalannak tartották. A vakbél-gyulladást életet
veszélyeztető állapotként kezelik és ezért eltávolítják. 2007-ben Randal és társai a Duke
University-n egy kísérletet folytattak le a vakbéllel kapcsolatban, mely során megállapították,
hogy amikor a szervezet patogén baktériumok által támadás alá kerül, a vakbél probiotikus
baktériumokat ereszt ki magából, mellyel tökéletesen fel tudja venni a harcot a betolakodókkal
szemben.



Probiotikumok székrekedés, megfázás 
és daganat kezelésére

•Remélhetőleg nem meglepő, hogy a probiotikus baktériumok megoldást nyújthatnak a 
székrekedés kérdésére is.
•Továbbá számos probiotikum bebizonyította vírus ellenes hatását, harcolva a megfázás, a 
nátha, a rotavírus, a herpesvírus és a fekély ellen.
•Az viszont már meglepő lehet, hogy a probiotikumok is szerepet játszanak a daganatos 
megbetegedésekben. Kimutatták ugyanis jelenlétükben a daganat-ellenes kemikáliák fokozott 
termelését. 



Probiotikumok felelősek az 
immunrendszerünk 70%-áért

Casey Adams Ph.D. értekezésére hivatkozva a probiotikumok 70-80%-ban felelősek a 
kialakuló immunválaszunkért.
Ezek a probiotikus baktériumok stimulálják az immunrendszerünkben a T-sejtektől kezdve a 
macrophagokon és aktivált cytokineken át a phagocytotikus sejtekig immunrendszerünk 
válaszát.



Probiotikumok a 21. század 
antibiotikumai

A probiotikumok képesek számos természetes antibiotikum előállítására, melyek a patogén 
baktériumok számát képesek csökkenteni.

• Ezzel képesek megakadályozni, a nem kívánt patogének elterjedését. 

• Továbbá, ha a patogének rezisztensekké válnak a különböző hatóanyagokra a probiotikus baktériumok 
képesek stratégiát váltani és új, még hatásosabb antibiotikus anyagcsere termékeket előállítani.

• Ezzel a dinamikus probiotikus stratégiával szemben, a mi statikus, orális antibiotikumainkat fokozatosan 
kivonhatjuk az ellenük kialakuló magas fokú rezisztencia miatt. Amíg mi talán rövidtávon képesek 
vagyunk újabb antibiotikum hatóanyagokat felfedezni, addig  a természet mindig nyerni fog hosszú 
távon, hisz a rezisztencia mindig ki fog alakulni.



Mi képes felborítani 
ezt az egyensúlyt?

A hasznos baktériumok a patogén csíracsoportoknál 
érzékenyebbek a környezeti hatásokra. 

• leggyakrabban a hasmenéssel járó kórképek

• bakteriális, vírusos és gombás fertőzések

• antibiotikum kezelés

• alkoholfogyasztás, 

• dohányzás

• stressz

• egyoldalú táplálkozás, koplalás vagy a túlevés állapota



Probiotikus készítmény 
választási szempontjai

• Humán baktérium fajok (Lacto- és Bifidobaktériumok)

• Minél több baktériumfaj

• Magas csíraszám

• Élő baktériumok

• Savvédett

• Multirezisztens

• Prebiotikummal együtt

• Alacsony bevételi szám

• Többféle kiszerelési- és gyógyszerforma

• Kedvező napi terápiás költség



A legtöbb baktériumfajt tartalmazó készítmények 
csökkenő sorrendben

Baktériumfaj 

száma
Készítmények neve

9 ActiLac; MultiLac Pharmavit

8 Lactobifid

7
Dr. Chen Probikum 7 Forte; LactoSeven; Protexin Balance; Protexin Balance Plus; 

Protexin Junior; Protexin Natural Care; Protexin Protect; Protexin Restore

6
Béres Egészségtár - Probio6; Flora Balance Plus; JutaVit Probiotic Plusz 6;

(FloraGyn hüvelykúp)

5
Bonolact Pro+Kid; Flora Balance Baby&Junior; Lactiv Plus granulátum; Lactiv Plus

kapszula; Lactive Plus Balance szuszpenzió

4 Flora Balance Regular; Floraliv fiola; Floraliv kapszula

3 UrellFlore

2
Bonolact Pro+biotikum; Bonolact Re+General; Bonolact Pro+femina; Flora

Balance rágótabletta; Lactoprotex; Linex Forte kapszula

1

BioGaia ProTectis Baby/Junior; Enterol 250 mg belsőleges por/kemény kapszula; 

Normaflore belsőleges szuszpenzió; Normaflore Immune; Normaflore Immune

Kids; Normaflore kemény kapszula; Protexin IBS Florea;



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Baktériumfajok szerinti csoportosítás



A legnagyobb csíraszámú baktériumokat tartalmazó 
készítmények csökkenő sorrendben:

Egység csiraszáma Készítmények neve

10 milliárd Flora Balance Plus

5,2 milliárd Lactobifid

5 milliárd Béres Egészségtár - Probio6; Bonolact Re+General

4,95 milliárd Protexin Junior

4,5 milliárd Flora Balance Regular; MultiLac Pharmavit

4 milliárd Normaflore Extra belsőleges szuszpenzió

3 milliárd Bonolact Pro+femina; Lactiv Plus granulátum

2,5 milliárd JutaVit Probiotik Plusz6

2 milliárd
Lactoprotex; Linex Forte; Normaflore belsőleges szuszpenzió; 
Normaflore kemény kapszula; 

1,5 milliárd LactoSeven, Lactiv Plus kapszula; Lactiv Plus Balance szuszpenzió

1 milliárd
Bonolact Pro+biotikum; Bonolact Pro+Kid; Flora Balance Baby&Junior; 
Floraliv fiola; Floraliv kapszula; Normaflore Immune; Normaflore
Immune Kids; Protexin IBS Florea; Protexin Protect; Protexin Restore

775 millió Dr. Chen Probikum 7 Forte

400 millió ActiLac

100 millió
BioGaia ProTectis Baby/Junior +D-vitamin; Protexin Natural Care; 
Protexin Balance; Protexin Balance Plus

40 millió Flora Balance rágótabletta

250 mg liofilizált sejt Enterol 250 mg belsőleges por/kemény kapszula



100 – 1000 milliót 
tartalmazóak

1,5 – 2,5 milliárdot 
tartalmazóak

4,5 – 10 milliárdot 
tartalmazóak

Csíraszám szerinti csoportosítás



Probiotikus készítmények csoportosítása 
gyógyszer formájuk szerint

Gyógyszerforma Készítmények neve

orális ampulla
Floraliv fiola; Lactiv Plus Balance szuszpenzió; Normaflore belsőleges 

szuszpenzió; Normaflore Extra belsőleges szuszpenzió;

cseppek BioGaia ProTectis Baby +D-vitamin

granulátum
Bonolact Pro+Kid; Enterol 250 mg belsőleges por; Flora Balance Baby&Junior; 

Protexin Restore; Lactiv Plus granulátum 

kapszula

ActiLac; Béres Egészségtár - Probio6; Bonolact Pro+biotikum; Bonolact

Re+General; Bonolact Pro+femina; Dr. Chen Probikum 7 Forte; Enterol 250 mg 

belsőleges kemény kapszula; Flora Balance Regular; Flora Balance Plus; 

Floraliv kapszula; JutaVit Probiotik Plusz6; Lactiv Plus kapszula; Lactobifid; 

Lactoprotex; LactoSeven; Linex Forte; Normaflore Immune; Normaflore

kemény kapszula; MultiLac Pharmavit; Protexin Balance; Protexin Balance

Plus; Protexin Natural Care; Protexin IBS Florea; Protexin Protect

rágótabletta
BioGaia ProTectis Junior +D-vitamin; Flora Balance rágótabletta; Normaflore

Immune Kids; Protexin Junior



Napi bevétel szerinti csoportosítás

Adagolás Készítmények neve 

Napi 1

Béres Egészségtár- Probio6 (4-11 éves korig);

BioGaia ProTectis Baby +D-vitamin; BioGaia ProTectis Junior +D-vitamin; Bonolact

Pro+femina; Bonolact Pro+Kid (3 hónapos kórtól 7 éves korig); 

Bonolact Re+General (3 és 12 éves között); Flora Balance Plus; 

JutaVit Probiotik Plusz6 (3 éves kortól 14 éves korig);

Lactiv Kid; Lactiv Plus Balance szuszpenzió; Lactiv Plus granulátum; 

MultiLac Pharmavit; Normaflore Immune; Normaflore Immune Kids; Normaflore Extra 

belsőleges szuszpenzió; Protexin Restore

Napi 1-2

Béres Egészségtár- Probio6 (12 év felett); Bonolact Pro+biotikum;

Floraliv kapszula; Floraliv fiola;

Lactoprotex (3-12 éves kor között); LactoSeven

Napi 2

ActiLac; Bonolact Pro+Kid (7 éves kor felett); Bonolact Re+General (12 éves kor felett); 

Dr. Chen Probikum 7 Forte;

Enterol 250 mg belsőleges por; Enterol 250 mg kemény kapszula;

Flora Balance Baby&Junior; JutaVit Probiotik Plusz6; Lactiv Plus kapszula;

Protexin Natural Care; Protexin IBS Florea;

Protexin Balance; Protexin Balance Plus; Protexin Junior; Protexin Protect

Napi 1-3 Lactoprotex (12 éves kor felett); Lactobifid

Napi 2-3 Normaflore belsőleges szuszpenzió; Normaflore kemény kapszula

Napi 3 Flora Balance Regular



Prebiotikum tartalom 
szerinti csoportosítás

Prebiotikumot tartalmaz

Nem Igen

BioGaiaProTectis Baby/Junior +D-

vitamin; Bonolact Pro+biotikum; 

Bonolact Re+General; Enterol 250 mg 

belsőleges kemény kapszula; Enterol 250 

mg belsőleges por; Flora Balance Plus; 

Lactive Plus kapszula; Lactiv Plus Balance

szuszpenzió; Lactiv Plus granulátum; 

Normaflore belsőleges szuszpenzió; 

Normaflore Extra belsőleges 

szuszpenzió; Normaflore Immune; 

Normaflore Immune Kids; Normaflore

kemény kapszula

ActiLac; Béres Egészségtár - Probio6; 

Bonolact Pro+Kid; Dr. Chen Probikum 7 

Forte; Flora Balance Baby&Junior; Flora

Balance rágótabletta; Flora Balance

Regular; Floraliv fiola; Floraliv kapszula; 

JutaVit Probiotik Plusz6; Lactobifid; 

Lactoprotex; LactoSeven; MultiLac

Pharmavit; Protexin Balance; Protexin

IBS Florea; Protexin Junior; Protexin

Natural Care; Protexin Protect; Protexin

Restore



Prebiotikum tartalom 
szerinti csoportosítás

Probiotikumok

Szimbiotikumok



Fogyási adatok baktérium fajok 
száma szerint

9 bakt.faj; 
0,61%

7 bakt.faj; 
8,00%

6 bakt.faj; 
9,67%

5 bakt.faj; 
11,67%

4 bakt.faj; 
0,25%

3 …

2 bakt.faj; 
0,42%

1 bakt.faj; 
69,34%

16 véletlenszerűen kiválasztott Kelet-magyarországi közforgalmú gyógyszertár adatai alapján



Fogyási adatok 
csíraszám szerint

100-1000 …

1,5- 2,5 …

4,5- 10 …

100-1000
millió

1,5- 2,5
milliárd

4,5- 10
milliárd

16 véletlenszerűen kiválasztott Kelet-magyarországi közforgalmú gyógyszertár adatai alapján



Szimbiotikumok
fogyási adatai

Béres 
Egészségtár -
Probio6; 9%

Bonolact 
Pro+Kid; 16% Dr. Chen 

Probikum 7 
Forte; 4%

Floraliv 
fiola/kapszula

;; 1%

JutaVit 
Probiotik 

Plusz6; 33%MultiLac 
Pharmavit; 

3%

Protexin 
család; 34%

16 véletlenszerűen kiválasztott Kelet-magyarországi közforgalmú gyógyszertár adatai alapján



Melyik a legjobb probiotikus készítmény?

• Mik a panaszok?

• Mióta állnak fenn a panaszok?

• Mik az előzménynek?

• Hány éves az illető?

• IBS esetén: Lactobacillus plantarium (MultiLac Pharmavit®; JutaVit Probiotik
Plusz) és Enterococcus faecum

+B. animalis subs. (Lactiv Plus), 

B. bifidum (MultiLac Pharmavit®),
L. acidophilus (Re+General), 

L. paracasei (Floraliv)

• Laktózintolarencia esetén: gázképződés és hasi fájdalom csökkentés 
Lactobacillus reuteri (BioGaia Protectis)

• Székrekedésben: Bifidobacterium lactis (Lactiv)



• 13 741 doboz probiotikus készítmény fogyását követtük nyomon.

• Ez összesen 22 476 121 Ft értéket képviselt.

• Ez átlagosan patikánként évente 859 dobozt, 
és 1 404 758 Ft-ot jelent.

• Napi szinten mindössze tehát kevesebb mint 3 embert szolgálunk 
ki probiotikummal átlagosan a vizsgált patikákban.

Ennyire lenne csak szükség? Változtathatunk ezen?

Mindenesetre elmondhatjuk, hogy nem használjuk ki a 
rendelkezésre álló gyógyszerkincset, és nem kap mindenki 

probiotikumot, akinek szüksége lenne rá.

Piaci részesedés és Konklúzió



Összegzés

• Probiotikumok alkalmazásával legjelentősebb a visceralis zsír csökkenése, mivel ennek túlzott 
felhalmozódása sokkal inkább felelős az anyagcserezavarokért, mint a bőr alatti zsírréteg.

• Alkalmazóik kevésbé fogékonyak a cukorbetegségre.

• Probiotikus baktériumok jótékony hatását az anyagcsere folyamatokra. 

• A komplex, többféle baktériumtörzset tartalmazó készítmények hozzájárulnak a kedvező 
összetételű bélflóra kialakulásához és ez az anyagcsere hatékonyabb működését teszi lehetővé. 

• A megfelelő anyagcsere segít a kövérség és a diabétesz kialakulásának megelőzésében.



Hivatkozás folyóiratra:

[1] Liu Y, Tran DQ, Rhoads JM. Probiotics in Disease Prevention and Treatment. Journal of
Clin. Pharmacol. 2018 Oct; 58 Suppl 10: S164-S179.

[2] Sanders ME. Probiotics in 2015: Their Scope and Use, Journal Clin. Gastroenterol. 
2015 Nov-Dec;49 Suppl 1:S2-6.

Hivatkozás internet forrásra:

[2] http://www.who.int/ [letöltés dátuma: 2018.09.25].
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GYOMORÉGÉS ÉS REFLUX GYÓGYSZERES 

TERÁPIA MENEDZSMENTJE



TARTALOM

 Definíció

 Népegészségügyi helyzet

 Általános és alarm tünetek

 Gyomorsav szerepe és 

elválasztása

 Anatómia és kórélettan

 Egyéb komplikációk gyomorsav 

szerepe és elválasztása

 Tünetek és állapot



TARTALOM

 Társbetegségek és súlyosbító 

faktorok

 Diagnosztikus lehetőségek

 Happy

 Patikai OTC helyzet

 Terápiás lehetőségek

 Gyógyszeres interakciók

 Gyógyszerészi gondozási 

lehetőségek

 Összefoglalás



DEFINÍCIÓ

A gastrooesophagealis reflux a 
(GORB, GERD) az 
emésztőrendszer felső részének 
gyakori rendellenessége, amit 
tipikusan gyomorégés és savas 
regurgitáció jellemez.B egy olyan állapot 

amikor a gyomortartalom 
visszaáramlása kínzó tüneteket és/vagy komplikációkat 

okoz. 



DEFINÍCIÓ

 A Montreáli definíció szerint:

A GORB egy olyan állapot amikor a 

gyomortartalom visszaáramlása kínzó 

tüneteket és/vagy komplikációkat 

okoz. 



DEFINÍCIÓ

 A GORB negatívan befolyásolja a 

beteg mindennapi életét azáltal, 

hogy zavarja a fizikai aktivitás, 

szociális viselkedést, alvást és a 

munkahelyi teljesítőképességet. 



NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZET

 A felnőtt népesség 30-40 %-a 
érintett 

(9%-ot napi szinten, 

No 1 GID USA-ban, 13 milliárd 
USD/ év Rx) 

 Férfi: női arány 9:11 

 Fejlettebb országok esetén 
gyakoribb 

Hashem B El-Serag et al Oesophagus 2013

J. RONKAINEN et al Aliment Pharmacol Ther. 2006

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16817916


NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZET

 Gyermekekben is gyakori 

(jellemzően születéskor 
elkezdődik)

 Több mint heti 1 gyomorégésnél 

klinikailag releváns a 
betegség, 

az életminőséget rontó 

esetekkel mindenképpen kell 
foglalkozni

Hashem B El-Serag et al Oesophagus 2013

J. RONKAINEN et al Aliment Pharmacol Ther. 2006

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16817916


ÁLTALÁNOS ÉS ALARM TÜNETEK

 Gyomorégés

 Köhögés 

 Rekedtség

 Hányás

 Zihálás



ÁLTALÁNOS ÉS ALARM TÜNETEK

 Alvászavar

 Subszternális fájdalom

 Régóta fennálló súlyos tünetek

 Kezelésre nem reagáló tünetek

 Nyelési nehézségek



ÁLTALÁNOS ÉS ALARM TÜNETEK

 Krónikus vérzés jelei

 Súlyvesztés, láz

 Gyakori hányinger, hányás

 Súlyos fájdalmak



ANATÓMIA ÉS KÓRÉLETTAN 

• Barrett oesophagus (GERD 10%-ban) egy premalignus állapot, 

mely adenocarcimomához (30-60x esély)/ nyelőcső 

szűkületethez (30-80x) vezethet 

• A normál epithel metaplasztikus elfajulása

Fergus J.Q. Chedgy et al Faculty Rev 2016 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chedgy FJ[auth]


ANATÓMIA ÉS KÓRÉLETTAN 

• Barrett oesophagus (GERD 10%-ban) egy premalignus állapot, 

mely adenocarcimomához (30-60x esély)/ nyelőcső 

szűkületethez (30-80x) vezethet 

• A normál epithel metaplasztikus elfajulása

Fergus J.Q. Chedgy et al Faculty Rev 2016 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chedgy FJ[auth]


EGYÉB KOMPLIKÁCIÓK

 Oesophagitisz

 Oesophagusz és gyomor fekély 

és szűkület 

 Vérzés



EGYÉB KOMPLIKÁCIÓK

 Perforáció

 Aspiráció

 Asztmás roham provokálása 



GYOMORSAV SZEREPE ÉS 

ELVÁLASZTÁSA

 Pepszin és lipáz

aktiválása
ECL 

sejtek

Hisztamin

D sejtek

Somatostatin

Parietalis

sejtek

HCl

http://users.atw.hu/blp6/BLP6/HTML/C0289780323045827.htm



GYOMORSAV SZEREPE ÉS 

ELVÁLASZTÁSA

 Savérzékeny 

baktériumok 

pusztítása

http://users.atw.hu/blp6/BLP6/HTML/C0289780323045827.htm



TÜNETEK ÉS ÁLLAPOT

Shou-Wu Lee et al World 

J Gastroenterol. 2014

•A tünetek súlyossága 

nem szükségszerűen 

követi a mucosa

állapotának romlását

•A gyomorégés 

rosszabb 

életminőséget okoz 

mint a reflux



TÜNETEK ÉS ÁLLAPOT

Shou-Wu Lee et al World 

J Gastroenterol. 2014

•A tünetek súlyossága 

nem szükségszerűen 

követi a mucosa

állapotának romlását

•A gyomorégés 

rosszabb 

életminőséget okoz 

mint a reflux



TÁRSBETEGSÉGEK ÉS SÚLYOSBÍTÓ 

FAKTOROK

JM. Debonne et al The 

Esophageal Mucosa

http://www.hon.ch/OESO/Vol_3_Eso_Mucosa/300_Chapters.html


TÁRSBETEGSÉGEK ÉS SÚLYOSBÍTÓ 

FAKTOROK

JM. Debonne et al The Esophageal Mucosa

http://www.hon.ch/OESO/Vol_3_Eso_Mucosa/300_Chapters.html


DIAGNOSZTIKUS LEHETŐSÉGEK

 Nem komplikált esetekben 

elegendő a kórelőzmény

 Endoszkópia

 Terápiarezisztens esetek

Szívpanaszok

Usha Dutta Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 2013
http://www.hopkinsmedicine.org/gastroenterology_hepatology/clinical_services/specialty_services/esophageal_mano

metry.html

http://goodmonitor.elektroshop91.com/babysense-monitor/ph-monitoring-236.html



DIAGNOSZTIKUS LEHETŐSÉGEK

 Biopszia

Nem rutin! 

 Oesophagus manomertia

Műtét előtt

 pH Monitorozás

Usha Dutta Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 2013
http://www.hopkinsmedicine.org/gastroenterology_hepatology/clinical_services/specialty_services/esophageal_mano

metry.html

http://goodmonitor.elektroshop91.com/babysense-monitor/ph-monitoring-236.html



HAPPY 

 Elterjedt kórokozó a gyomorban

az 50 éves pop. 50% érintett 

 A colonisatio helyétől függnek a 

tünetek az antralis fertőzés 
gasztrintermelést fokoz

a szomatostatin hatás gyengülése 
miatt

Holtmann G et al J Gastroenterol. 2004

http://www.geneticdisorders.info/article/70905485

7/h-pylori-and-the-limits-of-science/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holtmann G[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15580394
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15580394


HAPPY 

 Sokszor tünetmentes de okozhat 
különböző mértékű dyspepsiát

 A gyomortest fertőzés esetében 
csökkent savtermelés

 Ammóniával semlegesíti a 
gyomorsavat, protease, lipase
aktivitása károsítja a nyálkahártyát

Holtmann G et al J Gastroenterol. 2004

http://www.geneticdisorders.info/article/70905485

7/h-pylori-and-the-limits-of-science/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holtmann G[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15580394
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15580394


HAPPY 

 3-6x növeli a gyomorrák kockázatát

 Hozzájárul a gastritis, peptikus fekély

adenocarcinoma, gyomorlymphoma
és a monoclonalis B-sejt tumorhoz

 Arra is vannak tanulmányok, hogy a 
szövődményes reflux betegek 
esetében alacsonyabb a H. pylori
fertőzöttség

Holtmann G et al J Gastroenterol. 2004

http://www.geneticdisorders.info/article/70905485

7/h-pylori-and-the-limits-of-science/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holtmann G[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15580394
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15580394


TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK

 Terápiás célok: 

Tünetmentesség, 

komplikációk megelőzése

 Nem gyógyszeres kezelés:

Életmódbeli változtatások

Műtét
Usha Dutta Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 2013

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521691813001157
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15216918


TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK

 Gyógyszeres kezelés:
 Antacidumok

 Sucralfát

 PPI

 H2RA

 Bizmut sók

 Prostaglandinok ?

 Prokinetikumok ?

 Anxioliticumok !

 Baklofen?
Usha Dutta Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 2013

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521691813001157
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15216918


TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK

ÉLETMÓD VÁLTOZTATÁSOK

 Testhelyzet (emelt 
fekvési pozíció, 
fekvés kerülése 
közvetlenül evés után 
pár órával, hasi 
légzésgyakorlatok) 

Étkezés (kerülni: 
zsíros ételeket, 
citrusok, paradicsom, 
fűszer, kávé, 
csokoládé) 

Viselkedés és életvitel 
(KEEP CALM)

Usha Dutta Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 2013

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521691813001157
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15216918


TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK

ÉLETMÓD VÁLTOZTATÁSOK

Gyógyszerek (Ca2+ 

csatorna blokkolók, 

Antikolinerg szerek, 

B2agonisták, 

NSAID)

Testsúlycsökkentés 

(BMI 3.5↓ 40%-al 

kevesebb tünet) 

 IBS karbantartása 

(probiotikum…) 
Usha Dutta Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 2013

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521691813001157
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15216918


TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK

MŰTÉTI MEGOLDÁS

A laparoszkópos fundoplikáció

A fundust részben vagy 

teljesen körbetekerik az nyelőcső 

alsó részén erősítve 

annak záró funkcióját



TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK

ANTACIDOK

 Tüneteket enyhítik de 
kifejezett nyálkahártya 
károsodás esetén nem 
ajánlott 

 Mg/Al hydroxid- nem 
felszívódó antacidum

 Ca karbonát, NaHCO3 -
felszívódó antacidum (csak 
1-2 nap alkalózis veszélye 
miatt)

Usha Dutta Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 2013

Orwa Jaber Houshia American Journal of Chemistry 2012

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521691813001157
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15216918


TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK

ANTACIDOK

 Alginátok (savval érintkezve 
Ca2+ jelenlétében gélt képez így 
90 percig is hathatnak PPI 
kombinációban 56.7% vs. 
25.7%, p < 0.05 hatékonyabb)

 Hátrány: 
 Gyakori adagolás

 Mg- hashajtó

 Al- szorulást provokálhat és köti a 

foszfátot

Usha Dutta Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 2013

Orwa Jaber Houshia American Journal of Chemistry 2012

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521691813001157
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15216918


TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK

ANTACIDOK

Usha Dutta Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 2013

Orwa Jaber Houshia American Journal of Chemistry 2012

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521691813001157
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15216918


TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK

MUKOPROTECTÍV SZEREK

 Sucralfat:

Savval érintkezve 

védőréteget képez a sérült 

nyálkahártyán

Gátolja a pepszint

Stimulálja a prosztaglandin

szintézist

Usha Dutta Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 2013

Orwa Jaber Houshia American Journal of Chemistry 2012

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521691813001157
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15216918


TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK

MUKOPROTECTÍV SZEREK

 Sucralfat:

Közi az epesókat

Megköti valószínűleg a 

növekedési faktorokat és így 

gyorsítja a fekélyes terület 

gyógyulását

Usha Dutta Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 2013

Orwa Jaber Houshia American Journal of Chemistry 2012

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521691813001157
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15216918


TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK

PPI

 H+/K+ ATP-ázt gátolja

 Jelenleg a leghatékonyabb 

 H. Pylori visszaszorítása

Usha Dutta Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 2013

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521691813001157
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15216918


TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK

PPI

 omeprazol, lansoprazol, 
pantoprazol és rabeprazol

 Tiszta sztereomerek
hatékonyabbak

 Hátrány rebound effektus

 Entherocromaffin fejtek 
hyperplasiája

 Gastrin szint emelkedés
Usha Dutta Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 2013

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521691813001157
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15216918


GYÓGYSZERINTERAKCIÓK

 PPI

 Megváltoztatja minden olyan 
gyógyszer abszorpcióját amely a 
savas pH-tól függ (antiretrovirális
és daganatellenes szerek)

 Sucralfát aktiválódását gátolja

Fashner J FP Essent. 2013

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fashner J[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24124705
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24124705


GYÓGYSZERINTERAKCIÓK

 A digoxin felszívódását képesek 

felerősíteni

 A warfarin hatását is felerősíti

 Csökkenti a B12 vitamin, kalcium,  

vas és magnézium felszívódását

Fashner J FP Essent. 2013

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fashner J[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24124705
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24124705


GYÓGYSZERINTERAKCIÓK

Fashner J FP Essent. 2013

J . RONKAINEN Alimentary Pharmacology & Therapeutics 2006

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fashner J[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24124705
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24124705


GYÓGYSZERINTERAKCIÓK

Fashner J FP Essent. 2013

J . RONKAINEN Alimentary Pharmacology & Therapeutics 2006

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fashner J[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24124705
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24124705


TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK

H2RA

 Cimetidin, Ranitidin, 

Famotidin, Nizatidin

 Hisztamin kompetitive

parciális antagonistái

 Jól felszívódnak, nem 

savérzékeny

Usha Dutta Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 2013

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521691813001157
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15216918


TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK

H2RA

 Étkezés után lefekvés előtt 

érdemes bevenni

 Cimetidin enyhe 

antiandrogén

(gynecomastia)

Usha Dutta Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 2013

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521691813001157
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15216918


PPI & H2RA



OTC
Pantoprazol

Famotidin

Sucralfat



OTC Magnézium hydroxid

Hydrotalcid

Mg6Al2CO3(OH)16·4(H2O)

Aluminium oxid, magnézium 

hydroxid

Alginát, CaCO3, NaHCO3

CaCO3, MgCO3

Na-dihidrogén-foszfát-

dihidrát

Na-hidrogén-szulfát

Magnézium-alginát, Szimetikon, Xantán-gumi, 

D-panthenol, Nátrium-bikarbonát



GONDOZÁSI LEHETŐSÉGEK

KIKÉRDEZÉS

 1, Mióta állnak fenn a tünetek és milyen 

gyakran jelentkeznek?

J . RONKAINEN Alimentary Pharmacology & Therapeutics 2006



GONDOZÁSI LEHETŐSÉGEK

KIKÉRDEZÉS

 1, Mióta állnak fenn a tünetek és milyen 

gyakran jelentkeznek?

 Kizárni az angina lehetőségét 

 Érdemes spórolni a „nagyágyúkkal” 

 Kombinációkkal csökkenthető a hozzászokás

J . RONKAINEN Alimentary Pharmacology & Therapeutics 2006



GONDOZÁSI LEHETŐSÉGEK

KIKÉRDEZÉS

 2, Mit próbált a beteg a tünetek enyhítésére és milyen 

tapasztalatokkal? Milyen egyéb gyógyszereket szed 

rendszeresen?



GONDOZÁSI LEHETŐSÉGEK

KIKÉRDEZÉS

 2, Mit próbált a beteg a tünetek 

enyhítésére és milyen 

tapasztalatokkal? Milyen egyéb 

gyógyszereket szed rendszeresen?

 Megkímélhetjük magunkat a felesleges 

köröktől 

 Gyógyszerelési hibák (sucralfát és 

PPI/H2RI együttes szedése), 

 Esetleg a téves öndiagnózis ha semmi 

sem hatott

 Figyeljünk az egyszerre szedett 

NSAID-okra, csontritkulás elleni 

készítményekre



GONDOZÁSI LEHETŐSÉGEK

KIKÉRDEZÉS

 3, Előfordult-e szurokszéklet vagy 

véres hányás, vérszegénység?



GONDOZÁSI LEHETŐSÉGEK

KIKÉRDEZÉS

 3, Előfordult-e szurokszéklet vagy 

véres hányás, vérszegénység?

 Gyorstesztek ajánlása

 A legtöbb emésztőrendszeri vérzés 

kimutatására alkalmas

 Ellenőrizhető számos egyéb GI 

abnormalitás



GONDOZÁSI LEHETŐSÉGEK

KIKÉRDEZÉS

 4, Volt-e korábban H. Pylori teszten?



GONDOZÁSI LEHETŐSÉGEK

KIKÉRDEZÉS

 4, Volt-e korábban H. 
Pylori teszten?
 A gyorsteszt ugyan nem 

tökéletes de a betegek 
jelentős hányada nem jut el 
az orvoshoz, de a 
gyorstesztekre nyitott

 Szerológiai próba csak 
kezdeti diagnózisra 
alkalmas a terápia nyomon 
követésére nem 
(eradicatiót követő 3 évben 
pozitív)



GONDOZÁSI LEHETŐSÉGEK

KIKÉRDEZÉS

 4, Volt-e korábban H. Pylori
teszten?
 Urea kilégzési teszt 13C-14C per os

urea 20-30 perc múlva mérhető 

 Alkalmas a terápia monitorozására 

 PPI és antibiotikum kezelés ál 
negatív eredményt adhat ezért 1 hét 
PPI után és 4 hét antibiotikum után 
(H2RI nem zavarja)

 Kezelése:  2x20mg 
omeprazol (lanzoprazol)

2x500mg clarithromycin
(metronidazol)

2x1g amoxicillin 14napig

(de szóba jöhet a 
ranitidin és bizmut, 
tetraciklinnel)



GONDOZÁSI LEHETŐSÉGEK

KIKÉRDEZÉS

 5, Mennyire elégedett a beteg a már 
használt receptes/OTC 
gyógyszereivel? 
A PPI-t szedő beteg figyelmét fel kell hívni, 

hogy evés előtt 30-60 perccel vegye be 
gyógyszerét, hogy összhangban legyen az 
étel savelválasztást fokozó hatásával

Sav érzékeny hatóanyag ne vágja, törje, 
rágja a beteg

PPI esetében jelentős a rebound és 
áttöréses gyomorégés fordulhat elő, 
érdemes néha bátorítani a 
hatóanyagváltást mert a rebount profil lehet 
eltérő



GONDOZÁSI LEHETŐSÉGEK

KIKÉRDEZÉS

 5, Mennyire elégedett a beteg a már 

használt receptes/OTC 

gyógyszereivel? 

A PPI-t szedő beteg figyelmét fel kell 

hívni, hogy evés előtt 30-60 perccel 

vegye be gyógyszerét, hogy 

összhangban legyen az étel 

savelválasztást fokozó hatásával



GONDOZÁSI LEHETŐSÉGEK

KIKÉRDEZÉS

 5, Mennyire elégedett a beteg a már 

használt receptes/OTC 

gyógyszereivel? 

Sav érzékeny hatóanyag ne vágja, 

törje, rágja a beteg

PPI esetében jelentős a rebound és 

áttöréses gyomorégés fordulhat elő, 

érdemes néha bátorítani a 

hatóanyagváltást mert a rebount profil 

lehet eltérő



GONDOZÁSI

LEHETŐSÉGEK 

ÉLETMÓD



GONDOZÁSI

LEHETŐSÉGEK 

ÉLETMÓD



ÖSSZEFOGLALÁS

 A gyomorégés és reflux 

jelentősen rontja a beteg 

életminőségét

 A populáció nagy része érintett



ÖSSZEFOGLALÁS

 A terápia folyamatos egyénre 

szabásában fontos a 

gyógyszerész

 Megfelelő informálással 

javítható a compliance



KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ 

FIGYELMET



FELHASZNÁLT 

SZAKIRODALOM 

Hashem B El-Serag et al Oesophagus 2013

J. RONKAINEN et al Aliment Pharmacol Ther. 2006

J . RONKAINEN Alimentary Pharmacology & Therapeutics 2006

Usha Dutta Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 2013

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16817916
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521691813001157
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15216918


HOGYAN JAVÍTHATJUK AZ

ONKOLÓGIAI BETEGEK

ÉLETMINŐSÉGÉT



A KOR ÉS A DAGANATOS 

MEGBETEGEDÉSEK

Breast ColonALL

NCCC 1988 - 2004



A KOR ÉS A DAGANATOS 

MEGBETEGEDÉSEK

Testicular
CNS

NCCC 1988 - 2004



A DAGANATOS SEJT VONÁSAI

 Saját hozzáférés a növekedési szignálokhoz 

 Rezisztencia a növekedést gátló faktorokra

 Apoptózis hiánya

 Közel korlátlan szaporodó képesség (Telomerase)

 Őssejtekre nem igaz!

 Érellátás fenntartása  (VEGF, FGF1/2)

 A szöveti invázió és áttét képzés

 Instabil genom 



KIVÁLTÓ OKOK

185

Sajátosságok
Örökletes 

p53, BRCA1  

Immundefektus 

Öröklött/ Veleszületett vagy 

szerzett



KIVÁLTÓ OKOK

186

Provokáló faktorok 
RA Sugárzás

Vegyi anyagok (MDS)

Vírus vagy baktérium 
HPV, EBV, HTLV-I/II, H. pylori

Ismétlődő irritáció (Sav reflux, 

hepatitisz)



KIVÁLTÓ OKOK

187



Tumor

↑ Proliferáció

↑ Invázió

↑ Angiogenezi

s

↓ Sejthalál

↓ Sejtproliferáció

↓ Invázió

↓ Angiogenezis

↑ Sejthalál

Onkogén

Tumorszuppresszor

ONKOGÉNEK ÉS TUMOR 

SZUPRESSZOROK

 Onkogének

◦ myc, ras, src, abl, bcl2

 Tumor szuppressor gének

◦ p53, Rb, APC, MEN1, NF1 

 MicroRNA

◦ Transcriptome kontroll



ŐSSEJTEK

 Jelen vannak a tumorok 

többségében

 Egy kicsi része a teljes 

tumoros populációnak

 Nincs univerzális 

markere



ŐSSEJTEK

 Gyakran rezisztens a 
terápiára

 Fontos terápiás célpont 
lehetne

 Egerekben 
bebizonyították 
daganatkeltő hatását



GYÓGYSZERES TERÁPIA

 DAGANATELLENES SZEREK

 Alkylező szerek 

(Cyclophosphami

d, Dacarbazine)

 Antimetabolitok

(Methotrexate, 

Fluorouracil)

 Növényi 

alkaloidok 

(Vincristine, 

Paclitaxel)

 Cytotoxikus

antibioticumok

(Doxorubicin, 

Bleomycin)

 Egyéb 
 Platina vegyületek (Cisplatin)

 Monoclonalis antitestek (Rituximab, 

Bevacizumab)

 Protein-kináz gátlók (Imatinib)

 Egyéb (Irinotecan)



GYÓGYSZERES TERÁPIA

 ENDOCRIN TERÁPIA

Hormonok

Progestogének

(Medestrol)

GnRH (LHRH) 

analógok 

(Triptorelin, 

Goserelin)

Hormon 

antagonisták

Antiestrogenek

(Tamoxifen, 

Toremifene)

Antiandrogének

(Flutamide, 

Bicalutamide) 

Enziminhibítoro

k (Anastrazole, 

Letrozole)



GYÓGYSZERES TERÁPIA

 IMMUNSTIMULÁNSOK

Coloniastimulá

ló faktorok 

(Filgrastim)

 Interferonok

(Interferon-alfa)

 Interleukinek

(Aldesleukin)

Egyéb 

cytokinek

(BCG, 

Glatiramer)

 IMMUNSUPPRESSANSOK

Szelektív 

(Tacrolimus, 

Ciclosporin)

Egyéb 

(Azathioprine)



DAGANATOK STÁDIUMAI

Első stádium (korai állapot)
Kicsi, lokalizált tumor; még nem terjedt be a 

nyirokcsomókba és a környező képletekbe.

Második stádium (lokalizált állapot)

Behatást gyakorolhat a környező szövetekre, 

betörhet a közeli nyirokcsomókba. Lassú 

növekedés jellemzi.



DAGANATOK STÁDIUMAI

Harmadik stádium (lokális terjedési 

állapot)

Már nem csak a közvetlen közelben lévő 

képleteket érinti. Növekszik az átmérője.

Negyedik stádium (távoli terjedési 

állapot)

A kiindulási helytől távoli szövetekbe, szervekbe 

terjed. Metasztázist képezhet.



PREVENCIÓ ÉS KORAI DIAGNÓZIS

 3 hétnél hosszabb folyamatos 

köhögés

 Gyomorégés

 Véres vizelet

 Hasmenés, székrekedés, 

szurokszéklet



PREVENCIÓ ÉS KORAI DIAGNÓZIS

 Hányás vagy véres hányás

 Rektális vérzés

 Nyelési nehézség

 Fogyás

 Csomó az emlőben

 Láz



PREVENCIÓ ÉS FELISMERÉS 

A KORAI STÁDIUMBAN 

 Emlő daganat

 Önvizsgálat

 Mammográfia 



PREVENCIÓ ÉS FELISMERÉS 

A KORAI STÁDIUMBAN 

 Méhnyakrák

 HPV vakcinák (Cervarix, Silgard, Gardasil)

 Citológia



 Vastagbél daganatok

Székletvérteszt

Endoszkópia

 Prosztata daganat

PSA teszt

PREVENCIÓ ÉS FELISMERÉS 

A KORAI STÁDIUMBAN 



 Tüdő daganat

 Tüdőszűrő 

Köpet citológia

Dohányzásról 

való leszoktatás

 Bőr daganatok

ABCDE teszt

PREVENCIÓ ÉS FELISMERÉS 

A KORAI STÁDIUMBAN 



KÖZFORGALMÚ GYÓGYSZERÉSZ 

SZEREPE

Nem elvárás az összes 
onkológiai készítmény beható 
ismerete

Fontos a megerősítés, a 
teendők átismétlése

A gyógyszerek hatásainak 
megbeszélése

Mellékhatások figyelése



KÖZFORGALMÚ GYÓGYSZERÉSZ 

SZEREPE

Compliance növelése (egyre 

több per os szer (imatinib-Glivec-

CML, Tamoxifen, Anastrazol))

Hangsúlyozni azt,  hogy minden 

betegnek egyedien alakul a 

terápiája

Gyógyszerinterakciók figyelése 

az OTC és egyéb körben



KÖZFORGALMÚ GYÓGYSZERÉSZ 

SZEREPE

Életmód tanácsadás (PPI és 
Ranitidin hatékonyság 
csökkenést okoznak az TKI 
erlotinib (Tarceva) esetén

Beteg és hozzátartozóinak 
bátorítása

A helyi sajátosságoknak 
megfelelően ajánlani kell az 
elérhető támogató kezeléseket 
(pszichológus, beteg klubok)



MELLÉKHATÁSOK

Jellemző mellékhatások:
 Hasmenés, levertség, hajhullás, szájüregi 

fekély, ízlelési zavar, 

 Csontvelő elégtelen működése, 

izomfájdalom, neutropénia okozta

fertőzések



MELLÉKHATÁSOK

Jellemző mellékhatások:
 Bőrtünetek: pirosság, szárazság, hólyagok, kéz-láb 

szindróma (fájdalom, duzzanat és pirosság 

jellemzően a kezeken és a lábakon) kezelése 

 Cardiomiopathia, menopauza, fényérzékenység, 

viszketés

 Magas vérnyomásos epizódok, valamint 

tachycardia

 Mérlegelendő a tünetek súlyossága 



ÉLETMÓD

Szájhigiénia fekélyek 

esetén (chlorhexidin, 

nystatin)

Bőr hidratásása

Bőrreakció fájdalmának

kezelése (ibuprofen, 

naproxen, lidokain)



ÉLETMÓD

Vitaminok, probiotikumok és növényi 
táplálékkiegészítők használatának 

mérséklése csak ha meggyőzően 

bizonyítható biztonságosságuk

Kezlési összefoglaló vezetése

Ha lehetséges ne helyettesítsük a 

gyógyszereket, mivel ez csökkenti a terápiás 

bizalmat



ÉLETMÓD

Láz, vérzés és véraláfutások 

esetén azonnal konzultálni kell 

az orvossal

Neutropénia esetén minden 

fertőzőforrást kerülni kell (étel, 

háziállat…)

Egészséges és változatos étrend

Pihenjen ha fáradt



FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS

Három lépcsős modell:

•1, NSAID +adjuváns (paracetamol

(acetaminophen), diclofenak, metamizol, 

ibuprofen)

•2, Kis potenciálú opiát (tramadol, kodein, 

dihidrokodein, propoxifeno, általában NSAID 

kombinációban

•3, Nagy potenciálú ópiát (fentanyl és

származékai, petidin, morfin, hidromorfon, 

metadon, oxikodon, oximorfon)

•Opioid switch



FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS



ADJUVÁNS

KEZELÉS

Adjuváns típusa Hatása a 

fájdalomra

Hatóanyag

Triciklikus antidepresszáns Az idegkárosodás miatti égő, szúró 

fájdalmat mérséklik.

amitryptilin, imipramin

Szteroid gyulladáscsökkentő Csökkentik a kialakult ödémát, emiatt 

csökken a térfoglaló, kompressziós 

behatás.

dexametazon, metilprednisolon

Major tranquilláns (nyugtatók) Csökkentik a zavart, dühödt 

viselkedést, az agresszív 

megnyilvánulásokat. Továbbá 

mérséklik az izomgörcsök miatti 

fájdalmat.

diazepam, lorazepam

Izomrelaxáns Csökkentik az izomgörcsök okozta 

fájdalmat.

baklofen

Antiepileptikum Az idegkárosodás miatti égő, szúró 

fájdalmat mérséklik.

gabapentin, karbamazepin

Biszfoszfonát Csökkentik a csonteredetű fájdalmat, 

az oszteolízis miatt keletkező léziókat 

(károsodásokat), patológiás töréseket.

ibandronát, pamidronát



HÁNYINGER HÁNYÁS

1. Akut (24 órán belül) 

A jelentős kockázatú csoportnál szerotonin 3-as receptor antagonista

kiegészíthető dexametazon

A kisebb kockázati csoportok  dopamin 2-es receptor antagonista

kombinálható dexametazonnal. 

Azon kockázati csoportban, ahol a betegek maximum 10%-ánál tapasztalható 

hányás, a profilaxis még indokolatlan

2. Elhúzódó (24 órán túl) 

metoklopramid javallott dexametazonnal. Ez a protokoll ennél a típusnál nem 

jár szerényebb eredménnyel a szerotonin 3-as receptor antagonista

kezelésekhez képest, viszont a költségek csekélyebbek

3. Anticipátoros (hányástól való félelem váltja ki)

a gyógyszerész szerepe a félelem, a szorongás leküzdése és a beteg 

megnyugtatása. A beteget fel kell világosítani, hogy itt az esetek döntő 

részében saját maga provokálja ki a hányást 

4. Áttörő hányás 

jól beállított kezelés során, hirtelen, néhány óra alatt jelenik meg, rendkívül 

erőteljes forma. Kezelésére a fájdalomcsillapítóknál bevált szisztéma áll 

rendelkezésre, ez pedig gyógyszerváltás, vagy emelt dózis adagolása 



HÁNYINGER HÁNYÁS

Hatóanyagcsoport Jelentőség Példa

Szerotonin (5-HT3) receptor antagonisták Alapvető szereknek tekinthetők. graniszetron, dolaszetron

Dopamin antagonisták Főként akkor használatosak, ha a setron-ok nem 

működnek.

proklorperazin, metoklopramid

NK-1 (neurokinin) receptor antagonisták Adjuvánsként. aprepitant, rolapitant

Glükokortikoidok Adjuvánsként. dexametazon

Benzodiazepinek Többnyire anticipátoros típusnál használják. lorazepam, alprazolam

Kannabinoidok Mikor a más szer már nem használ. dronabinol

Antihisztaminok (H1 receptor antagonisták) Anticipátoros típusnál és ópiátok okozta hányásnál. difenhidramin, dimenhidrinát



HÁNYINGER HÁNYÁS

Osztá

ly

Példák Hányás 

valószínűsége

5 cisplatin, ciklofoszfamid >90%

4 karboplatin, metotrexát 60-90%

3 doxorubicin, ifosfamid 30-60%

2 5-fluorouracil, docetaxel 10-30%

1 bleomycin, vincristin <10%



HYPOALBUMINEMIA KIVÁLTÓ TÉNYEZŐI

Vese-

elégtelenség 

miatti 

proteinuria

Elégtelen 

tápanyagbevitel

(fehérjében 

szegény)

Nem kielégítő 

tápanyag 

felszívódás

Májelégtelenség 

miatti csökkent 

szintézis

Daganatos 

betegség, 

vagy műtét

Hypo-

albuminemia

okai



MUCOSITIS

•Alapja a GI nyálkahártya gyorsan 

proliferáló epitheliális sejtjeinek a 

károsodása. Ez a gyulladt, 

kifekélyesedő elváltozás nemcsak a 

megfelelő tápanyag- és vízabszorpciót 

rontja, hanem a barrier funkció is sérül. 

Lokalizációtól függően a 

táplálékfelvétel fizikai folyamata is 

gátolt lehet. Valamint a különböző 

típusú vérzések tovább gyengítik a 

beteget



MUCOSITIS

•pilokarpin-hidrokloridot lehet

alkalmazni, profilaktikus, ezüst-nitrát

oldat,

•IL-1 tartalmú készítmények, melyek a

szájnyálkahártya sejtek osztódását

potencírozzák.

•Mucositis lokális kezelése céljából

alkalmazható béta-karotin, szukralfát



SZTÓMA

A vastagbél sztóma

(kolosztóma) egy sebészeti 

úton létrehozott nyílás a 

hasfalon, ahová kivezetik a 

vastagbél funkcionáló 

szakaszát



SZTÓMA

Két fő típusa van a sztómazsákoknak:

Az egyiknél egybe van építve a

gyűjtőzsák az adhezív (bőrre ragasztható)

réteggel. Az alsó részén van egy ürítő

rekesz.

A másik két külön részből áll.

Ha a beteg érzi mikor fog üríteni és nem igényli a

zsákot, akkor neki sztómafedőt kell biztosítani. Ez

védi a sztómát a külső behatásoktól



Ha a sztómazsák harmadáig megtelt üríteni 

kell, máskülönben a bőrre tapadó rétegre 

(adhezív réteg) túl nagy húzóerő hatna.

Maximum 3-4 napig lehet használni egy 

zsákot.

SZTÓMA GONDOZÁSA



A zsákot optimális méretűre vágott nyílással kell ellátni, 

ebben segít a sablon. Így lesz tökéletes a zárás, ami nem 

engedi ki a szagot, a sztóma körüli bőrt pedig védi az 

enzimektől. A túl kis nyílás sérti a sztómát, túl nagynál pedig a 

széklet rákerülhet a bőrre.

Nem szabad elfeledni, hogy a műtétet követő 6-8 hét alatt 

húzódik össze a sztóma végső méretére. Ebben az időszakban 

hetente újra méretet kell venni, hogy a nyílás pontosan 

illeszkedjen. Arra figyelni kell, hogy ne húzódjon nagyon össze, 

ne legyen obstrukció.

SZTÓMA GONDOZÁSA



Zsákcserénél elég egy tiszta, nedves, nem irritáló 

kendővel áttörölni a sztóma körüli területet.

A ragasztóréteg zárására vigyázni kell, a 

dinamikus mozdulatok, az izzadás, a túl zsíros bőr 

csökkenti a zárás mértékét.

SZTÓMA GONDOZÁSA



Ha a vastagbél alsó szakaszánál, illetve a szigmabélnél 

történt a műtét, abban az esetben lehetőség van irrigálásra 

(beöntés). Meghatározott időközönként maximum 1liter 

langyos vizet, lassan, körülbelül 5 perc alatt kell bejuttatni. A 

túl gyorsan végzett beöntés, vagy a túl hideg víz görcsöket, 

hányingert okozhat.

Az adhezív réteg, ragasztó komponense ritkán allergizáló

lehet, ilyenkor más típust kell választani. Azonban nem szabad 

összetéveszteni a gyakoribb bőrirritációval (enzimtartalmú 

bélsár miatt).

SZTÓMA GONDOZÁSA



Zsákeltávolításkor csekély vérzés léphet fel, 

ugyanis az itt lévő erek gyengébbek, érzékenyek.

A jó zárás érdekében a szőrt le kell borotválni a 

sztóma körül.

Ha a betegnek megnyugvást ad, helyezhet a 

zsákba szagsemlegesítő tablettát, de a helyesen 

felhelyezett zsák nem engedi ki a szagot.

Műtétet követően sok gáz távozhat, de ez pár 

nap alatt normalizálódik.

SZTÓMA GONDOZÁSA



A műtét után a páciens frusztrált, kedvetlen lehet. Izoláltnak érezheti 

magát a többi embertől. Segíteni kell eloszlatni az aggodalmait, 

félelmeit. Meg kell tanulnia együtt élni a kialakult új élethelyzettel.

Étkezésnél figyelni kell a különböző ételekre adott reakciókra, ki kell 

iktatni a kellemetlenséget okozókat. Ilynek például a csípős, túl 

fűszeres ételek. A falat alapos megrágása segíti az optimális 

emésztést.

Elsősorban zuhanyzás ajánlott, fürdés helyett. A sztómában nem 

tesz kárt a mosakodás, de kerülni kell az irritáló anyagokat.

Miután a beteg ismét munkába állt tartózkodni kell a nehéz fizikai 

munkától, mert sztóma körüli sérvet idézhet elő.

SZTÓMA GONDOZÁSA



Problémák:

A sztóma körüli sérv izmok közötti 

szövet-, vagy szerv kiboltosulás. 

Többnyire nagyobb fizikai 

megterhelés folytán jön létre.

SZTÓMA GONDOZÁSA



Problémák:

Súlyos bőrproblémákat okozhat a 

hosszú távú helytelen zsákfelragasztás. A 

vékonybél enzimei fekélyesedő sebeket 

hozhatnak létre.

Székrekedésnél, obstrukciónál bőséges 

folyadékbevitel szükséges, izomlazítóval 

kombinálva. Laxatívumot nem szabad 

alkalmazni.

SZTÓMA GONDOZÁSA



KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET



Korszerű transzdermális

hatóanyagleadó rendszerek

terápia menedzsmentje



"A bőrön keresztül ható transzdermális tapaszok

egy vagy több hatóanyagot tartalmazó, 

különböző méretű, flexibilis gyógyszerkészítmények. 

A transzdermális tapaszokat az ép bőrfelületen 

alkalmazzák azzal a céllal, hogy a hatóanyago(ka)t

a bőrön keresztül juttassák a keringésbe.„

Dermális –Transzdermális

Transdermal Drug Delivery System (TDS, TDDS)

Transdermal Therapeutic System (TTS)



Transzdermális rendszerek fejlődése

1. 1970-es évek (Fejlesztési szakasz)

- kezdetleges adagolási forma

- új polimer-típusok felfedezése 

2. 1980-as évektől napjainkig

- az első modern transzdermális rendszerek piacra kerülése

- a termékek elfogadott farmakoterápiás 

rendszerré fejlődtek.

3. A jövő

- a rendszerek még több féle hatóanyag 

bejuttatására alkalmassá tétele. 



A bőr alapvető paraméterei

 1.5 - 2 négyzetméter

 kb. 4 kg, testsúlyunk közel 10 %

 zsíros-savas film/köpeny (verejték és faggyú)

 pH 5.4-5.9



1. Epidermis (felhám)

� Stratum corneum (szaruréteg)

- Apoptotikus keratinocitákból áll, melyek elvesztették

sejtmagjukat, lényegében egy keratinban gazdag

lipoprotein burok

- A külső 3-10 sejtréteg (10-15 mikron vastag) 

� Stratum germinativum (csíraréteg)

- Élő, folyamatosan osztódó 

sejtekből áll

- 100 mikron vastag



2. Dermis (irha)

Hidrofil régió

Lazarostos kötőszövet, 90 % kollagén alkotja

1000 mikron vastag (5-7 x több, mint az epidermis)

� Pars papillaris (szemölcsös réteg)

- Szemölcsök: tápanyag szállítás

- Szabad idegvégződések

� Pars reticularis (hálózatos réteg)

- Verejtékmirigyek 

- Vérerek

- Szőrtüszők, 

- Idegvégződések



3. Subcutis (bőralja)

- A bőrt az alatta lévő szervekhez kapcsolja

- Laza, rostos kötőszövet

- Sok vér- és nyirokér, zsírsejtek 



Passzív kontra Aktív Rendszerek

 Passzív

• Egyszerűbb előállítás

• Nem szükséges 

energia forrás

• Kevésbé 

ellenőrizhető 

gyógyszerleadás

 Aktív

• Bonyolultabb 

előállítás

• Energiaforrás kell

• Ellenőrizhetőbb



Hatóanyagok bejuttatása

� Intercelluláris úton

(paracelluláris)

� Intracelluláris úton

(transzcelluláris)

� Alternatív úton:

- Verejtékmirigyeken át

- Szőrtüszőkön át



Előnyök:
- A gyomor-bél traktus és a máj kikerülése („first pass effect”)

- Szűk terápiás indexű farmakonok szabályozott bevitelére

- Minimális az alul- vagy túladagolás veszélye, pontos dozírozás

- Alacsonyabb dózis is elég a kívánt farmakológiai hatás eléréséhez

- Olyan hatóanyag is a szisztémás keringésbe juttatható, ami a májban
egyébként metabolizálódna/inaktiválódna (inj,inf)

- nincs étel interakció, kíméli a GI traktust, elfogyasztott étel
menny./min. nem befolyásol a hatóanyag felszabadulást

- A gyógyszerhatás - a készítmény eltávolításával - egyszerűen
megszüntethető

- Jobb compliance (hányás, hányinger, csökk. betegségtudatot)

- Fájdalommentes (pl. inj. helyett)



Hátrányok (kihívások) :

- nagy molekulák bevitelére nem alkalmas

- a felszívódási felület kicsi

- hatóanyagok kis hányada képes megfelelően felszívódni

- első alkalmazáskor telítési időre van szükség

- bőr-irritációt okozhat (ragasztó réteg)

- nem tapadnak minden bőrtípushoz megfelelő módon

- bonyolultabb technológia – magasabb költség



Perkután penetráció

Az egyes bőrrétegeken eltérően jutnak át a hatóanyagok

 alkaron = 1 

 hát bőrén= 3.5 

 homlokon= 6 

 fül mögött= 13 

 scrotumon= 42 

 talpon= 0.14 

 kézfelszínen= 0.83



Transzdermális terápiás rendszerek felépítése

- 5 funkcionális elem

1. Fedőréteg

2. Gyógyszerraktár

3. Felszívódást irányító membrán 

4. Ragasztóréteg

5. Alsó lehúzható réteg



1. Membránnal szabályozott transzdermális 
gyógyszerleadó rendszerek

- Védőfólia: alumínium fólia+ műanyag film

(NMR !!, defibrilláció)

- Gyógyszerraktár: · polimer gél

· folyékony hatóanyag

- Gyógyszer-felszabadulást szabályozó

membrán (etilén-vinilacetást kopolimer)

- Tapadó réteg



2. Mátrix diszperziós transzdermális rendszerek

- Gyógyszert át nem eresztő réteg

- Nedvességmegkötő adszorbens védőréteg

- Gyógyszerraktár (polimer mátrix):

szerkezete határozza meg a diffúzió

sebességét.

- Tapadó gyűrű

 Nitro-Dur®



3. Mikroreservoir (vegyes) szerkezetű transzdermális rendszerek

- Egyesíti a membrán és a mátrix által szabályozott rendszerek 
szerkezeti elemeit. 

- A hatóanyag olyan mikroraktárakban (általában 
folyadékcseppek) helyezkedik el, amelyeket polimer 
membrán határol.

Ezek a cseppek egy összefüggő gélvázban vannak diszpergálva. 
Így a diffúziót a membrán és mátrix együttesen 
szabályozzák. 

Nitrodisc®



A technológia fejlődésének korszaka

Transzdermális tapaszok hatóanyag leadása alapján
4 típus különíthető el:

A: késleltetett hatás B: gyors hatás

C: szakaszos leadás D: folyamatos leadás



Transzdermális rendszerek 
alkalmazási lehetőségei:

 Angina pectoris (nitroglicerin)

 Hypertónia (clonidin)

 Mozgásszervi betegségek, fájdalomcsillapítás (NSAID)

 Hormonpótlás (estradiol,testosteron)

 Fogamzásgátlás (estradiol, progesteron)

 Erős fájdalomcsillapítás (opioid: fentanil, buprenorfin)

 Tengeri betegség, hányinger (scopolamin)

 Dohányzásról leszoktatás (nikotin)

 Béta-blokkolók            

 Antihisztaminok  humán klinikai fázisban

 Hormonok

Transtec®Norspan®

Dolforin®, Fentanyl Sandoz 
Mat®

Fentanyl-ratiopharm®

Matrifen® , Fentanyl Hexal®



DURAGESIC®

1990 1. Transzdermális rendszer: a Duragesic.

Ez a rendszer 3 napos viselés alatt adja le a fentanilt.

Méretei: 10 , 20, 30 és 40 cm2 .

Hatóanyagleadás: 25, 50, 75, 100 g/h .

Folyékony tartályban:

2,5-10 mg fentanil van etanol és 

hidroxietil-cellulóz gélben oldva.

A felületén viszont 250 g/cm2 fentanilt tartalmaz.



Fentanyl Sandoz MAT









Fentanyl Hexal TTS







 A ketoprofén (propionsav származék, NSAID és lázcsillapító 
tulajdonsággal)

 Hatását a prosztaglandin szintézis gátlásán keresztül fejti ki, gátolja a 
gyulladási mediátorok megjelenését, ezáltal a gyulladási folyamatot. 

 A fájdalmas testrészre való felhelyezéssel indul meg a hatóanyag 
kioldódás a tapaszból. A ketoprofén 99%-ban kötődik plazmafehérjékhez. 
Metabolizmusa után glükuronid- konjugátum formájában a vizelettel 
eliminálódik a szervezetből. 

 Keplat® 20 mg gyógyszeres tapasz néven került forgalomba. 

 Izomfájdalom, izommerevség, ízületi fájdalom, derékfájás, valamint 
sérülések által szerzett húzódások, zúzódások csillapítására szolgál.

 A rendszerben a hatóanyagot egy áttetsző adhezív réteg tartalmazza. 

 A tapasz cseréje naponta javasolt. 

 12 év alatti gyermekeknek nem ajánlott.

 Vényköteles



 Qutenza (kapszaicin tartalmú)

 Neuropátiás izületi fájdalmak kezelésére szolgál, de cukorbetegség 
esetén nem alkalmazható. 

 30 - maximum 60 percig lehet alkalmazni a fájdalmas területen. 

 Egyszerre akár 4 tapaszt is lehet használni. A terápia után viszont 90 
napos szünetet kell tartani. 

 1 tapasz ára 66-67 ezer forint,  TB nem támogatja.
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 A diklofenák (NSAID és fájdalomcsillapító)

 A ciklooxigenáz enzimet gátolja. A ciklooxigenáz enzim hatására a 
szervezetben sérülés következtében prosztaglandinok képződnek, melyek 
gyulladásos reakciót indukálva szabadulnak fel. Gyors hatása miatt jól 
alkalmazható akut fájdalmak csökkentésére. 

 Flector® 140 mg, főként ízületi sérülés, ínhúzódás, izomsérülés és reumás 
megbetegedés (ínhüvelygyulladás) helyi kezelésére.

 A maximális plazmakoncentráció eléréséhez 5 órára van szükség és a 
folyamatos hatóanyag felszabadulás 12 órán át biztosított, tehát napi 
kétszeri alkalmazása megengedett. Maximális alkalmazási ideje 14 nap. 

 Voltaren® ActiGo 140, főként sportsérülésekből származó húzódások, 
ficamok, rándulások kezelésére használják. 

 Ebben az adhezív rendszerben is 5 órára van szükség a steady state
koncentráció kialakulásához és a hatóanyag felszabadulás 12 órán keresztül 
folyamatos. 7 napnál tovább ellenjavallt az alkalmazása. 

 OTC



 Salonpas tapasz: izületi fájdalom, zúzódás, ficam, rándulás, 
derékfájdalom, vállmerevség és fagyás kezelésére.

 Hatóanyagok: metil-szalicilát (6,29 g), levomentol (5,71 g), kámfor (1,24 
g), tokoferol-acetát (2,00 g) keveréke 100 g-ban. 1 tapasz 27,3 cm2, 
ebben 57,35 g hatóanyag keverék van.

 12 éves kor alatt nem alkalmazható. 

 Per os szedett véralvadásgátlóval tilos együtt alkalmazni. 

 A kezelés alatt melegítő párna alkalmazása sem megengedett.

 Várandósság és szoptatás alatt hosszú távú kezelésre nem javallt. 
Szoptatás alatt a mell és környékén egyáltalán nem alkalmazható.

 8 óránál tovább ne hagyjuk a bőrön.
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 Motto fájdalomcsillapító tapasz: reumára, izom- és izületi fájdalmakra.

 Mikroelektromos működésű: nedvesség (veríték) hatására gyenge 
egyenáramot létesít a bőrön. Ez ellazítja az izmot, megszünteti a görcsöt. 

 Hatóanyag: az emberi szervezettel kompatibilis ásványi anyag.

 Két színben kapható. A sárga színű krónikus fájdalmak csillapítására 
alkalmas. A kék pedig az akut fájdalmakra.

 1-10 napig viselhető.

 Bővebben: www.motto.hu

http://www.motto.hu/
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 DR. CHEN Tigris tapasz 4x: reumás-, izületi-, izom- és idegfájdalmakra, 
lumbágó és ficam kezelésére.

 Hatóanyag: gyógynövények illóolajos kivonata.

 24 órán át alkalmazható. 

 Terhesség esetén a hason tilos alkalmazni.
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 Diflam hidrogél tapasz 6x: krónikus izomfájdalom tüneti kezelésére. 

 Kettős, hűsítő és melegítő hatású. 

 Váll-, nyak-, hátizmok és derékfájás kezelésére.

 Hatóanyag: kámfor, l-mentol, vanilil-butil-éter.

 Javítja a vérkeringést.

 A tapasz gyengén savas kémhatású, könnyen alkalmazkodik a bőrhöz.
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A nikotintapaszok

 16 órás nikotintapasz kóros dohányzóknak: ez szimulálja a „wash-out” 
időszakot is, amit alvás alatt tapasztaltak. Ez azért előnyös, mert a nikotin 
fokozott alvási nyugtalanságot okoz, ha 24 órán keresztül adódik le a 
szervezetbe. Ezért jobb ez a tapasz, mert így kevesebb az alvási 
nyugtalanság.



Nitroglicerin bevitele különböző formákban
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Transzdermális tapasz:

 Hosszabb ideig marad a vérben

 Kisebb a különbség a csúcs- és az átmeneti

koncentráció között

 Egyenletes hatóanyag leadás



További fejlesztések és típusok

“Smart Pill”



Jelen - Jövő

 Forgalomban lévő TDS-k:

• Passzív rendszerek

 Fejlesztések, új megoldások és a jövő útjai:

• Mechanikai (iontoforézis, mikrotűk, sonoforézis-
ultrahang stb.)

• Kémiai Enhancerek (felszívódást fokozók)

• Termális – hő

• Lézer



Iontoforézis



IONSYS™ 

Ortho-McNeil 

(www.ionsys.net) - fentanil





Isis Biopolymer tapasz



Elektrokinézis

• Két eljárás egyesítése:

- iontoforézis
- elektroozmózis

SoloVir™



Mikrotűk



-1 kis tapasz kb. 150 szilikon mikrotűt tartalmaz 
(300-1000 mikrométer mélységbe – stratum corneumon keresztül az
epidermális szövetbe)

- Mikrochip kontrollálta gyógyszerleadás
- A tapasz tartalmaz továbbá 400 kis rezervoárt 



 Átjárható hydrofil pórusokat nyit meg

 Rövid idejű (10 μs to 100 ms) nagy feszültség szükséges 
hozzá

 Makromolekulák bejuttatására

 Diffúzió – elektroforézis – elektroozmózis kombinációja

Elektroporáció



Sonoforézis



Controlled Heat-Assisted Drug Delivery (CHADD™)

- Növeli a bőr permeabilitását
- Növeli a lokális vérkeringést 
- Kitágítja a vérereket, javul az érfalakon

történő átjutás
- Javítja a legtöbb gyógyszermolekula

szolubilitását
-Javuló gyógyszerfelszabadulás

Hőtermelés – oxigén aktivációval



Altea Therapeutics 
(www.alteatherapeutics.com) 
PassPort System

(tűnélküli rendszer, pillanatszerű 
hőhatással, apró pórusok létrehozásával )

Radio Frequency 
Energy



 PowderJet

- Porok átjuttathatók a stratum corneumon

- 20-70 mikrométeres porszemcsék

- „Szuperszonikus” héliumáram (400-600 m/s)

- Fájdalommmentes

- Pl. védőoltások



Implantátumok

 Parenterális beültetésre szánt, alkalmas méretű és formájú szilárd, steril 
készítmények, amelyek hosszú időn át, folyamatosan adják le a 
hatóanyagukat.

 Készülhetnek biodegradálilis (erodábilis) ,vagy nem biodegradábilis 
(nem erodábilis) polimerekből

Biodegradábilis polimerek Poli-tejsav-glikolsav kopolimer, poli(ε-
kaprolakton), poli-(orto)-észterek, 
polianhidridek,

Nem-biodegradábilis polimerek Poli-(etilén-ko-vinil-acetát), polisziloxánok, 
poliuretánok, polietilén



Három fő indikációs terület:

I. Fogamzásgátlás

II. Daganat terápia

III. Fehérje bejuttatás

(endokrin rendszerrel kapcsolatos betegségek)



Implantátumok előnyei

 a hatóanyag plazma szintjét a terápiás tartományon
belül egyenletesen fenntartják,

 a szisztémás alkalmazásból adódó káros mellékhatásokat csökkentik, vagy 
megszűntetik a helyi, szabályozott 
hatóanyag-leadás miatt,

 in vivo rövid felezési idejű gyógyszerek biohasznosít-
hatóságát növelik,

 a hatóanyag folyamatos kis mennyiségben történő
adagolása kevésbé fájdalmas, mint nagy dózisokat
alkalmazva.

 az ilyen gyógyszerforma javítja és megkönnyíti a betegek gyógyszerelését 
olyan hátrányos helyzetben lévő
területeken, ahol az állandó orvosi felügyelet nem biztosított,

 betegek compliancét növelik
 nem drága, és a hatóanyag kisebb mennyisége is hatékony



Nem biodegradábilis implantátumok előnyei

 Abból adódóan, hogy a természetben nem-lebomló polimereket régebb 
óta használják a gyógyászatban, részletesebb és nagyobb mennyiségű 
tapasztalat áll rendelkezésre alkalmazásukat illetően.

 Biokompatibilitás vizsgálatuk egyszerűbb, gyorsabb 

ugyanis a szervezeten belüli szerkezet-változásukkal nem

kell számolni.



Implantátumok hátrányai

 Miután a hatóanyagot leadták, a nem biodegradábilisokat el kell 
távolítani, ellenkező esetben toxikusak lehetnek.

Ez újabb műtéti beavatkozást jelent.

 A szervezeten belüli hosszabb tartózkodáskor biokompatibilitási gond 
léphet fel.

 A szervezetben az immunrendszert aktiválhatják.



IgG tartalmú poli-tejsav-

glikolsav nanorészecske

Levonorgesztrel és 
etinilösztradiol tartalmú poli-ε-
kaprolakton mikroszféra

Biodegradábilis implantátumok



Néhány biodegredábilis készítmény

Hatóanyag Gyógyszer neve Forgalmazó cég Alkalmazási mód Alkalmazási terület

Leuprorelin acetát Lucrin Depot® Abbott 3 havonta 1 sc. injekció Prosztata carcinoma

Rekombináns humán 

növekedési hormon

Nutropin 

Depot ®

Genentech-Alkermers Havonta 1 sc. injekció Növekedési hormon 

zavar

Buserelin Suprefact Depot ® Aventis Pharma 2 ill. 3 havonta 1 sc. 

injekció

Prosztata carcinoma

Octreotide acetát Sandostatin LAR depot 

®

Novartis Injektálható sc. 

szuszpenzió

Akromegália 

Növekedési hormon 

zavar

Triptorelin Decapeptyl ® Ferring Depó injekció Prosztata carcinoma



Kontraceptív implantátumok

Biodegradábilis:

 Capronor®

Nem biodegradábilis:

 Norplant®:

 Norplant®-2:

 Implanon®:



Norplant® Norplant®-2 Implanon® Capronor®

hatóanyag

216 mg levonorgestrel 

kristály

levonorgestrel 

(polidimetil-

sziloxánban 

diszpergálva)

etonogestrel (EVA-ban 

diszpergálva)

levonorgestrel (etil-

oleátban 

szuszpendálva)

gyógyszerforma

6 db polidimetil-

sziloxán kapszula

(szilikon tubus)

2 db polidimetil-

sziloxánnal bevont rúd

1 EVA-val bevont rúd poli-e-kaprolakton 

kapszula

hatásidőtartam 5 év 3 év 3 év 1 év





Modern innováció a diabetes 
terápiájában



A multimetabolikus (X) szindróma: a jéghegy négy csúcsa



Atherosclerosis:
a multifactorial disease

Dyslipidaemia

Magasabb éhomi vércukorszint

Dohányzás

Metabolikus szindróma





„Korszerű táplálkozás”
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„Fitness”















Vércukoregyensúly biztosítása

● Vércukor csökkentő és emelő hatások egyensúlyának biztosítása

● Különböző inzulinadagolási rezsimek

● CSII (inzulin pumpa)



Inzulinkezelés lehetőségei

● Konzervatív inzulin kezelés premix inzulinnal

(Mixtard M30%, Humulin M3%, Insuman Comb 25% és 50%)

előny: kis szúrásszám

hátrány: kis flexibilitás

● Intenzifikált inzulin kezelés

(analóg inzulinok Humalog, NovoRapid és Lantus, Levemir)

előny:  nagyobb flexibilitás

hátrány: nagy szúrásszám

● Folyamatos szubkután inzulin infúzió (CSII)(pumpa)

előny: nagy flexibilitás, minimális szúrásszám



Folyamatos szubkután inzulin infúzió

Előny: nagy flexibilitás, kis szúrásszám



Pumpakezelés – új lehetőség

● Inzulinadagolás folyamatos

● Összinzulin igény csökken

● Vércukor ingadozás csökken

● Hypoglycaemia száma csökken

● Szénhidrát mennyiségek változtatása rugalmas

● Életminőség javul a flexibilitás növekedése miatt

http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.minimed.com/images/pf_ipt_paradigm_pump_x15_large.jpg&imgrefurl=http://shoesofyolanda.blogspot.com/2008/01/all-pumped-up.html&h=360&w=504&sz=29&hl=hu&start=25&usg=__VsaeqZn75SaAwIapUOa79BY36zE=&tbnid=oQQtSrzt1VHk8M:&tbnh=93&tbnw=130&prev=/images?q=insulin+pump&start=20&gbv=2&ndsp=20&hl=hu&sa=N
http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.minimed.com/images/pf_ipt_paradigm_pump_x15_large.jpg&imgrefurl=http://shoesofyolanda.blogspot.com/2008/01/all-pumped-up.html&h=360&w=504&sz=29&hl=hu&start=25&usg=__VsaeqZn75SaAwIapUOa79BY36zE=&tbnid=oQQtSrzt1VHk8M:&tbnh=93&tbnw=130&prev=/images?q=insulin+pump&start=20&gbv=2&ndsp=20&hl=hu&sa=N
http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.diabeticlive.com/content_images/spirit_thumb.jpg&imgrefurl=http://www.diabeticlive.com/categories/Insulin-Pumps/&h=157&w=200&sz=6&hl=hu&start=8&usg=__HMXYjjbGNkoD67eWQ14BkUZS8qI=&tbnid=kt55kRbXZHiY4M:&tbnh=82&tbnw=104&prev=/images?q=insulin+pump+spirit&gbv=2&hl=hu
http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.diabeticlive.com/content_images/spirit_thumb.jpg&imgrefurl=http://www.diabeticlive.com/categories/Insulin-Pumps/&h=157&w=200&sz=6&hl=hu&start=8&usg=__HMXYjjbGNkoD67eWQ14BkUZS8qI=&tbnid=kt55kRbXZHiY4M:&tbnh=82&tbnw=104&prev=/images?q=insulin+pump+spirit&gbv=2&hl=hu


Hogyan is kezdődött . . .?

 1960-as évek  (i.v. ) Arnold Kadish „csővázas hátizsák”

 „téglányi –derékszíjas” (i.v.) csavarhúzóval majd gombnyomással (20’)

 70-es évektől modernebb pumpák (Medtronic)

pacemaker              inzulin pumpa

NASA –J.Hopkins Univ. – US Army (űrtechnológiai minősítés és 
hasznosítás)

 1982 Minimed 502 , 4-5 évenként egy újabb pumpa fejlesztés

 2003 CGM (continuous glucose monitor) 

 1999 hazai piacon Roche (4 felnőtt, 2 gyerek, majd 30, majd évi 100)



Inzulin pumpák (2007 -)

Accu-Chek Spirit

Animas 2020

Deltec CozMore 1800

Insulet Omnipod

Medtronic Paradigm x22

Sooil Dana 
Diabecare IISG



Inzulinpumpa – a diabetes kezelés gold standard-je

 Világszerte  >500 000, de egyre nő

 Németország  55 000  (2-3 %)

 USA , Svédország, Svájc, Izrael, 
Hollandia (18-20 %)

 Mo: közel 2000

 Mo: 21 pumpacentrum

 Gyerek (90%), Felnőtt (85%) egyedi 
méltányosság



Kanül

A betegek a tárolófecskendőt és az infúziós 
szereléket 2-3 naponta cserélik

+ +/-

Szerelék

+

Belövő eszköz
Pumpa

Reservoir 

(tárolófecskendő)

Inzulinpumpák szerelékei





Üzleti viselethez Általános viselethez
Sportoláshoz 

használatos 

kiegészítők

Ruha alatti viseléshez: 

Melltartón, övön, lábon
Kiegészítők utazáshoz Háti tartó gyerekeknek 

és felnőtteknek

Kiegészítő tartozékok













Ösztönző rendszer inzulinpumpásoknak 

Lenny, az oroszlán 
– pumpatartó zsebbel
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Legújabb fejlesztések és megoldások



Glucose sensor



Transmitter



Amiben a szenzor segít





Vízálló  és tele(fonnal) kommunikáló



GLUCOMETER
 OneTouch által gyártott LifeScan Verio Sync 

 Az első vércukorszint mérő az amerikai piacon, ami Bluetooth-
kapcsolaton keresztül automatikusan kapcsolódik az iPhone-hoz (csak 
azon érhető el) 

 Az alkalmazás az Apple-féle letisztultságot és egyszerű használatot tükrözi

 Felhasználói megjegyzések, növekvő/csökkenő tendenciák követése, 
változások megtekintése heti, vagy havi nézetben, grafikonon



Beültethető programozott mikropumpák

 Utántöltés ?!

 Hozzáférhetőség ?!



Modern innováció a növekedési hormon (GH) 
hiány terápiájában



Bioszintetikus GH kezelés

 GH hiány

 Turner szindróma

 Krónikus veseelégtelenség

4 gyógyszercég , 4 készítmény

Pen  valamint  Easypod



Easypod és a 6 éves William



Köszönöm a figyelmet



Inhalációs gyógyszerterápia
elmélete, gyakorlata és menedzsmentje





Az inhalációs gyógyszerelés „VIP” betegsége

asztma bronchiale

Jellemzői:

1) Reverzibilis hörgőobstrukció 

2) A légutak gyulladása

3) Különböző stimulusokra a hörgőkben kialakuló túlérzékenység



COPD
Az inhalációs gyógyszerelés másik „VIP” betegsége

Európa összes országai közül Magyarországon halnak meg legtöbben krónikus 
obstruktív légzési betegségben, ennek alapján is megállapítható, hogy a 
kezelés eredménytelensége túlzás nélkül katasztrofálisnak is nevezhető. 





Hatóanyagok

• alfa-1-antitripsin

• amikacin

• amilorid

• antibiotikumok

• antivirális anyagok

• bronchodilatátorok

• kortikoszteroidok

• cytokinek

• liposzómában lévő 
hatóanyagok

• glutation

• heparin
• influenza vakcina
• inzulin
• interferon
• nyákoldók
• oxitocin
• pentamidin
• rekombináns 

dezoxiribonukleáz
• Na kromoglikát
• verapamil



Hatástani csoportok

• Anticholinergiás szerek 

• Béta-2 agonisták 

• Theophyllinek/methylxantinok 

• Corticosteroidok 

• Mycoregulánsok, köptetők

• Antibiotikumok

• Tartós oxigén kezelés 



Jelenleg használt készítmények
I. Obstruktív légúti betegségekre ható szerek

Szelektív b2-adrenerg receptor agonisták Adrenerg és egyéb szerek

- Salbutamol - Fenoterol

BUVENTOL Easyhaler 200mg /adag inhal. por BERODUAL inhal. oldat 

ECOSAL inhalációs aeroszol BERODUAL N inhal. aeroszol

VENTOLIN Evohaler inhal. aeroszol - Salmeterol

- Terbutaline SERETIDE 100, 250, 500 Diskus por

BRICANYL TURBUHALER 0.5mg/adag por inhal.hoz; 50, 125, 250 Evohaler

- Fenoterol - Formoterol

BEROTEC N 100 mg/adag inhal. aeroszol SYMBICORT forte Turbuhaler bel. por

- Salmeterol SYMBICORT mite Turbuhaler

SEREVENT Diskus por inhal.hoz 25 mg/adag

- Formoterol

DIFFUMAX EASYHALER, OXIS TURBUHALER bel. por



Jelenleg használt készítmények 2.

II. Obstruktív légúti betegségekre ható egyéb szerek, inhalációs szerek

Corticosteroidok Anticholinergek

- Beclometasone - Ipratropium bromide

ALDECIN aeroszol ATROVENT 0,025% oldat inhalációhoz

ECOBEC 100, 200, 250 inhal. aeroszol ATROVENT N inhalációs aeroszol

- Budesonide - Tiotropium bromide

MIFLONIDE 200 mg, 400 mg inhal. kapszula SPIRIVA inhal. kapszula 

PULMICORT 50 mg/adag, 200 mg/adag inhal. aeroszol + HandiHaler

PULMICORT TURBUHALER 100/200/400 mg/adag bel. por

- Fluticasone

FLIXOTIDE 100, 250, 500 Diskus por

- Cidesonide

ALVESCO 160 mg túlnyomásos inhal. oldat



Honnan indult, hova jutott a terápiás gyógyszer inhaláció?

• Az inhalációs „terápia” hosszú és sokszín

történelmével számos kultúra írásos

emlékeiben találkozhatunk (2000 éve is)

• Hippocrates, gőz, kb. 2000 éve

Metered Dose Inhaler, Dry Powder Inhaler, Nebuhaler, Autohaler

• A modern inhalációs terápia kezdete kb. 1935 

Adrenalin kézi összenyomható gömb alakú porlasztóval történő beadása aszthma 
kezelésére 



• Orron-tüdőn keresztüli beadással egyaránt

elérhető helyi és szisztémás hatás

Két tényező a meghatározó :

• 1.  technológia 

• 2.  hatóanyag



Az inhalációs gyógyszerbeviteli út előnyei

A kulcs az, hogy a gyógyszer 

közvetlenül a kezelni kívánt területre jut.

Ennek következtében:

1) Csak kis mennyiségű gyógyszerre van szükség

2) Magas a terápiás index ( vagyis, hogy miképpen aránylik a kívánt hatás a 
mellékhatáshoz )

3) A gyógyszer hatása relatíve gyorsan kialakul

4) Helyi hatás - elvileg - szisztémás hatás nélkül



Inhalaciós gyógyszerterápiával szemben támasztott 
követelmények

 hosszú időn át eltarthatók legyenek mikrobiológiai változás nélkül,
 a hatóanyag semmiféle kémiai és fizikai változáson ne menjen keresztül megfelelő

használat és tárolás esetén,
 használatuk könnyen elsajátítható, gyors, kényelmes és eredményes legyen,
 megfelelő hatóanyag bejutást biztosítsanak,
 minden belégzéssel ugyanannyi hatóanyag kerüljön a szervezetbe,
 beszűkült légzési kapacitás esetén is hatékony legyen,
 az eszköz gyógyszertartalma könnyen ellenőrizhető legyen,
 a rendszer tárolása egyszerű legyen,
 kis méretű, hordozható kivitelben készüljön.



Metered Dose Inhaler (MDI)

Gyógyszertechnológiai mérföldkő (1956) az inhalációs 
gyógyszerbevitelben, mert

1) Kicsi

2) Hordozható

3) Olcsó

4) Gyorsan alkalmazható

5) Több dózist tartalmaz



Hajtógázas adagolók (spray)

• Ebben az esetben egy túlnyomással töltött palackból az adagolófej 
megnyomásának hatására hajtógáz segítségével nagy sebességgel (akár 
180 km/óra) áramlik ki a gyógyszer egy adagja. 

• Különböző toldalékok alkalmazásával csökkenthető az a veszély, hogy a 
beteg nem tudja megfelelően összehangolni az adagolópumpa 
benyomását a belégzésével. A toldalékok használatával jelentősen 
csökkenthető a gyógyszernek a szájüregben történő lerakódása, majd 
lenyelése, és akár meg is duplázható a hörgőkbe lejutó hatóanyag 
mennyisége.



• albuterol/salbutamol 

• beclomethasone 

• budesonide

• fenoterol 

• fluticasone 

• ipratropium bromide 

• salmeterol 

• sodium cromoglycate 

• terbutaline



Az MDI alkotórészei

1) A hatóanyag oldata vagy 5 mikrométernél kisebb részecskeméretű 
szuszpenziója

2) Két vagy három propellens keveréke

3) Egyéb alkotórészek , legjellemzőbbek a felületaktív anyagok

4) A tároló ill. porlasztó készülék



A propellensek problémája

CFC = Chlorofluorocarbons

Jók, mert

nem toxikusak és

nem gyúlékonyak,

azonban

környezetkárosítóak

és az ún. „cold-freon” hatást okozzák.



MDI jellemzők

1) A propellensek nagy nyomáson cseppfolyósított gázok
2) A készüléket működésbe hozva meghatározott térfogatú ( 25-100 

mikroliter ) propellens szabadul fel, amely
3) Pontosan ismert mennyiségű hatóanyagot ( 25 mikrolitertől) tartalmaz
4) Az MDI-ek általában 100-400 dózist tartalmaznak
5) A spray kezdeti sebessége akár > 30 m/s is lehet



Hogy jut a spray a megfelelő helyre?

A nagy  kezdeti sebesség miatt az aeroszol nagy része a toroknak ütközik és 
csak kis része penetrál a tüdőlebenyekbe, ahová szánják.

A tüdőben a részecskék lerakódása történhet

ütközés által

(a nagyobb centrális légutakban ), ill. 

szedimentációval

(a kisebb perifériás légutakban és az alveolusokban).

Bár a tüdőbe a gyógyszer dózisának nem több mint 

20%-a

jut be, a kezelés nagyon hatásos.

FONTOS:

A kortikoszteroidok lerakódása a torok hátsó részén kapcsolatban lehet lokális 
mellékhatásokkal. (Candidiasis-szájpenész és dysphonia-rekedtség.)
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• Problémák MDI-kel

– Technika helyes alkalmazása

– Hideg-freon hatás

– A még rendelkezésre álló gyógyszermennyiséget nehéz megítélni

– Használat előtt fel kell rázni a palackot

– Környezetkárosító hajtógáz

Pharmaceutical care: alapos tájékoztatás



Az MDI sem tökéletes

Az MDI két fő hátránya:

1) Az inhalátor megnyomását a betegeknek a belégzéssel szinkronba kell 
hozniuk

2) Az ún. „cold-freon” hatás, ami azt eredményezi, hogy a betegek 
befejezik az inhalálást, amint kifújják a sprayt

A felnőtt betegek akár 50%-a is tapasztalhatja ezeket a hibákat; gyerekeknél 
az incidencia még nagyobb lehet, ezért a betegek

inhalációs technikáját

rendszeresen ellenőrizni kell.



A helyes technika MDI esetén

Egy normális kilégzés után fújjuk be a sprayt egy lassú, mély, 5 
másodperces, belégzés folyamán, 

majd ezt követően 10 másodpercig

visszatartjuk a lélegzetet.





1. Rázzuk jól fel az inhalátort használat előtt !

2. Távolítsuk el a sapkát !

3. Lélegezzünk ki !

4. Helyezzük a szájba az inhalátort !

5. Nyomjuk meg az inhalátor tetejét, majd lassan, mélyen lélegezzünk be !

6. Távolítsuk el az inahlátort, majd

tartsuk vissza a lélegzetet 10 másodpercig !

Használat után szájöblítés, gargarizálás !



Milyen alternatív eszközök közül választhat az a beteg,aki nem 
tud MDI-t használni?

• -elosztó készülékek (spacers)

• -tároló tartályok (holding chambers)

• -légzéssel működtetett MDI-ek (breath-
actuated MDI)

• Az eredetileg tervezett készülékekhez 
hosszú, tubus formájú szájrész tartozott, 
amit hamarosan 1cm-re csökkentettek.

• Gyakran tartalmaznak „egy-utas” 
inhalatiós szelepeket, amibe a beteg 
befújja a sprayt, és ezután ebből inhalál.

• Manapság legelterjedtebben a 
Nebuhalereket alkalmazzák!



Alternatív MDI készülékek használatának előnyei
• nagymértékben kiküszöbölik a koordinációs és a „cold freon”     problémákat
• fokozzák a bronchodilatátorok és a corticosteroidok klinikai hatását
• arcmaszkok használatával lehetővé vált asthmás csecsemők kezelése is
• csökken a száj- és garat régióban lerakódó gyógyszermennyiség, mert ezek 

jelentős része a készülék falához tapad     
• ennek következtében csökkennek a helyi, és valószínűleg a szisztémás 

mellékhatások is (pl. beclomethason dipropionat)  
• +megtartják a hagyományos MDI-ek legtöbb előnyeit 

• Hátrányai: -nagyobb terjedelem
-kevésbe kényelmes alkalmazhatóság
-nehezebben hordozhatók





Mire kell ügyelni?

• Gondos tájékoztatást kell adni az inhalációs technikát illetően. 
• Nem  tanácsos több adagot befújni a tároló rekeszbe és egyszerre inhalálni azt.
• A helyes alkalmazás a korábban leírtakkal azonos.
• Ügyelni kell arra, hogy az eszköz lehetőleg ne töltődjön fel elektrosztatikusan, 

mert a részecskék kitapadhatnak a készülék falára
• A spacerek (tárolók) nem univerzálisak. Minden új MDI-spacer kombinációt meg 

kell vizsgálni, hogy a gyógyszer felszabadulás megfelelő-e? A tüdőbe jutó 
gyógyszer mennyisége függ a propellens cseppek méretétől, sebességétől, a 
tároló rekesz méretétől és alakjától, ill. attól, hogy a szájrészen van-e inhalatiós 
szelep?



Mi is az az Autohaler?

- Az inhalációs technikák alkalmazásában a
fő problémát a gyógyszer befújása és a
levegővétel összehangolása jelentette.
Ennek kiküszöbölésére fejlesztették ki az
autohalereket.

- a készüléket egy „spirálrugó” működteti,
ami automatikusan aktiválódik a beteg
szájrészen keresztüli légvételekor

- megvalósításuk sikerült anélkül, hogy
növelték volna a készülék méretét, ill.
csökkentették volna a hordozhatóságát

- Ez az eszköz is kiküszöböli a koordinációs
problémát, anélkül hogy növekedne a
készülék terjedelme és csökkenne
hordozhatósága.



Még egy kis propellens

Próbálnak átállni az ún. hydrofluoroalkánokra 
(HFA-134a ill. HFA-227), melyekkel a CFC-12 helyettesíthető lenne.

Probléma viszont a tenzidek oldékonysága ezekben a propellensekben, 
valamint az adagoló gumi alkatrészeivel való inkompatibilitás.

A gyógyszergyáraknak ugyanakkor egyértelműen bizonyítaniuk kell az új 
formuláció biztonságosságát.

Az Egyesült Nemzetek Környezeti Programja
ezzel kapcsolatban több találkozót szervezett és az Európai Gazdasági 

Közösség
egyet értett abban, hogy 1995-től a CFC-ket
fokozatosan ki kell vonni a forgalomból.





Powder Inhalers (DPI)

Dry Powder Inhalers (1949 )

Spinhaler ( 1969 )
Rotahaler ( 1977 )

Diskhaler ( ’80-as évek vége )
Turbuhaler ( ’80-as évek vége )



Porbelégző készülékek

• Ennek a gyógyszerbeviteli formának 
az az előnye, hogy a beteg belégzése 
indítja meg a gyógyszernek a 
szervezetbe való jutását, így a 
hatóanyag közvetlenül a légutakba 
áramlik.

• Számtalan porbelégző készülék 
hozzáférhető napjainkban.



Accuhaler/Discus GOLD: albuterol/salbutamol, beclomethasone, fluticasone, salmeterol and the combination fluticasone/salmeterol.

Aerohaler GOLD: fenoterol and ipratropium bromide.

Aerolizer GOLD: eformoterol.

Clickhaler GOLD: albuterol/ salbutamol and beclomethasone.

Diskhaler/Rotadisk GOLD: albuterol/ salbutamol, beclomethasone, fluticasone and salmeterol.

Easyhaler GOLD: albuterol/ salbutamol and beclomethasone.

Handihaler GOLD: tiotropium.

Novolizer GOLD: albuterol/ salbutamol and budesonide.

Pulvinal GOLD: albuterol/ salbutamol and beclomethasone.

Rotahaler GOLD: albuterol/salbutamol, and beclomethasone.

Turbuhaler GOLD: budesonide, formoterol, terbutaline and the combination 

budesonide/formoterol



DPI jellemzők

• Gyorsan alkalmazhatók, kicsik, hordozhatók
• A régebbi típusok csak egy dózist tartalmaznak,amit előzetesen be kell 

tölteni
• Nem igényelnek propellenst (környezetvédelem
• A levegővétel működteti őket, a beteg lélegzete diszpergálja a port a

légáramban
• A Diskhaler 4-8 dózist tartalmaz blister csomagolásban, míg a Turbuhaler 

akár 200 dózist tömörít egyetlen gyógyszerformában



Porinhalációs rendszerek

A tüdőbe juttatott hatóanyag mennyisége

hasonló a DPI és MDI esetén, de míg MDI 

használatakor lassú belégzés kívánatos, 

addig a porinhalációs rendszereknél helyes 

technikának a gyors légvétel számít. 



DPI
Bármely por inhaláló készüléknek

1) meghatározott mennyiségű gyógyszert kell adagolnia és

2) az adagot a légáramba kell juttatnia

3) mikronizált részecskék formájában.

DPI esetén is nagyjából az MDI-nél alkalmazott hatóanyagok fordulnak elő l



• Előnyeik:

– Gyors, könnyű használat

– Hordozható

– Kicsi méret

– Nem szükséges hajtóanyag

– Egyenletesen adagol

– A még rendelkezésre álló 
gyógyszermennyiség 
ellenőrizhető

– megbízható

• Hátrányaik:

– A gyógyszer nedvességre 
érzékeny

– Könnyen összetapadnak a 
szemcsék

– Hatékonyság függ a beteg 
inspiratorikus erejétől

– Időnként köhögést okoznak

– Ált. nagyobb adag szükséges 
ua. hatás eléréséhez



Típusai

• Egyadagos

– Gyógyszer zselatinkapszulában

Spinhaler (Na-kromoglikát)

Rotahaler (beclamethason, 
salbutamol)

• Többadagos

•Adagonkénti 
méréssel 
működő
•Turbuhaler 
(terbutalin 
szulfát, 
budesonid)

•Több külön adaggal 
működő
•Diskhaler 
(régen:salbutamol, 
beclametason; 
mostanában: 
salmeterol, 
fluticason-propionát)
•Diskus (fluticason)



Kapszula inhalációhoz



Diskhaler

Diskus
Turbuhaler



Easyhaler

• Salbutamol- szulfát tartalmú

• 100 és 200 mikrogrammos 
kiszerelés

• Védődobozban hozzák 
forgalomba, ennek szerepe a 
nedvességvédelem 



Novolizer

• Többdózisú szárazpor- inhalátor



Azért ez sem tökéletes…

Nem biztos, hogy minden beteg produkálni tudja belégzéskor azt a szükséges 
és elégséges csúcs áramlási sebességet az eszközön keresztül, ami a por 
felszabadításához ill. 5 mikrométernél kisebb átmérőjű részecskékre való 

diszpergálásához szükséges. Pl. a Turbuhaler esetén egy akut 
nehézlégzéssel küszködő kisgyermeknek nehézségei lehetnek a megkívánt 

30 l/min-es csúcs belégzési légáramlás elérésével. (oktatókészülék-
légzéstechnika)

A gyártónak bizonyítania kell a nedvességgel szembeni rezisztenciát is.



A laktóz szerepe

Sok beteg tévesen úgy értékeli inhalálás 

után, hogy helytelen volt a technikája és 

újra inhalál, csak azért, mert az adott 

hatóanyag általában íztelen és olyan 

kis mennyiségű, hogy nem észlelhető. 

Ezért a hatóanyag mellé sok esetben ízesítő 

anyagot (pl. laktóz) kevernek, s ezzel 

nyomon követhetővé válik a sikeres 

inhaláció.



Nebulizerek

• Gyermekek és idős betegek kezelésekor

• Nagy mennyiségű bronchodilatátor bevitelére

• COPD és akut és krónikus asztma esetén

• Olyan hatóanyag esetén, amely nem formulálható MDI-ben vagy DPI-ben

• Otthoni bronchodilatációs terápiára

• Minden oldat vagy szuszpenzió esetén – elvileg mind bejuttatható 
nebulizerrel



Mi a nebuliser?

• Olyan eszköz, mely egy maszkon vagy egy 
pipán keresztül gyógyszeres gőzt juttat be a 
szájon keresztül, mely segít megnyitni a 
tüdőhöz a légutakat. 



Gépi porlasztó

• Elektromos árammal működő kompresszoros vagy ultrahangos készülék
segítségével juttatjuk a hatóanyagot tartalmazó oldatot aeroszol formájában a
beteg szervezetébe. Elsősorban súlyosabb betegek esetében, kórházakban és
nagyobb gyógyszermennyiségek bevitelére alkalmas módszer. Néhány esetben
otthon is alkalmazható hirtelen állapotromlás esetén vagy folyamatos
váladékoldásra. Figyelni kell arra, hogy a páciens előírásszerűen használja a
készüléket és az alkalmazott gyógyszert is, mert éppen a nagyobb mennyiségű
hatóanyag bevitele miatt megnő a túladagolás, a mellékhatások jelentkezésének a
veszélye is.



Nebulizerek típusai

Ultraszonikus nebulizer, ami a permetet nagyfrekvenciájú 
hanghullámok segítségével hozza létre (általában > 1 MHz)

Jet nebulizer kompresszorral működik 
vagy levegő/oxigén palackkal





Omron NE U17 
ultrahangos 
inhalátor

Inqua Neb kompresszoros 
inhalátor

Samsung SUN-600 ultrahangos inhalátor



Nebulizerek előnyei, hátrányai

1. a nebulizerek használata könnyű

2. nem igényelnek speciális légzési technikát

3. nagy gyógyszeradagok beadhatók pl. 1g.

DE

o Nagyobb kiterjedésű, lassú, és nehezen szállítható, és

o az összetevők könnyen beszennyezhetők, ezért a rendszeres tisztítás, sterilezés
elengedhetetlen



Az egyes technikák összehasonlítása

előny hátrány

MDI •Kicsi

•Hordozható

•Gyors használat

•Változtatható dózis

•Sokan nem tudják helyesen használni

•CFC hajtógáz szükséges

•Limitált dózis-tartomány

•Csak bizonyos hatóanyagok alkalmazása

MDI/Spacer •Hordozható

•Változtatható dózis

•Gyors használat

•Csökken a fel nem szívódó 
gyógyszermennyiség

•Nagyobb,mint az MDI

•Kevésbé hordozható

•CFC hajtógáz szükséges

•Limitált dózis-tartomány

•Csak bizonyos hatóanyagok alkalmazása

DPI •Kicsi

•Hordozható

•Gyors használat

•Nem szükséges a hajtógáz

•Limitált dózis-tartomány

•Csak bizonyos hatóanyagok alkalmazása

•Gyógyszer nedvesedése előfordulhat

•Dózis nem mindig változtatható

Nebuliser •Könnyű használat

•Dózis széles skálája 

•Széles gyógyszerskála

•Nem szükséges a hajtógáz

•Nagy kiterjedés

•Csak kevés hordozható

•Drága kompresszor

•Lassú  használat



MDI – MDI + Spacer



DPI - Nebulizer



g- szcintigráfia

Információt kapunk:

- A gyógyszer teljes mennyiségének elhelyezkedéséről a tüdőben

- A helyi eloszlási mintázatokról

- Az oropharynx-ban lerakódó gyógyszermennyiségről

Technika:

γ-sugarakat kibocsátó radionuklidokat juttatnak a betegbe, és

ez fontos információkat szolgáltat a szervek működéséről. A γ-

sugarakat γ-kamerával detektálják. A kamerákat adat-

feldolgozó rendszerekhez kapcsolják és elkészítik a képet az

adott területről

A leggyakrabban alkalmazott radionuklid: technécium 99m (6

óra felezési idővel), amit inkorpolálnak az adagolási formába



A g-szcintigráfiával detektálhatjuk a nebulizereket,MDI-t, DPI-t.

Fontos in vitro adatokhoz juthatunk az alkalmazott módszerrel, illetve a 
formulával kapcsolatban.



Összegezve:

A g-szcintigráfia információt ad az inhalált anyagok 
célbajutásáról,

ami más módszerekkel nehézkes, vagy eleve lehetetlen !



A depozíciós mintázat
Függ:

1. Részecskeméret eloszlástól

2. Inhalációs technikától

– Nebulizer esetén a részecskeméret 
megválasztható, és normális belégzés javasolt

– MDI-nél a részecskeméret nem változtatható, az 
optimális belégzési forma a lassú, mély belégzés és 
a lélegzet benntartása 

– DPI használatakor a betegnek olyan gyorsan kell 
lélegeznie, ahogy csak képes





Jövőkép

 Jelenleg is kiterjedt kutatások vannak
 Új,javított készülékek
 Új gyógyszerek
 Új gyógyszerformulák fejlesztése

 A pulmonáris,inhalációs gyógyszerfelszabadulás előnyei egyre elfogadottabbak
 Nem csak a tüdő kezelésére,hanem szisztémás hatás elérésére is használják

A történelem ismétli önmagát.
Volt idő, amikor a gyógyítók minden betegség gyógyítására gőzterápiát javasoltak.



Köszönöm a megtisztelő figyelmet



Terhesség alatti gyógyszeres kezelés



Veleszületett rendellenességeknek nevezzük az embrionális,
vagy foetalis fejlődés során létrejövő genetikai
(prekoncepcionális vagy congenitális), ill. az ezen időszak
alatt ható környezeti tényezők ún. teratogének hatására
kialakuló (connatalis) morfológiai vagy funkcionális magzati
károsodásokat.

Terhesség alatti gyógyszerelés



20. Század eleje: 
a magzat a méhen belül teljes biztonságban van!

• 1920-as évek: röntgensugárzás 

→ értelmi fogyatékosság 
→ microcephalia

• 1941. Ausztrália: rubeolajárvány → szürkehályog

• 1961. november, Widukind Lenz:

Contergan (thalidomid) → phocomelia

Teljes biztonsággal egyetlen gyógyszerről sem lehet azt állítani, hogy nem 
okoz magzati károsodást!

Gyógyszert csak jól indokolt esetben alkalmazzunk, kockázat-haszon 
mérlegelésével!



Congenitalis malformációk etiológiája
(veleszületett elváltozások eredete)

• 65-70%-ban ismeretlen

• 20-25%-ban genetikai okokra vezethető vissza,

• 3-5%-ban intrauterin fertőzés következtében jön létre

• kevesebb mint 1%-áért tehetők a gyógyszerek felelőssé

A legtöbb multifaktoriális eredetű



Fejlődési zavarok lehetséges okai
1. A vegyület jellege 

A farmakoterápiás készítmények több mechanizmus útján okozhatnak fejlődési rendellenességet:

• - gén szintű károsítás (mutáció),

• - kromoszóma szintű károsítás,

• - a mitózis folyamatának károsítása,

• - nukleinsavak károsítása, 

• - a prekurzor anyagok, szubsztrátok károsítása,

• - az energiatermelő-anyagcsere károsítása,

• - membránfunkciók megváltoztatása,

• - a sejt élettani ozmózisának megváltoztatása,

• - enzimműködések gátlása,

• - méhlepény működésének károsítása,

• - fokozhatják az uterus tónusát,

• - indirekt módon, az anyai biokémiai működések megváltoztatása



A terhesség 12. hete előtt szedve nagy valószínűséggel congenitális

malformációt okozó főbb gyógyszercsoportok

Antiepileptikumok
- phenytoin (Diphedan)

- valproinsav (Convulex)

- Trimethadion

Antikoagulánsok

- kumarinszármazékok pl. (Syncumar)

A-vitamin és származékai pl. (Roaccutan)

Alkilező mitózisgátlók pl. (Endoxan)

Folsavantagonisták pl. (Methotrexat)

Hormonok
- androgének pl. (Andriol)

- szintetikus ösztrogének pl. diethyl-stilboestrol

Lithium pl. (Lithicarb)

Penicillamin pl. (Byanodine)

Antibiotikumok
- chloramphenicol

- streptomycin



2. Az alkalmazott dózis és a kezelés időtartama

A magzatra ható gyógyszermennyiség, azaz a teratogén értelemben 
vett dózis következményei az alábbiak lehetnek:

• Mivel nem éri el a károsító küszöbértéket 
nincs kimutatható károsodás.

• A küszöbértéket meghaladja, és/de a magzati élettel 
összeegyeztethető 

születés után felismerhető fejlődési rendellenességeket okoz.

• Olyan nagy a károsító tényezők dózisa, hogy 
az embrió elhal.



3. Genetikai sajátosságok, környezeti tényezők

• Állatkísérletek     humán eredmények

• Anyai és a magzati farmakogenetikai típus
• gyors vagy lassú acetilátor, hidroxilátor vagy metilátor csoportba 

tartozik

• gyógyszermetabolizáló enzim hiánya vagy csökkent aktivitása

• A várandós nő kóros állapotai 
• Pl. dehydratio, asphyxia, hypotensio, vese- és májelégtelenség illetve 

vérzés 
gyx felhalmozódás magzatba átjutó gyx konc.

• a lepényi keringést és a placenta áteresztőképességét károsító
állapotok is (pl. toxaemia)



4. Gestatiós periódus

A terhességi idő függvényében az alábbi károsodások alakulhatnak ki:

• Blastopathia (0-2 hét)
„Minden vagy semmi” jelenség (a zigóta elpusztul vagy normálisan fejl.)

• Embryopathia (2-8 hét)
Az éppen kialakuló szerveket éri ártalom.

Ebben az időszakban kialakuló congenitalis malformatiók pl.:
- velőcsőzáródási rendellenességek (VZR)
- nyúlajak/farkastorok
- phocomelia
- a szem és a szív fejlődési rendellenességei, stb. 

• Foetopathia (8-40. hét)
A 2. és 3. trimestert a sejtszintű differenciáció, a funkcionális érés jellemzi.

• idegrendszeri, a csontvelő-, a nyirokszervi és az ivarszervi károsodások

• Prekoncepcionális időszak
A terhesség előtt alkalmazott gyx-ek is hatással lehetnek a fejlődésre.



A gyógyszer hatását befolyásoló tényezők a 
terhességben

• Terhesség alatt jelentősen módosul a gyx-ek farmakokinetikája, mely 
a foetoplacentaris egység:

Anyai szervezet placenta magzati szervek

élettani paramétereinek változásával magyarázhatók.



A placenta szerepe
• A farmakonok transzplacentárisan és paraplacentárisan (a magzatvízen 

keresztül) is átjuthatnak a magzatba.

• A méhlepény transzfer mechanizmusai:
• egyszerű diffúzió (passzív transzport)

• facilitált diffúzió

• aktív transzport

• pinocytosis

• membráncsatornán keresztüli transzport

• A diffúzió mértékét befolyásoló tényezők 
• Méhlepény: annak mérete és vastagsága, anyai-magzati koncentrációkülönbség

• Gyógyszer: molekulasúlya, lipidoldékonysága, a disszociáció, az ionizáltság foka és a 
fehérjéhez kötődés mértéke

/Egyszerű diffúzióval: nem ionizált, fehérjéhez nem kötött, kis molekulatömegű (500 D alatt) 
zsíroldékony anyagok/



• ATP-kötő ABC transzportfehérjék - mint a Pgp (P-glykoprotein) és a BCRP 
(breast cancer resistance protein) 

• Efflux hatás (szubsztrát-specifikus)

• Aktivitásukat gátolja: pl. nelfinavír, ritonavír, Ca-csatorna gátlók

• Pgp-t és BCRP-t kódoló gének egy nukleotidos polimorfizmusai (SNPs)   ≈  
transzportfehérjék expressziójának- és egyéb placentáris funkcióknak a 
megváltozása         

Egyéni fogékonyság szempontjából kedvezőbb, megalapozottabb, személyre szabott 
gyógyszeres terápia kialakítása.

A magzatot érő teratogén ártalmak minimalizálása.



Magzati jellegzetességek
• A gyógyszer a magzatba juthat:

• köldökvénán keresztül 
• paraplacentárisan (chorioamnionálisan) – /magzatvízből való nyelés/
• a magzat bőrén keresztül 
• a  magzat tüdején keresztül

• A magzati testösszetevők (pl. össz-víztartalom, zsírtartalom) folyamatos változása:
→ gyógyszermegoszlás  állandóan módosul

• Fehérjekötődés: a magzat keringő fehérjéinek mennyisége és kötőképessége is 
csökkent az anyáéhoz képest.

• Gyógyszer-metabolizmus:
• gestatio 6. hetében már  észlelhető
• 15-20. hetében már a felnőtt gyógyszer-oxidációs képességének 40-60%-ával 

rendelkezik
• A foetalis máj bizonyos II. fázisú reakciókra (pl. szalicilátok glicinkötésére) is alkalmas.

• A foetalis glomerulogenesis a 32-34. gestatiós hétre befejeződik

a szülés idejére a diuresis jelentősen megnő.

A tubulusfunkciók lassabban alakulnak ki.



Anyai farmakokinetikai változások terhesség 
alatt

• A gyomor- és béltartalom kiürülése lassabb → felszívódás mértéke nő

• A gyomortartalom pH-ja emelkedik 
(hányinger, hányás, a 40%-kal csökkenő gyomorsav-termelődés)

• A kisvérköri keringés és a légzési perctérfogat emelkedik 
(nő a tüdőn keresztül alkalmazott gyógyszerek - antiasztmatikumok, narkotikumok – felszívódása)

• Nő a látszólagos megoszlási térfogat, a „disztribúciós volumen” (Vd)
(zsírszövet nő, új vízterek) 

• Vérvolumen, főleg a plazmatérfogat növekedése 
(albuminfrakció csökken → szabad gyógyszerfrakció nő)



Anyai farmakokinetikai változások terhesség 
alatt
• A máj cytochrom P-450 rendszerének (I. fázisú reakciók) aktivitása fokozódik. 

(progeszteron, kompetíció). pl. paracetamol, metoprolol metabolizmusa gyorsul

• A gyakran előforduló intrahepaticus cholestasis miatt csökken az epével kiválasztott anyagok 
clearance-e.

• Glomeruláris filtrációs ráta (GFR) 40-50%-kal nő.
pl. digoxin, ampicillin, cefalexin, cefuroxim eliminációja gyorsul

• Pregnancy protein-ek (PP-proteinek) megjelenése → gyógyszerek fehérjékhez kötődésének 
mértéke módosul



Gyógyszerek veszélyességi osztályba sorolása terhességben az FDA

ajánlása alapján

A Ellenőrzött humán vizsgálatok szerint magzati veszély nem áll fenn.

B

Állatkísérletek szerint nincs magzati károsodás, de humán kísérleteket 

nem végeztek; vagy az állatkísérletekben igazolódott káros hatást a jól 

kontrollált humán vizsgálatok nem erősítették meg.

C

Sem állatkísérletekből, sem humán vizsgálatokból nincsenek megfelelő 

adatok; vagy állatkísérletekben igazolódott a káros hatás, de emberben 

nincs bizonyítva. A magzat veszélyeztetettsége nem ismert.

D
Egyértelműen beigazolódott a magzati károsodás rizikója, de túlsúlyban 

vannak az alkalmazott szer előnyei a veszélyekkel szemben.

X
A szer alkalmazása terhességben kontraindikált. A magzati veszély 

túlsúlyban van az előnyökkel szemben.



Terhesség alatt előforduló betegségek 
és kezelési lehetőségeik

A leggyakoribb tápcsatornai tünetek

• Hányinger, hányás: reggel, 22.g. hétre elmúlik

 pyridoxin (B6 VITAMIN), dimenhydrinat (DAEDALON) , 2-3. trimester: promethazin
(PIPOLPHEN)

 Hyperemesis gravidarum: kórházi ellátás

• Székrekedés

 Hátterében: megváltozott életvitel és táplálkozás, nagyobb uterus, lelassult gyomor- és 
bélmotilitás, gyógyszer-mellékhatás (vaskészítmény)

 Étrend átalakítása (rostok+víz)

 Szennozidok (TISASEN), az ozmotikusan ható lactulose (DUPHALAC) és a Glicerines 
végbélkúpok
Sós hashajtók (glaubersó), ricinusolaj: ELLENJAVLT!

• Hasmenés

 Hátterében: vírusok, baktériumok, gyógyszerek mellékhatása, IBS, IBD

 Só- és vízháztartás rendezése, aktív szén (CARBO ACTIVATUS), loperamide (LOPEDIUM) rövid 
ideig



• Gyomorégés, gastrooesophagealis reflux betegség és peptikus fekély
Háttér: Lassul a gastrointestinalis tranzit, csökken a nyelőcső alsó 

sphincterének tónusa, nő a hasűri nyomás, fokozódik a gyomorsav 
termelődése.

Életmód, étrend átalakítás
I. Sucralfat (VENTER, ULCOGANT) és az aluminium-calcium-magnézium

(ANACID, ANTAGEL) alapú antacidumok
II. H2-receptor antagonisták: rantidine (ZANTAC, ULCERAN)
III. Protonpumpa-gátlók: omeprazole (LOSEC) és lansoprazole

(REFLUXON, PROTONEXA, EMILLAN)

• Aranyér
Háttér: székrekedés, növekvő uterus → kismedencei vénás pangás és 

megnövekedett hasűri nyomás → fokozódik a nyomás a rectalis
vénákban 

ülőfürdő, (jeges borogatás), lokális fájdalomcsillapító kenőcsök (calcium
dobesilate, lidocaine: DOXIPROCT OM; HEMORID), székletlazító kezelés



A haemostasis zavarai

• Thrombosis
LMWH kezelés: dalteparin (FRAGMIN)

Kumarinok: NE! (magzati retardációk, idegrendszeri zavarok)

Acetilszalicilsav (nagy dózisban) 
• 1. trimeszter: fejlődési rendellenességek (farkastorok, szívfejlődési rendell.)

• 3. trimeszter: gestatiós periódus megnyújtása, ductus Botalli idő előtti elzáródása, 
méhösszehúzódások gátlása, koponyaűri vérzés

• Varicositas (=Visszértágulat)
Háttér: csökken a vénafalak tónusa, és nehezített az alsó végtagokból a vénás 

visszaáramlás

Konzervatív terápia: alsó végtag mozgatása, felpolcolása, fásli, gumiharisnya 
használata 

Gyógyszeres kezelés: calcium dobesilate és oxerutin (VENORUTON) helyileg, 
per os: diosmin és hesperidin (DETRALEX) 



Anaemia

• Vashiányos anaemia
• Anaemiás esetek 95-98%-a vashiány miatt.

• A placentának nagyobb az affinitása a transzferrin-kötött vas iránt az anyai 
csontvelőhöz képest.

• Leggyakoribb tünetei: fáradékonyság, étvágytalanság, fejfájás, palpitatio, 
sápadtság, hidegérzet, körmök törékenysége

• Orális vaspótlás: SORBIFER DURULES, MALTOFER

• Folsavhiányos anaemia
• A szervezet folsavtartaléka kb. 6 hétre elegendő

• Kezelés: HUMA-FOLACID vagy NEO-FERRO FOLGAMMA



Terhességi hypertoniák

Haemodinamikai változások:
• a szív perctérfogata 30-50%-kal nő,

• a verőtérfogat kb. 30%-kal nő,

• a szívfrekvencia percenként 12-20-szal nő,

• szisztémás vascularis rezisztencia (SVR) 15%-kal csökken,

• a szív jobbra helyeződik és felnyomódik,

• vértérfogat kb. 35-40%-kal növekszik,

• plazmatérfogat kb. 45%-kal nő, 

• EC (extracellularis térfogat) nő,

• alvadási faktorok szintje nő.



Szövődmények: másodlagos toxaemia, idő előtti lepényleválás, 
intrauterin retardáció, magzati központi idegrendszeri károsodások, 
magzati asphyxia

Csoportosítás:

Terhesség által kiváltott hypertonia (PIH: pregnancy induced hypertension): 
gestatio 2. felében

Praeeclampsia: PIH+ proteinuria

 perifériás rezisztencia fokozódása, hypovolaemia és fokozott sympaticotonia

Átmeneti hypertonia

 Terhesség 3. trimesterében jelentkezik

 Szülést követő 10 napon belül rendeződik

Krónikus hypertonia: már a várandóság előtt is fennállt



Kezelés:
• methyldopa (DOPEGYT): nem befolyásolja az uteroplacentáris keringést

• dihidralazinok (DEPRESSAN): nem csökkentik a vese keringését

• nifedipin (CORDAFLEX): csökkenti az uterus tónusát és fokozza a placenta 
keringését → toxaemia kezelése

Kerülendő az alábbiak alkalmazása:
• Béta-blokkolók (magzati retardáció)

• Diuretikumok (placenta vérátáramlásának ↓ → asphyxia veszély)

• ACE-inhibitorok (magzati anuria, renális malformáció, oligohydramnion)

• Angiotensinreceptor-blokkolók



Cukorbetegség
• Háttér: Terhesség diabetogén hatása

 inzulinrezisztencia élettani fokozódása a gestatiós periódusban

contrainsularis hormonok (szérum kortizol, növekedési hormon, humán 
placentáris laktogén, progeszteron) hatása fokozódik

zsírszövet felszaporodása → megváltozik egyes inzulinhatást befolyásoló 
citokinek (adiponektin, leptin) szérumszintje

 inzulinclearance fokozódása (placenta fokozott inzulináz aktivitása)

szervezetnek többletinzulin termelésére lesz szüksége  → béta-sejtek 
hypertrophiássá válnak

alacsonyabb az éhomi- és magasabb a postprandialis vércukorszint a non-
gravid állapothoz képest

Nem diabeteses terhesség esetén a normál tartományon belül maradnak a 
fokozódó inzulintermelés ellensúlyozó hatásának köszönhetően.



GDM (Gestational Diabetes Mellitus)

Olyan hyperglykaemiát okozó szénhidrátanyagcsere-zavar, 
glükóztolerancia csökkenés, amely első ízben a terhesség során 
kezdődik vagy kerül felismerésre.

• nagyobb testsúly → megnövekedett inzulinrezisztencia (mely már 
meghaladja a szervezet inzulintermelő kompenzációs kapacitását) + 
contrainsularis hormonok

• terhesség második felétől emelkedik a postprandialis vércukorszint 
(főleg reggel), melyet követhet az éhomi vércukorértékek kifejezett 
emelkedése is. 

• Jellemző a hyperlipoproteinaemia, a szérum koleszterin- és 
trigliceridtartalmának emelkedése, illetve a hypertonia megjelenése 
is gyakori.



Kezelés:

• Étrend- és életmódbeli változtatások

• nagymértékű postprandialis vércukorszint-emelkedés → gyors hatású 
inzulin főétkezések előtt (ACTRAPID)

• éhomi vércukorértékek emelkedése → lefekvés előtt bázisinzulin 
(általában NPH-típusú készítmények: INSULATARD, HUMULIN N)

• Ultragyors hatású analóg inzulinok és analóg bázisinzulinok NEM
javasolt.

• Orális antidiabetikumok használata kerülendő.

• Folyamatos otthoni vércukorszint monitorozás (terhesség 
előrehaladtával csökken a szénhidrát-tolerancia és az inzulin-
érzékenység)

• Havonta szemfenék, vesefunkció és vizelet bakteriológiai vizsgálat



A pajzsmirigy betegségei

A terhesség alatt fiziológiásan is változik a pajzsmirigyműködés:
• Fokozódik a szervezet pajzsmirigyhormon iránti igénye.

• Megnő a magas ösztrogénszint miatt a TBG („Thyroxine Binding Globulin”) 
mennyisége, de telítettsége csökken.

• A placenta által termelt choriongonadotropin (hCG) számottevő TSH-aktivitással
rendelkezik. Kötődik a TSH-receptorhoz, így direkt módon stimulálja a 
pajzsmirigyműködést, és emeli a szabad-hormonszintet (FT4 és FT3).

• Az első trimeszterben ún. fiziológiás hyperthyreosis alakul ki.

• A pajzsmirigyhormonok katabolizmusa megnövekszik, amely a fokozott 
dejodináz hatással függ össze.

• Fokozódik a jód iránti igény. 



• Hypothyreosis
• szubsztitúciós terápia : levothyroxine (EUTHYROX)

• Hyperthyreosis
• A nem-immun hyperthyreosist főleg a toxikus adenoma és bizonyos gyógyszerek 

okozzák (jód, tiroxin-túladagolás, amiodarone). 

• Az immun-hyperthyreosisok közül a Basedow-Graves (BG) kór a leggyakoribb (a 
hyperthyreosisos esetek kb. 80%-a). 

• csak enyhe fokú túlműködés esetén lehetséges a fogamzás

• a II. trimeszter után ideiglenes remissziós fázis 

• Kezelés: propylthiouracil (PROPYCIL) (intrathyreoid peroxidase enzim gátlása)

• dózisát fokozatosan lehet csökkenteni, és a második trimesterben megkísérelhető a 
terápia megszűntetése

• A béta-receptor-blokkolókkal történő kombináció nem javasolt. 

• A radiojód kezelés alkalmazása terhesekben tilos.

• Kontraindikált a fokozott jódbevitel is (pl. MATERNA).



Morbus Sacer
• Antiepileptikumok használatakor különböző congenitalis malformatiok kialakulására lehet 

számítani (szívhibák, nyúlajak, farkastorok). 

 a terhességi folsavhiányt az antiepileptikumok súlyosbítják

 a gyógyszerek intermedier termékei direkt módon okoznak teratogén ártalmakat

 genetikai determináltság (pl. csökkent epoxide-hydrolase szint).

• Epilápsziás terhes nők gondozása esetén az alábbiakra kell odafigyelni:

 Ha az utolsó roham óta több mint 3 év telt el → ? a gyógyszeres terápia szüneteltetése

 Ha a kezelés szükséges → monoterápiát alkalmazzunk (a lehető legkisebb hatékony dózis szintjén 
tartva)

 Az antiepileptikumok szérumkoncentrációja terhesség alatt a 8-14. héttől fokozatosan csökken 

• a megváltozott fehérjekötődés

• a felgyorsult hepatikus metabolizmus

• hányások és a plazmavolumen-változás

Szükséges az anya szigorú és gyakori gyógyszerszint-monitorozása 
(TDM: Therapeutic Drug Monitoring) az optimális terápiás vérszint
biztosítása érdekében.



• Az első vonalbeli hatóanyagok (phenobarbital: SEVENAL, phenytoin: DIPHEDAN,
carbamazepine: NEUROTOP, TEGRETOL, valproic acid: CONVULEX, DEPAKINE)
magzatkárosító hatása bizonyított. 

• Lehetőség szerint a teratológiai szempontból legveszélytelenebb gyógyszereket 
választják (pl. benzodiazepinek: RIVOTRIL). 

• Az újabb hatóanyagokkal (mint pl. lamotrigine: GEROLAMIC, LAMICTAL, vigabatrin: 
SABRIL, gabapentin: GORDIUS, NEURONTIN, pregabalin: LYRICA, felbamate: TALOXA, 
topiramate: ETOPRO, levetiracetam: KEPPRA) nincs még elég klinikai tapasztalat a 
terhesség alatti epilepsziák kezelésében.

• A terhesség alatti terápia során a rohammentesség biztosítása az elsődleges cél. 

• Roham előfordulása esetén magnesium sulfate, clonazepam, phenytoin adása 
javasolt.



Antibiotikus kezelés terhesség alatt

Genitális fertőzések

• Következményük lehet: vetélés, koraszülés, idő előtti lepényleválás, nő a 
postpartum anyai és az újszülöttkori infekciók kockázata.

• A leggyakrabban előforduló nemi úton terjedő betegségek: a gonorrhoea, a 
syphilis, a trichomoniasis, a candidiasis, a chlamydia- és herpes-fertőzések.  

• Bakteriális infekciók (syphilis, gonorrhoea, chlamydia) kezelése 

 Elsőként választandó szer az azithromycin (SUMAMED, ZITROCIN) 

(valamennyi típusos és atípusos genitális patogénnel szemben hatékony, legkedvezőbb 
minősítés a terhesség alatti adhatóság szempontjából) 

 Béta-laktám antibiotikumok jól reagálnak pl. gonorrhoeával és más, baktérium okozta 
genitális fertőzésekkel szemben 

 (A gyakran együttesen jelenlévő atípusos patogének /Chlamydia trachomatis, genitális 
Mycoplasmák/ elleni alkalmazásuk kevésnek bizonyult → azithromycint + cephalosporin
/cefuroxime: ZINNAT, cefixime: SUPRAX/ kombináció



Fluorokinolonok az atípusos kórokozókkal és a gonorrheával szemben is 
hatásosak, de terhesség alatti használatuk kontraindikált.

A gombás fertőzések (pl. candida) kezelésére clotrimazol (CANESTEN) és 
natamycin (PIMAFUCIN) tartalmú készítmények lokális alkalmazása javasolható. 

A protozoon infekciók (pl. trichomoniasis) ellen hatásos a metronidazole (KLION, 
ROZEX) és a tinidazole, ám a terhesség első trimeszterében alkalmazásuk 
kontraindikált. 

A virális fertőzésekben (pl. herpes) acyclovir (ZOVIRAX, VIROLEX, TELVIRAN) 
használható.



Húgyúti infekciók

• Veszélyek: koraszülés, spontán vetélés, terhességi toxaemia, puerperalis sepsis + 
újszülöttkori sepsis és alacsonyabb születési súly

• Hátterükben állhatnak: 
Escherichia coli, Staphylococcus, Streptococcus, Klebsiella, Proteus fajok 

• Kezelés: béta-laktám antibiotikumok – mint a penicillinek (amoxicillin: 
AMOXICILLIN-B, AKTIL, AUGMENTIN, ampicillin: SEMICILLIN, UNASYN) és a 
cephalosporinok (ceftriaxone: LENDACIN, cefixime: SUPRAX, ceftibuten: CEDAX)-
és a nitrofurantoin.

• Akut cystitis esetén a 2. és 3. generációs cephalosporinok használata javasolt 
(cefixime bizonyult a leghatékonyabbnak). 

• Pyelonephritis: hospitalizáció (parenterális kezelés megkezdésekor elsősorban 
alkalmazott antibiotikumok a cefuroxim, a ceftriaxon és a cefotaxim a tenyésztési eredmény 
megérkezéséig). 

• 7-10 nap a kezelés javasolt időtartama 



Légúti megbetegedések
• Láz teratogén hatása: anencephalia-spina bifida, az archasadékok, a cataracta és a 

microphthalmia

• Háttérben:

Rhinovírusok, Streptococcus, Staphylococcus, Haemophilus és Mycoplasma fajok

• Kezelés
elsőként választandó szer: azithromycin (SUMAMED, ZITROCIN)

Gram negatív baktérium vagy Streptococcus pneumoniae jelenléte esetén: 
azithromycin + cephalospiron (cefalexin: PYASSAN, cefuroxim: ZINNAT, 
ceftriaxon) 

köhögéscsillapítóként kodeinszármazékok (CODERIT N), a 2. és  3. trimeszterben 
butamirat (SINECOD) 

köptetőként brómhexin (PAXIRASOL), a 2. és 3. trimeszterben ambroxol
(AMBROXOL-Q), acetylcystein (ACC, FLUIMUCIL) 

A gyógyszeres terápia mellett fontos a bőséges folyadékfogyasztás, az 
ágynyugalom és természetesen a lázcsillapítás is.



Rövid összefoglaló áttekintés az antibiotikumokról:

• Penicillinek (amoxicillin: AMOXICILLIN-B, AKTIL, AUGMENTIN, ampicillin: SEMICILLIN, 
UNASYN): A placentán átjutnak, de teratogén hatásukra nincs bizonyíték, 
biztonságosan alkalmazhatók. Elsőként választandó szerként tartjuk számon a 
terhességi infekciók esetén.

• Cephalosporinok (cefalexin: PYASSAN, cefuroxime: ZINNAT, cefaclor: CECLOR, 
ceftriaxone: LENDACIN, cefixime: SUPRAX, ceftibuten: CEDAX): Szintén átjutnak a 
placentán. A vesén keresztüli elimináció fokozott, ezért a nem terhes állapothoz 
képest rövidebb a plazmafelezési idő. Biztonságosan az 1. generációs szerek 
alkalmazhatók. 

• Makrolidok (erythromycin: MEROMYCIN, ERYTHROTROP; spiramycin: ROVAMYCINE; 
roxithromycin: RULID; clarithromycin: KLACID, FROMILID; azithromycin: SUMAMED): 
A nagy molekulaméret miatt nem jutnak át a placentán. Alkalmazásuk különösen azok 
körében javasolt, akiknél penicillin-érzékenység áll fenn.



• Clindamycinek (DALACIN): Átjutnak a placentán, de kellő tapasztalat hiányában 
alkalmazásuk kerülendő.

• Aminoglycosidok (tobramycin: BRAMITOB, gentamicin: GENTAMICIN, amikacin: 
LIKACIN): Az anyában és a magzatban egyaránt a VIII. agyideg (ototoxicitás), ill. 
a vesetubulusok károsodását válthatják ki. Fokozott a toxicitás veszélye.

• Sulfonamidok (sulfamethoxazole: SUMETROLIM): Gyorsan átjutnak a placentán, 
de a magzati vérszint alacsonyabb az anyainál. Kompetitív módon leszoríthatják 
a bilirubint a plazmafehérjékről, magicterus kialakulásának veszélye állhat fenn 
az újszülöttnél.

• Chloramphenicol: A magas chloramphenicolszint következtében lassuló 
elimináció az ún. „gray baby” szindróma (cyanosis, vascularis collapsus, exitus) 
kialakulását okozhatja.

• Tetracyclinek (doxycycline: DOXITIDIN, lymecycline: TETRALYSAL, 
oxytetracycline: TETRACYCLINE WOLFF, tigecyline: TYGACIL): A magzat fog- és 
csontfejlődési zavarait, ill. a fogak maradandó elszíneződését okozhatják.

• Fluoroquinolonok (ofloxacin: TARIVID, ciprofloxacin: CIPROBAY, norfloxacin: 
NOLICIN, levofloxacin: TAVANIC): Esetleges csont- és porcfejlődési zavart
okozhatnak.

• A chloramphenicol, a sulfonamidok és a nitrofurantoin glükóz-6-foszfát-
dehidrogenáz hiányos magzatban haemolyticus anaemiát okozhatnak.



Fájdalomcsillapítás terhesség alatt 

• Első választandó szer a paracetamol (PANADOL, PARAMAX RAPID). Terápiás 
adagban, rövid idejű használatra a terhesség bármely szakaszában javasolható. 
(túladagoláskor: acetylcysteine) 

• Acetilszalicilsav (ASPIRIN)
• 1. trimeszter: fejlődési rendellenességek (farkastorok, szívfejlődési rendell.)
• 3. trimeszter: gestatiós periódus megnyújtása, ductus Botalli idő előtti 

elzáródása, méhösszehúzódások gátlása, vérzések
• gestatio 34. hetétől acetilszalicilsav adása kontraindikált.

• Nem-szteroid gyulladásgátlók: ibuprofen (ADVIL ULTRA, ALGOFLEX), naproxen
(APRANAX, ALEVE) 

• Terhesség korai periódusában: vetélés, szívfejlődési rendellenességek, 
gastroschisis (prosztaglandin-szintézis gátlás). 

• A III. trimeszterben használt NSAID-ok következményeként az alábbi hatásokkal 
találkozhatunk:
cardiopulmonalis toxicitás
veseműködés zavarai (veseelégtelenség, oligohydramnion)
vérzési idő megnyúlhat, thrombocyta-aggregatio gátlás
méh kontrakció gátlása (szülés megindulása késhet, elhúzódó szülés).

• A 34. héttől a NSAID-ok használata is ellenjavallt.



Élvezeti szerek használata terhesség alatt

• Alkohol:
• Napi 30 ml alkohol (abszolút alkoholmennyiség): csökkent születési súly 
• Napi 75-90 ml alkohol: újszülöttnél az ún. foetális alkoholos szindróma 

kialakulásának a valószínűsége nő. 
Magzat növekedési- és szellemi retardációjára
Microcephalia

 Rövid szemrés kialakulása

• Korábban az alkoholt tokolitikumként használták.

• Koffein: 
• 100-150 mg/nap coffein bevitele a születési súlyt csökkenti, és növeli a 

spontán abortuszok gyakoriságát valamint magzati szívkárosodást is okozhat.

• Dohányzás:
• az újszülöttek kisebb súllyal jöhetnek a világra
• gyakoribb a dohányzó anyák körében a spontán vetélés, halvaszületés, 

koraszülés.



Szoptatás alatti gyógyszeres kezelés



Az emlő felépítése

I. Mirigyszövet: 15-20 sugarasan elhelyezkedő lebenyből áll, ami terhes állapotban nem 
nagyobb, mint a bimbóudvar, szoptatáskor azonban jelentősen megnagyobbodik.

II. Kötőszöveti állomány:  az emlő támaszát adja, formáját biztosítja.

III. Zsírszövet: a mirigyek és a kötőszöveti állomány között alakul ki, az életkor 
előrehaladtával mennyisége a mirigyek rovására növekszik.

Az emlőnek saját izomzata nincs, csupán a bőr tartja és a kötőszöveti állomány rögzíti a 
mellkasfalon.

Az emlők vér- és nyirokellátása, valamint beidegzése igen gazdag. A nyirokelvezetés 
nagyrészt a hónalji nyirokcsomók felé történik

 Az emlő a terhesség alatt éri el tejelválasztáshoz szükséges  fejlettségi szintet
 tejjáratok növekedése ← oestrogenek
 mirigyek alveolusainak fejlődése ← progesteron
 a mirigy erősen vaszkularizálódik



Az anyatej termelődése

 A tejelválasztást a gestatios periódus 
végén megemelkedő prolaktinszint, 
illetve a szülés alatt bekövetkező 
oxytocinszint növekedés és 
oestrogenszint esés indukálja. 

 A szülés utáni 3-4. napon az 
oestrogen-, illetve progesteron-
koncentráció zuhanása oly mértékű, 
hogy a prolaktin tejszekréciót 
serkentő hatását már nem képes 
gátolni, és ekkor már megjelenik az 
érett tej. 



Az emlőmirigyek kiürítése

 A hypothalamusban termelődő és a 
hypophysis hátsó lebenyében 
raktározódó oxytocin kiáramlását a 
külső nemi szervek, illetve a mellbimbó 
mechanikai ingerlése (tehát maga a 
szoptatás is) serkenti. 

 Az oxytocin a véráram útján jut el az 
emlőhöz, ahol a mirigyek és 
kivezetőcsövek myoepithelialis
sejtjeinek összehúzódását okozva a tej 
kiürül.



A tejelválasztás: szekréciós utak
Tejszekréciós útvonalak

A. Exocitózis (fehérje, laktóz, vizes
fázis)

B. Tejzsír kiválasztása
(speciális exocitózis)
C. Vezikuláris transzcitózis

(immunglobulinok)
D. Direkt aktív transzporter

mechanizmusok
(transzcelluláris út)

E. Paracelluláris út: csak
szoptatáskor

nyílik meg (plazma összetevők és
leukocyták)

Laktáló emlőmirigy alveoláris sejtje
N: sejtmag, GJ: gap junction; SV: szekréciós 
vezikula (secretory vesicle), BM: bazális
membrán, ME: myoepithel sejt, RER: durva 
felszínű endoplazmatikus retikulum, MFG: 
zsírgolyó (Milk Fat Globule)



Az anyatej összetétele

• Az anyatej összetétele folyamatosan változik.

• Colostrum
• A szülést követő első hétben ürülő sűrű, sárgás színű tej.
• Képződése már a terhesség 9. hónapjában elkezdődik
• Tápanyag összetétele a magasabb fehérje és ásványianyag-tartalomban és az

alacsonyabb zsír és szénhidrát tartalomban különbözik az érett anyatejtől.
• Nagyobb koncentrációban tartalmaz immunglobulinokat, mindenekelőtt IgA-t.

• Átmeneti anyatej
• A laktáció 6-15. napja között termelődik
• Tápanyag és immunglobulin tartalma a colostrumban és az érett anyatejben mért

értékek közé esik.

Az érett anyatej, ami már összetevőiben is eltér a colostrumtól, egy fehér, hígabb
állományú tej.



Az anyatej összetevői
pH: 7.1-7.25 (picit különbözik a vér pH-jától)
a pH különbség az egyik oka a tej és a plazma (M/P) közötti 

eltérő gyógyszer koncentrációnak
Fehérje: 0.9 %,  kazein és tejsavó
A kazeinek 20-30 kD mólsúlyú fehérjék (benzodiazepin

származékokat képesek jelentősen megkötni)
A savóban több fehérje típus található (laktalbumin, laktoferrin a 

fő kötőfehérje)
Lipidek: 2-3% (98%-a triglicerid)

Szénhidrát: laktóz (glükóz és galaktóz)



Az anyatejes táplálás előnyei
Anyatejjel táplált csecsemőknél széleskörűen bizonyított, hogy sokkal kisebb

 a necrotizáló enterocolitis,

 a gasztrointesztinális panaszok,

 a középfül gyulladás,

 a hirtelen bölcsőhalál szindróma (SIDS),

 a légzőtraktus fertőzések,

 a vírusfertőzések,

 az inzulin függő diabetes mellitus és

 a különböző allergiák kialakulásának kockázata.



Az anyatejes táplálás előnyei II.

 Az újszülött és fiatal csecsemő számára a legoptimálisabb táplálék az anyatej
 alapvető tápanyagok megfelelő mennyiségben és arányban
 mindig friss
 egyenletes hőmérsékletű
 Steril!
A szoptatás az első és legbensőségesebb pszichés kapcsolat anya és gyermeke között.
Az anya számára:

 Szoptatás alatt megemelkedik az anya oxytocin szintje, ami a szülés utáni vérzés 
csökkenését eredményezi, illetve gyorsabban megy végbe a méh regenerálódása.

 A szoptató anyák hamarabb visszanyerik szülés előtti súlyukat.

 Erősebb kötődés alakul ki baba-mama között, jobb önértékelés

 Csökken a petefészek és az emlőrák kockázatának kialakulása.

 Az oxytocin és prolaktin szintek növekedésének köszönhetően az anya közérzete jobb, 
nyugodtabb lesz.



Az anyatejes táplálás előnyei III.

• A szülést követő első 6 héten a szoptató anya kalória igénye megegyezik a nem-szoptató 
anyák igényével.

Ez később fokozódik, de így is nagyságrendekkel kisebb az etetés költsége.

• A szoptató anyák általában hosszabb ideig maradnak otthon, habár lefejhetik az 
anyatejet és így a csecsemő táplálása megoldott, mialatt az anya dolgozik.

• Habár szoptatás alatt csökken a csontsűrűség, de az azt követő remineralizáció miatt 
kevésbé alakul ki osteoporozis.  



Miért fontos a gyógyszerek tejbe történő 
kiválasztódását tanulmányozni?

1. Az újszülött a szoptatási időszak alatt rendkívül gyorsan fejlődik, számos szerv és 
élettani folyamat kialakulása játszódik le. Az anyatejbe jutó gyógyszer mennyiségétől 
és minőségétől függően interakcióba léphet számos fiziológiai folyamattal: a 
legsebezhetőbb a központi idegrendszer fejlődése.

2. A szülést követő első héten az anyák kb. 90%-ának egy v. több gyógyszert kell szednie. 
Magas a laktáció alatt állandó gyógyszeres kezelést igénylő anyák száma is. 



Szoptatás vagy gyógyszerszedés?

 Az alábbi szempontok mérlegelendők:

 Vállalható-e a gyógyszeres kezelés és az esetlegesen velejáró mellékhatások 
kockázata? 

 Átjut-e az anyatejbe az adott gyógyszer? 
 Veszélyeztetheti-e a csecsemőt a tejjel bejutott gyógyszermennyiség? 
 Szükség van a szoptatás felfüggesztésére, vagy sem? 

Elfogadható alapszabályként, hogy a gyógyszeres kezelés szoptatás 
időszakában is – a terhességhez hasonlóan – szigorú indikációt igényel!!!

 Fontos, hogy az anya kezelésére olyan gyógyszereket válasszanak, melyek 
bizonyítottan nem toxikusak a babára. Ha ez nem biztosítható, az anyatejes táplálás 
helyett mesterséges táplálást kell alkalmazni.



Gyógyszerek átjutása az anyatejbe

Az idegen anyagok anyatejbe történő átjutását akadályozó barrierek:

kapillárisfal,

az intersticiális folyadék,

az emlőmirigyek alveolaris epithelje,

plazmamembránok.

Az alveolaris epithel pórusos lipidmembrán, ami protein- és lipid molekulák mellett 
relatíve csekély arányban vízzel telített kis pórusokat tartalmaz. 

Ez a struktúra teszi lehetővé, hogy a főleg lipofil, proteinhez nem kötődő 
molekulák passzív diffúzióval a vér-tej gáton átjussanak.

A vízzel telt pórusokon keresztül csak azok a hidrofil molekulák tudnak közvetlenül az 
anyatejbe jutni, melyek molekulatömege 200 D-nál kisebb.



Gyógyszerek átjutása az anyatejbe

Kevés olyan anyag van, mely aktív transzporttal jut be az anyatejbe. Transzporter
mechanizmusok, melyekkel aktívan kiválasztódnak a hatóanyagok a tejbe:

Organikus anion, kation transzporterek
 - kationos szubsztrátok: cimetidin, ranitidin
 - anionos szubsztrátok: pl. digoxin, benzylpenicillin, lovastatin, nitrofurantion, 

thyroid hormonok

 Peptid transzporterek peptidomimetikus xenobiotikumok
(ACE gátlók, beta-laktam antibiotikumok, acyclovir analógok)

 ABC transzporterek: (főként hidrofób anyagokat transzportálnak)



Az anyatej gyógyszer koncentrációját 
meghatározó tényezők

A fiziológiás gátak ellenére a legtöbb anyag átjut az anyatejbe.

Normálisan a gyógyszer koncentráció: 

a tejben < anyai plazmában 

Ezért  általában csak nyomokban vagy nem toxikus mennyiségben 
igazolható jelenlétük az anyatejben. 

Gyakran az anyai dózis 1- 5%-a található az anyatejben.

Ezt azonban jelentősen befolyásolja ha akár az anya, 

akár a gyerek vesefunkciója beszűkült, vagy a 

szokottnál kifejezettebb a gyerek fiziológiás májelégtelensége.  

Jelentős gyógyszerkoncentráció is kialakulhat a csecsemőben



Az anyatej gyógyszer koncentrációját 
meghatározó tényezők

A gyógyszerek tényleges koncentrációját az anyatejben meghatározza:

 az anyai gyógyszer dózis,

 gyógyszer - protein kötödés mértéke a szérumban (átjutás csak 

nem kötött állapotban)

 a gyógyszer molekulatömege,

 a gyógyszer lipofilitása,

 a gyógyszer ionizáció foka (átjutás csak nem ionos formában)

 a plazma és az anyatej közötti pH különbség (az anyai plazma pH-ja (7,4) magasabb az 
anyatejénél, így a gyenge bázisok nem disszociálnak a plazmában, ezért könnyen 
átdiffundálnak a tejbe (pH: 6,8-7,1); 
a gyenge savak „ioncsapdája” viszont a plazma, ugyanis itt disszociált állapotban vannak 
jelen, átjutásuk az anyatejbe minimális)

 felezési idő (ha ez az érték kicsi, a gyógyszer teljesen kiürülhet az anya szervezetéből két 
szoptatás között, ezért nagyon kicsi az anyatej gyógyszertartalma) 

 és a gyógyszer anyai farmakokinetikája. 



Ionizáció
Példa:

• Savas karakterű gyógyszerek pl. penicillin, NSAID-ok a relatíve alkalikus plazmában 
ionizálódnak

Ezekből sokkal kevesebb transzportálódik a tejbe. A tejben az egyensúly akkor áll be, ha 
a gyógyszer átalakul nemionizált formába és a koncentráció-gradiensnek megfelelően 
visszajut a plazmába.

• Bázikus karakterű anyagok pl. ß- blokkolók akkumulálódnak a tejben. A relatíve savas 
tejben a gyógyszer ionizált állapotban lesz jelen és ezáltal csapdába kerül.
(Ion-trapping!)



Neonatológiai eltérések, melyek fokozhatják a 
gyógyszerhatást

Az újszülött, csecsemő érzékenysége más, mint egy felnőtté.

Farmakokinetikai különbségek

Eltérések a gasztrointestinalis rendszerben

 GI szekréció (gyomor sósav és enzimek)
 Születéskor pH 6-8.
 Sósav produkció megnövekszik születés után (24-48 h).
 Később a pH emelkedik, csökken a sósav szintézis és kb. 2 éves 

korra eléri a felnőtt értéket
 Bizonyos gyógyszerek felszívódásához szükség van epe elválasztásra 

(50% kb. a felnőtt elválasztáshoz képest)
 Csökkent pancreas enzim elválasztás.



Neonatológiai eltérések, melyek fokozhatják a 
gyógyszerhatást

• GI motilitás
• A koraszülötteknél kisebb a motilitás.
• Az újszülött esetén már hasonló sajátságok.

• GI metabolizmus
• A first-pass metabolizmus egyik fajtája a bél epithel sejtjeiben lévő 

enzimek következménye.
• Kisebb mértékű metabolizmus.
• A transzporter rendszerek kevésbé fejlettek, a felszívódás és a 

kiválasztás eltérő mértékű lehet.



Neonatológiai eltérések, melyek fokozhatják a 
gyógyszerhatást

 A születés után nagyobb a szív perctérfogat.

 Az újszülött relatíve nagyobb májjal, vesével és aggyal rendelkezik 

(testtömeghez képest).

 Albumin és globuláris fehérjék:
 Az albumin mennyisége kis mértékben növekszik születést követően.

 Alpha1-glikoprotein (akut fázis fehérje) szintje nagyon alacsony születés után, 

mely növekszik megbetegedések, sérülések, kémiai anyagok hatására. 

 Rendkívül alacsony kötési kapacitás.

 Egyes endogén anyagok (bilirubin) rendkívül erősen kötődnek a fehérje 

frakcióhoz, így csökkentik egyes gyógyszerek kötődését, másrészt a bekötődő 

gyógyszer leszoríthatja a bilirubint (magicterus veszélye, újszülöttkori

sárgaság pl. ezért tilos szulfonamidot, szalicilátokat adni újszülöttnek).



Neonatológiai eltérések, melyek fokozhatják a gyógyszerhatást
Máj eliminációs mechanizmusa
CYP (cytochrom p450) enzimek alcsaládjai
Átlagosan a felnőtt aktivitás töredéke található meg az újszülöttben.

CYP 1A2  theophyllin metabolizáció (ez az oka a theophyllin lassú 
kiürülésének a születés utáni hónapokban, később fokozódik)

CYP 2C enzimek diazepam metabolizáció (a metabolitok szintje 
alacsonyabb a vizeletben)



Neonatológiai eltérések, melyek fokozhatják a gyógyszerhatást

Vesén át történő kiválasztás (vese clearance)
Glomeruláris filtráció, tubuláris szekréció és reabszorpció.
 A születéskor még nem fejlődött ki a vese teljes mértékben, minél korábbi a baba, 

annál kevésbé.

 A vesefunkció rendkívül nagy mértékben növekszik születés után.
(pl. GF: 10-15 ml/min/m2 felnőtt esetén 70 ml/min/m2!!!)

 Tubuláris funkció: születéskor a vese anatómiailag és funkcionálisan is rendkívül 
fejletlen.
 Kb. 1 éves korra éri el a megfelelő szintet.

 A különféle transzporter rendszerek is fejletlenek (nem ürülnek a felnőtt szinthez 
hasonló módon a penicillinek, cefalosporinok, szulfonamid származékok).



A csecsemő gyógyszerszintjének meghatározása

• Az anyatejben lévő gyógyszer koncentrációja és az anyai szérum/plazma 
koncentrációja közti arányt a tej - plasma/ szérum gyógyszer koncentráció 
aránynak nevezzük (MP vagy MS arány).

• Ezek idő függő paraméterek, melyeket az anyai farmakokinetika és az anyatej 
összetételének változása befolyásol. Azoknál a gyógyszereknél, melyeknél az 
anyatejbe való bejutás főként passzív diffúzióval valósul meg, a fizikai-kémiai 
karakterisztika alapján meg lehet becsülni ezeket az arányszámokat. 



A csecsemő gyógyszerszintjének meghatározása
Expozíciós index: összekapcsolja az MP arányt, az elfogyasztott tej mennyiségét és a 

csecsemő gyógyszer clearencét. Megadja, hogy az anyatejjel táplált csecsemő 
szervezetébe meghatározott idő alatt, átlagosan mennyi gyógyszer jut be.

100 x MP arány x A
Expozíciós index (%)=

csecsemő clearance

A: az elfogyasztott tej mennyisége 

(150ml/ kg/ nap=0,1ml/ kg/ perc)

Clearance: ( ml/ kg/ perc ) 



A csecsemő gyógyszerszintjének meghatározása

 Mivel az expozíciós index és a csecsemő gyógyszer clearance között hiperbolikus
összefüggés van, ezért alacsony clearence-nél az expozíciós index igen magas.

 Az MP hányados viszont egyenes arányban áll a csecsemő expozíciójának mértékével, 
azaz minél nagyobb az MP arány, a baba annál inkább ki van téve a gyógyszer 
hatásának.

 A gyógyszert a tejbe juttató mechanizmusok 
és a csecsemő farmakokinetikája – ideértve a 
gyógyszer clearance-t - a gyógyszerexpozíció
szintén fontos meghatározói.



Néhány hatóanyag MP hányadosa

Hatóanyag MP arány

Captopril 0,03

Ceftriaxone 0,04

Diazepam 0,1-0,3

Jód 15-65

Lithium 3

Metoprolol 1

Paracetamol 0,8

Phenobarbital 0,5

Ranitidine 2,8

Sotalol 4

Valproic acid 0,05

 A táblázat számadataiból 
egyértelműen következik, 
hogy míg pl. a paracetamol
és ceftriaxone biztonsággal 
adható szoptatás alatt, mivel 
alig kimutatható 
mennyiségben találhatók 
meg az anyatejben, a 
ranitidine és a jód
alkalmazása kerülendő.



A tejben megjelenő gyógyszerek hatásai

Citotoxikus, immunszuppresszív gyógyszerek
Cyclophosphamid, doxorubicin, methotrexat és a cylosporin

- immun szuppresszió, neutropenia; nem ismert a növekedésre és a karcinogenezisre 
gyakorolt hatásuk.

Abúzust okozó szerek
Amphetamin, kokain nyugtalanság, alvászavar, fejlődés

lelassulása, görcsök, hányás stb.
Heroin opiátok étvágytalanság, tremor, hányás, 
Marihuana nincs leírt mellékhatás, de rendkívül 

hosszú felezési ideje van a 
kannabinoidoknak (több hét)

Phencyclidin hallucináció



A tejben megjelenő gyógyszerek 
Radioaktív anyagok

(diagnosztikumként, vagy terápiás szerként)

Jód származékok 131-I 2-14 napig a tejben   
(pajzsmirigy rák kezelés)

Gallium-67 2 hétig a tejben

Technecium 99m 15 órától - 3 napig a tejben



Veszélyt rejtő gyógyszerek

5-aminoszalicilsav hasmenés
Acetil-szalicilsav metabolikus acidózis
Béta-blokkolók hypotensio, bradycardia, tachypnoe, 

cyanosis
Bromocriptin tejelválasztás csökkenése
Ergotamin hányás, hasmenés, görcsrohamok
Lithium terápiás vérkoncentráció fele,  

harmada az újszülöttben

Phenobarbitát, primidon aluszékonyság, étkezési problémák
Sulfasalazin véres hasmenés



Az alkalmazott gyógyszer tejelválasztásra 
gyakorolt hatása

• Lactatiot fokozó szerek: fenotiazinok, haloperidol, sulpiride, 
risperidone, methyldopa, domperidone, metoclopramide, 
cimetidine; 

• Lactatiot csökkentő szerek: bromocriptin, levodopa, atropin, 
ergot-alkaloidok, nicotine, diuretikumok, MAO-gátlók, 
oestrogenek



Cardiovascularis rendszerre ható szerek

 Methyldopa (Dopegyt) és dihydralazine (DEPRESSAN)
 elsők között választandó vérnyomáscsökkentő szerek !!!
 nem kumulálódnak a csecsemőben
 az anyatejben kimutatható mennyiség nem éri el a hatás kifejtéséhez szükséges szintet.     

 ACE-gátlók (captopril: TENSIOMIN, enalapril: RENITEC, perindopril: COVEREX-AS stb.)
 nem jelentenek nagy veszélyt a csecsemőkre nézve ← alacsony koncentrációban vannak 

jelen a tejben.

 Minoxidil (NEOCAPIL, REGAINE): 
 tartós szedése alatt határozottan ellenzik a szoptatást

 Béta-receptor blokkolók
 nagy mennyiségben kerülnek át az anyatejbe → kumuláció veszély a csecsemőben

 kivétel a propranolol (HUMA-PRONOL), mivel az ő esetében az anyatejben lévő hatóanyag-
mennyiség lényegesen kisebb az anyai plazmáénál. 

 tartós alkalmazása esetén bradycardia, hypoglykaemia, légzésdepresszió, fáradékonyság
fordulhat elő a csecsemőn



 A Ca-antagonisták
 Nifedipine (CORDAFLEX, CORINFAR) és nitrendipine (BAYPRESS) 

 fehérjékhez erősen kötődnek
 csekély mennyiségben jutnak az anyatejbe → a szoptatás engedélyezett
 a csecsemő monitorozása szükséges 

 Verapamil (CHINOPAMIL R, ISOPTIN) 
 használata esetén ma már nem tartják a szoptatást kontraindikáltnak, mert újabb mérések szerint 

alacsony a koncentrációja az anyatejben
 csecsemő monitorozása szükséges

 Diltiazem (DILRENE, DILZEM) viszont jelentős mennyiségben van jelen a tejben, használata kerülendő. 

 Digoxin (DIGOXIN)
 A szoptatás által csecsemőbe jutó gyógyszer koncentráció jóval a terápiás szint alatt van, ennek ellenére 

hosszú felezési ideje miatt a csecsemő szívfrekvenciáját gondosan ellenőrizni kell.

 Diuretikumok
 Thiazidok

 tejelválasztás gátlása
 használatuk nem ajánlott a szoptatás ideje alatt 

 Chlortalidone (HYGROTON) 
 relatíve kis koncentrációban mutatható ki az anyatejben 
 hosszú felezési ideje miatt (50 óra) fennállhat a kumuláció veszélye a csecsemőben
 alkalmazása kerülendő lactatiókor

 Furosemid (FURON, FUROSEMID) a vizsgálatok során csak nyomokban volt megtalálható az anyatejben.



Anyagcserére ható szerek
 Pajzsmirigyhormonok (levothyroxine: EUTHYROX, LETROX)

 kis mértékben átjutnak az anyatejbe
 a szoptatás felfüggesztése nem szükséges
 folyamatos kontroll elengedhetetlen 

 Antithyroid-készítmények
 Propylthiouracil (PROPYCIL)

 használata engedélyezett 
 hosszabb idejű megfigyelés 

 Thiamazole (METOTHYRIN)
 az anyatejben és az anyai plazmában közel azonos mennyiségben van jelen
 nem zárható ki a csecsemőben a thyreostatikus hatás kialakulása
 alkalmazása kontraindikált szoptatáskor 

 Jódsók alkalmazása tilos!

 Míg inzulin nyugodtan adható szoptatós anyukáknak, az orális 
antidiabetikumok használatakor a szoptatott csecsemő ellenőrzése 
szükségszerű.

 Corticosteroid
 kiválasztódnak az anyatejbe
 Hosszabb idejű kezelés befolyásolhatja az újszülött mellékvesekéreg funkcióját, és 

növekedési zavarok léphetnek fel 



Antiepileplikumok
 Phenytoin (DIPHEDAN, EPANUTINis, 

 nagyon kis gyógyszermennyiség jut a csecsemő szervezetébe
 használata biztonságosnak tekinthető szoptatás ideje alatt

 Valproic acid (CONVULEX)
 rendkívül kis koncentrációban mutatható ki az anyatejben
 feltehetőleg még nem ismert zavarokat okozhat a csecsemők fibrinogén-anyagcseréjében →

folyamatos monitorozás

 Phenobarbital (SEVENAL)
 könnyen jut át az anyatejbe
 hosszú féléletideje miatt kumulálódhat a csecsemő szervezetében → nehezen táplálhatóvá és 

somnolenssé válhat
 alkalmazásakor szigorú ellenőrzés szükséges.

 Carbamazepine (NEUROTOP, TEGRETOL)
 alacsony koncentrációban van jelen az anyatejben
 mellékhatásként hányás és aluszékonyság is előfordulhat → csecsemő gondos megfigyelése.

 Az újabb antiepileptikumok (vigabatrin: SABRIL, gabapentin: GORDIUS, NEURONTIN, 
levetiracetam: KEPPRA)
 megjelennek az anyatejben
 kevés rendelkezésre álló vizsgálati adat szerint nem zárhatók ki a szoptatott gyermeket

is érintő mellékhatások, 
 alkalmazásukat lehetőleg kerülni kell 



Antimikrobás szerek
Antibiotikus kezelésnél figyelembe kell venni, hogy a készítmény a szoptatott csecsemőt szenzibilizálhatja, 

a bélflóráját is megváltoztathatja, illetve fennáll a bélben található kórokozók rezisztenssé válásának 
veszélye is. 

 Aminoglikozidok: 

 anyatejben csak nyomokban jelennek meg 

 nem várható még a csecsemő a bélrendszerének zavara sem 

 Acyclovir (Virolex, Zovirax)

 anyai plazmából aktívan kiválasztódik az anyatejbe

 kumuláció lehetséges

 Ampicillin (SEMICILLIN) és amoxicillin (OSPAMOX, DUOMOX)

 relatíve kis mennyiségben jelenik meg az anyatejben

 DE!  alkalmazásuknál több csecsemőnél fordult elő hasmenés és candidiasis, illetve újszülöttkori
szenzibilizálódás

 A cefalosporinok közül a cefadroxil (DURACEF) koncentrációja a legnagyobb az anyatejben (kumuláció 
veszély); ezt követi a cefalexin (PYASSAN), cefuroxime (ZINNAT), cefotaxime (CLAFORAN); a ceftriaxone
(ROCEPHIN) és a ceftazidine (FORTUM) már csak kis mennyiségben mutathatók ki.



Antimikróbás szerek
 Chloramphenicol (Chlorocid)

 a csontvelő- károsodás a koncentrációtól függetlenül kialakulhat !!! 

 Tetracyclinek
 alkalmazásuk kerülendő 
 lerakódhat a tejfogakba és csontokba
 bélflórazavart is okozhat

 Macrolidok
 csecsemőkben terápiás alatti gyógyszermennyiség mutatható ki → rezisztencia
 gyermekben felléphetnek bélműködési zavarok és hasmenés 
 Erythromycin: mérsékeltebb a szenzibilizálódás veszélye, de bélmükődési zavarokat, véres hasmenést 

tapasztaltak.

 Metronidazol (Klion)
 csecsemőbe átjutó hatóanyag-mennyiség a terápiás dózisnak csak 10%-a 
 a szoptatás időszakában kontraindikáltnak tartják
 előfordulhat hasmenés és hányinger a szoptatott gyermekben, és carcinogenitása sem kizárható

 Antituberkulotikumok: isoniazid (Isonicid, Rifazid), rifampicin (Rifamed, Rifazid), ethambutol
(Sural), streptomycin, kanamycin és cycloserin
 a szoptatással összeegyeztethetőek
 a teoretikus mellékhatások miatt a szoptatott csecsemő megfigyelése javasolt.



Antimikróbás szerek
 Nitrofurantoin (Nitrofurantoin)

 glukóz-6-foszfát-dehidrogenáz hiányban szenvedő gyermekekben haemolyticus anaemiát válhatnak ki

 potenciális mellékhatásai miatt (légzőrendszeri, idegrendszeri, gastrointestinalis, hepaticus, vérképzőrendszeri, 
urogenitalis) kerülendő

 Szulfonamidok és trimetroprim (Cotripharm, Sumetrolim)

 nagyon magas koncentráció alakulhat ki az anyatejben

 szoptatás időszakában ellenjavallt

 Ne adjuk G-6-PD hiányos csecsemőknek!

 Fluoroquinolonok

 súlyos porckárosodásról is tettek már az irodalmak említést ciprofloxacin (CIPROBAY) használata esetén.

 nem javasolt lactatiókor szedni

 G-6-PD hiányos csecsemőknek ne adjuk!



Bronchustágítók, antiasthmaticumok

 Salbutamol (BUVENTOL, ECOSAL,VENTOLIN), fenoterol (BEROTEC N)
 feltételezhetően nem kerülnek jelentős mennyiségben az anyatejbe.

 Theophyllin és rokon anyagok
 a theophyllin konc. közel azonos az anyatejben és az anyai plazmában 

 kiválasztódása lényegesen lassabb újszülöttben, csecsemőben

 mellékhatások: nyugtalanság, tremor, álmatlanság 



Fájdalomcsillapítók, gyulladáscsökkentők

 Acetylsalicilsav (ASPIRIN, KALMOPYRIN) 

 anyatejben kimutatható mennyiség nagyon kicsi

 az anyai plazmában 60-70%-ban fehérjéhez kötődik, de fiatal csecsemőkben csak 10-20% -a
fehérjéhez kötött → alacsony plazmakoncentráció mellett, relatív magas szöveti koncentráció 
alakul ki.

 Időnkénti alkalmazása engedélyezhető.

 Tartós adagolás esetén thrombocyta-aggregatio, Reye-szindróma és metabolikus acidózis 
kialakulásának veszélye áll fenn.

 Paracetamol (BEN-U-RON, PANADOL) 

 kis mennyisége jut át az anyatejbe

 főleg a májban metabolizálódik, a fiatal csecsemő májának működése még nem teljes 

 csak alkalmanként és alacsony dózissal szabad alkalmazni.

 Ha krónikus kezelés szükséges, a propionsav származékok (ibuprofen: ADVIL, ALGOFLEX,
flurbiprofen: FLUGALIN) jöhetnek szóba, ugyanis ezeknek a vegyületeknek az MP 
hányadosa savas karakterük és magas fehérjekötődésük miatt nagyon alacsony.



 Morphin és pethidin (DOLARGAN)
 koncentrációja az anyatejben és az anyai plazmában megközelítően azonos. 

 Egyszeri alkalmazása relatíve veszélytelen 

 Tartósan adagolva kumulálódhatnak → légzésdepresszióhoz vezető gyógyszer-
koncentráció is kialakulhat

 Methadon (DEPRIDOL)
 az anyai plazma és az anyatej gyógyszerkoncentrációja közel azonos 

 Az anya ne szoptasson!

 A nalbuphine (BUFIMORF) és a tramadol (CONTRAMAL) 
 csekély anyatej-koncentrációt ér el

 az anya ismételt kezelése után sem okoztak légzésdepressziót. 

 Monitorozás elengedhetetlen.



Gastrointestinalis rendszerre ható szerek

 Antacidumok
 aluminium- és magnézium vegyületek, illetve a sucralfate (VENTER, ULCOGANT) 

javasoltak

 Az ulcus terápiája
 ranitidine (ULCERAN, ZANTAC) magas koncentrációt ér el az anyatejben, 

alkalmazása kerülendő szoptatáskor 
 nizatidine (NAXIDIN) felezési ideje rövid, kisebb a kumuláció veszélye, az anyai 

dózis kb. 1%-a jut az újszülöttbe
 famotidine (QUAMATEL) használata ellenjavallt

 A bélmotilitásra ható szerek
 metoclopramide (CERUCAL) adása után a gyógyszer koncentrácója 100%-kal 

magasabb az anyatejben, mint az anyai plazmában. A csecsemők fokozott 
érzékenysége miatt nem alkalmazható

 domperidone (MOTILIUM) kis mennyiségben jelenik meg az anyatejben, de 
mivel az újszülöttre kifejtett hatás ismeretlen, ne javasoljuk a készítményt 
lactatioban.



 Az atropin erős anticholinerg hatására még kis mennyiségben is 
fokozottan reagálnak a csecsemők, ezen kívül a tejelválasztás 
mértékét is csökkenti. → használata ellenjavallt szoptatás alatt.



 Drotaverine (NO-SPA) és papaverine (PAPAVERINUM
HYDROCHLORICUM) adása kellő klinikai tapasztalat hiányában 
szoptatás alatt nem javasolt. 

 Simethicone (ESPUMISAN) használatának nincs ellenjavallata 
lactatio idején.



Hashajtók

Azok a készítmények javasolhatók biztonsággal hashajtóként, melyek a gyomor-
béltraktusból nehezen vagy egyáltalán nem szívódnak fel: 
 natrium picosulfate (GUTTALAX) 
 lactulose (DUPHALAC, LAEVOLAC-LAKTULÓZ) 
 bisacodyl (DULCOLAX, STADALAX). 

A szennakészítmények a vékony és a vastagbélből is felszívódnak, s az anyatejbe 
jutva gastrointestinalis tüneteket (hasmenés, görcsök) okozhatnak a 
csecsemőknél, így alkalmazásuk kerülendő. 

Phenolphtalein használatakor a csecsemők nagy részénél szintén hasmenés 
lépett fel, ezért szoptatás alatti használatuk nem javallt.

Növényi eredetű hashajtók az elsőként választandók szoptatás alatt, főleg 
lenolaj, agar-agar, methylcellulóz. 



Hasfogók
 Az adsorbens hatású orvosi szén (CARBO ACTIVATUS) illetve a

bizmutsók (BOLUS ADSTRINGENS) a bélből nem szívódnak fel, ezért 
kedvezőtlen hatás nagy valószínűséggel nem várható a 
készítményektől szoptatás alatt sem. 

 A diosmecittel (SMECTA) kapcsolatban a nagyszámú vizsgálatok 
egyikében sem írtak csecsemőkre gyakorolt káros hatásról. 

 A diphenoxylate (REASEC) és a loperamid (IMODIUM)
feltételezhetően átjutnak az anyatejbe, alkalmazásuk nem javasolt.



Véralvadásgátlók

 Az antithrombotikus hatású szerek
 A heparin készítmények molekulasúlyúkból adódóan nem jutnak át az 

anyatejbe, ezért biztonságosan alkalmazhatók szoptatás alatt
 A kumarinok a vizsgálatok során nem voltak kimutathatók az anyatejben 

(mivel a plazmafehérjéhez való kötődésük mértéke > 95 % ), illetve a 
csecsemők véralvadási értékeit sem módosították.

 Thrombocyta-aggregatio-gátlók: 
 Aszpirin használatakor (napi 100mg esetén) még nem figyeltek meg a 

csecsemőkön nem kívánt hatásokat, szedése engedélyezett szoptatáskor is. 
 A ticlopidine (APLATIC, TICLID) és a clopidogrel (EGITROMB, PLAVIX, 

PLAGREL) feltételezhetően átjutnak az anyatejbe, alkalmazásuk nem
javasolt.



Pszichofarmakonok

Az antidepresszánsok javíthatják a postpartalis depressziót, de jó 
zsíroldékonyságuk és farmakológiailag aktív metabolitjaik következtében 
felhalmozódhatnak az anyatejben. A szoptatott újszülött idegrendszerének 
fejlődésére negatívan hathatnak. Mivel a vizsgálatok ellentétes 
eredményeket mutatnak, javasolt a szoptatás elhagyása ilyen esetekben.

 A triciklikus antidepresszánsok (clomipramine: ANAFRANIL, 
amitriptylin: TEPERIN, mianserin: TOLVON) 
 MP arány tekintetében nagy variabilitást mutató eredmények születtek. 

 A csecsemők szervezetében alig voltak a hatóanyagok kimutathatók.

 DE! fokozott hatóanyag-expositio alakulhat ki a csecsemőben a 
felnőttekéhez képest eltérő fiziológiás paramétereik miatt (csökkent 
plazmakötődés, nem teljesen kialakult „first pass” mechanizmus stb.).



 A szelektív serotonin reuptake-gátlók (SSRI) 
 Fluvoxamine (FEVARIN) 

 minimális mennyiségben kerül az újszülöttbe

 káros hatás kiváltása nem feltételezhető. 

 Fluoxetin (PROZAC, FLOXET)  
 átjut az anyatejbe,

 mellékhatásként sírás, álmatlanság, hasmenés, hányinger, bélgörcsök fordultak 
elő a szoptatott csecsemőknél. 

 Citalopram (DALSAN, CITAPRAM, SEROPRAM) 
 az anyai dózis 5%-a kerül a csecsemőbe, viszont az elérhető adatok hiányosak 

annak az eldöntéséhez, hogy milyen mértékben jelentenek veszélyt a gyermekre 
nézve. 

 Valamennyi SSRI hatóanyaggal kapcsolatban egyaránt elmondható, hogy az 
újszülöttekben megvonási tünetekhez hasonló szimptómák jelentkeztek.



MAO-A inhibitorok 
 moclobemide (AURORIX)

 csak kis mennyiségben jut át az anyatejbe → feltételezhetően nem jelentenek 
veszélyt a csecsemő számára

 tartós használat esetén kumulálódhat a plazmában és a tejben egyaránt
 Az anyatejben kimutatható koncentráció nagyon alacsony

 A chlorpromazine (HIBERNAL), levomepromazine (TISERCIN),
haloperidol
 átjut az anyatejbe, szoptatás alatt alkalmazásuk kerülendő, vagy a 

szoptatás felfüggesztése javasolt.

 Flupentixol (FLUANXOL DEPOT), chlorprothixene (TRUXAL),
zuclopenthixol (CISORDINOL) a
 az anyai dózis 1-2%-a kerül a csecsemőbe
 tartós használat esetén kumulálódhat
 Kellően indokolt esetben folytatható a kezelés szoptatás idején is, de 

csak a csecsemő gondos, folyamatos megfigyelése mellett.



 Clozapine (LEPONEX), olanzapine (ZYPREXA), risperidone (PERDOX, 
RISPERDAL) 
 lactatio alatt ellenjavallt.

 Lithium
 magas koncentrációt ér el a szoptatott csecsemőben 
 sok mellékhatás (cianózis, hypothermia, hypotonia, tremor, szívzörej) jelentkezhet 
 Használata kerülendő szoptatás alatt.

 Quetiapine (SEROQUEL, KETILEPT), sulpiride (DEPRAL), tiapride (TIAPRIDAL)
 anyatejbe jutásával kapcsolatban nincs kellő adat → tartózkodni kell 

alkalmazásuktól lactatio idején.

 Benzodiazepinek (nitrazepam: EUNOCTIN, midazolam: DORMICUM, 
cinolazepram: GERODORM)
 alkalmankénti adása megengedett
 tartós használat esetén letargia, testsúlycsökkenés, aluszékonyság léphet fel a 

csecsemőkben 



Analeptikumok
 Koffein, teobromin

 nagymennyiségű fogyasztás esetén kumuláció anyában              

 mérhető koncentráció az anyatejben

 csecsemőknél fokozott remegés és nyugtalanság 

 alkalmazásuk kontraindikált

 Nikotin
 gyorsan, relatíve magas koncentrációban kerül az anyatejbe.          

 tejelválasztás csökken

 csecsemőnél émelygést, hányást, tachycardiát és nyugtalanságot okozhat

 Amphetamin
 szedését követően az anyatejben a koncentráció az anyai plazmakoncentráció 6-7x 

 nyugtalanság, alvászavar, a fejlődés lelassulása, görcsök, hányás stb.



Alkohol
 Gyorsan átjut az anyatejbe. 

 Kis mennyiség fogyasztása után is közel azonos anyatej-anyai plazma koncentrációk alakulnak ki 

 Nagy mennyiség fogyasztása esetén az anyatej koncentrációja 40%-kal meghaladja az anyai 
plazmakoncentrációt. 

 Az anyában dózistól függően károsodik az oxytocin produkció, emiatt gátolt a laktációs reflex, 
csökken a tejelválasztás. 

 Csecsemőknél az alkoholt lebontó enzimek csökkent aktivitása miatt kumulálódik

→ idegrendszeri- és májkárosodást okozhat 

 (Az anya 0,1%-os alkohol koncentrációjakor már 0,04% koncentrációt is mértek csecsemőben.)

 Az anyát nyomatékosan le kell beszélni az alkoholfogyasztásról !!
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Probiotikumok 

 

A probiotikumok fontosságát mi sem tükrözi jobban, hogy az orosz Mecsnyikov 

felfedezvén a Lactobacillusok káros baktériumokkal szembeni jótékony hatását, orvosi Nobel-

díjat kapott ezért 1908-ban. A WHO definíciója szerint a probiotikumok olyan megfelelő 

számban jelenlévő, élő mikroorganizmusokat jelent, amelyek kedvező hatást gyakorolnak a 

gazdaszervezetre. Meghatározva a probiotikumokat, fontos tisztázni a prebiotikumok 

kérdéskörét is. Ezek olyan emészthetetlen ételkomponensek, amelyek fő energia- és 

tápanyagforrásául szolgálva szelektíven elősegítik a baktériumok növekedését és szaporodását. 

Ha pedig ezeket együtt visszük be a szervezetünkbe már szinbiotikumokról beszélünk. Az élő 

flóra fogalmát is érdemes tisztázni, mert azt a köznyelvben gyakran használják helytelenül. Az 

élő flóra olyan élettanilag kedvezőnek tartott mikroorganizmusok közössége, amelyek az 

élelmiszer előállítása során az illető termékben életben maradtak, ám ennek a készítménynek 

az összetétele nem pontosan ismert, és kedvező élettani hatása sem bizonyított. 

 

A jegyzet keretein belül bemutatásra kerül egy gyógyszerész- szakmai ajánlás a 

probiotikus készítményekről, melyhez különféle szempontok szerint vannak csoportosítva a 

hazai közforgalmú gyógyszertárakban elérhető készítmények.  

Szükséges azonban először, hogy megismerjük e mikroorganizmusok életterét, valamint hogy 

gyakorlati fontosságukra is rávilágítsunk ezeknek a hasznos baktérium fajoknak. Ehhez és a 

fejezet többi témájának alaposabb megismeréséhez, azonban ismernünk kell a bélrendszer 

jellemző paramétereit, a bélflóra elméleti jelentőségét, a probiotikumok gyakorlati fontosságát, 

valamint néhány jellemzőt a hasznos baktériumfajok kedvező élettani hatásáról, végül pedig 

hogy melyek az egyensúly felborításának okai. 

 

Bélrendszerünk felülete meglepően nagy, közel 400 m2. A felszínen lévő mucosa 

sejteknek mégis 60-70%-ban bakteriális anyagcseretermékek biztosítják a táplálékot. Habár 



testünkben sok helyen megtalálható, lokalizációjuk döntően mégis a vastagbélbe tehető, 

méghozzá óriási mennyiségben: milliliterenként 1 billió kolóniaformáló egységben (CFU). 

 

A bakteriális érdekességek közé tartozik, hogy a gasztrointesztinális rendszerünkben, 

több mint 500 baktériumfaj él, ugyanakkor e mikroorganizmusok 99%-át adó állandó, 

úgynevezett rezidens flórát túlnyomórészt 30-40 faj alkotja. Ez a közösség oly mértékben 

egyénre jellemzőek, hogy sokan bakteriális „ujjlenyomatként” tekintenek rá. Súlyukat a szó 

szoros értelmében jellemzi, hogy tömegük egy átlagos 70kg-os felnőttben másfél kilót tesz ki. 

Továbbá biztosítják akár napi energiaszükségletünk 10%-át is. Felelősek az emészthetetlen 

polysacharidok lebontásáért, vitaminokat szintetizálnak, mint a B1, B6, B9 és K-vitamin. 

Mindezeket összevetve talán joggal emlegetik egyesek egyfajta elfelejtett szervként. 

Megtelepedésük már a világrajövetelkor, vagyis a szülés folyamatánál elkezdődik. Ez 

azért fontos, mert mint a kolonizációt befolyásoló tényező, a hagyományos hüvelyi születéskor 

a csecsemő a szülőcsatornán áthaladva az anya lokális baktériumflórájával kolonizálódik. 

Szemben az egyre gyakoribb császármetszéssel, ahol viszont a környezet baktériumflórájával 

találkozik először. Egyes szakértők szerint ez nyújtja az alapját az utóbbi években egyre inkább 

terjedő civilizációs betegségeknek, mint pl az allergia. Emellett meghatározó még az anya saját 

baktériumflórája és a csecsemő táplálása is. 

Két legfontosabb csoportjuk, a Bifido- és Lactobacillusok képesek nem csak a patogén 

baktériumok elszaporodását, de toxintermelésüket is megakadályozni, köszönhetően annak, 

hogy zsindelyszerűen a bél hámrétegére tapadva megakadályozzák a kórokozók 

megtelepedését.  

A bélbaktériumaink sokrétű funkciójához tartozik, hogy immunerősítő hatásuk van 

(fehérvérsejt számot, phagocytotikus aktivitást és a plazmasejtek IgA termelését növeli), 

szerepük van az atópiás megbetegedések megelőzésében (csökkenti az IgE termelését és 

szintjét a szérumban), hozzájárulnak tökéletesebb emésztéshez, de még a végbélrák 

kialakulásának (fokozott tumor nekrózis faktor (TNF) expresszió) megelőzéséhez is. 

Csökkentik továbbá a laktóz-intoleranciát és a koleszterinszintet (az intraluminális koleszterint 

metabolizálja, így az nem tud felszívódni) is. Hatással vannak a vastagbélgyulladás (colitis) és 

irritábilis bél szindróma (IBS) kezelésére (serkentik az antiinflammatorikus cytokin, IL-10 

termelését), javítják a mikroelemek és ásványi anyagok felszívódását. Egy tanulmány szerint a 

felnőtt korban megkívánt arányuk 30-45% kellene, hogy legyen, ezzel szemben 

Magyarországon az átlag 2-10% körül alakul. 



Az emberi béltraktus jótékony és ártalmas baktériumfajok sokaságából álló hatalmas és 

változatos mikroflórával rendelkezik. Normál esetben a jótékony és a káros baktériumok 

egyensúlyban vannak a bélrendszerben, ami alapvetően meghatározza egészségi állapotunkat. 

Ez a mikrobiális egyensúly borulhat fel könnyen különböző folyamatok következtében. Az ok 

leggyakrabban a baktériumok és vírusok okozta hasmenések, antibiotikum kezelés, továbbá 

összefüggésbe hozható a helytelen életmóddal, mint az alkoholfogyasztás, dohányzás, stressz 

és nem megfelelő táplálkozással, kezdve az egyoldalú táplálkozással, a koplaláson át a túlevés 

állapotáig. 

Az élettani háttérismeretek birtokában, az elméletet a patikai gyakorlatba átültetve, a mai 

probiotikus készítményekkel szemben az alábbi igényeket támaszthatjuk. Ezek alapján 

megkönnyítve a legmegfelelőbb probiotikus készítmény kiválasztását.  

 

 Mivel a probiotikus terápiás kezelés során a bélbaktériumok sokrétű multikultúráját 

szeretnénk helyreállítani, érdemes minél több baktériumfajt tartalmazó készítményt 

választanunk. (Ezzel kapcsolatban megoszlanak a vélemények: egyes kutatók szerint 

kedvezőbb hatást érünk el, ha a készítmény kevesebb baktériumfajt tartalmaz, nagy 

csiraszámban). 

 A készítmény csiraszámának – a minél nagyobb mértékű kolonizáció megvalósulása 

érdekében – adagonként a lehető legmagasabbnak kell lennie.  

 Szimbiotikumot képezve, potencírozó hatást lehetővé téve kell elősegíteni a 

baktériumok növekedését és szaporodását.  

 Fontos, hogy az emberi szervezetben is megtalálhatóak legyenek ezek a baktériumok 

(vagyis ne állati, hanem humán eredetű baktériumokat alkalmazzunk).  

 A készítménybe élő formában kerüljenek, akár liofilizálva.  

 Legyenek savvédettek, hogy a gyomor savas közegében ne pusztuljanak el. 

 Felhasználásuk szempontjából az is előnyös lenne, ha multirezisztensek lennének 

(azonban, ha rezisztenciájuk plazmidon keresztül kódolt, azzal akár egy rizikófaktort is 

bevihetünk a szervezetbe).  

 A beteg-compliance növelése érdekében a napi alacsony bevételi szám,  

 az egyéni igényeket széles körben kielégíthető többféle kiszerelési forma,  

 valamint a kedvező napi terápiás költség sem elhanyagolható szempont. 

 



Górcső alá véve a baktérium fajok száma szerinti megoszlását a készítményeknek jól 

láthatjuk, hogy néhány nagy tradícióval és marketinggel rendelkező gyógyszer csupán egyetlen 

baktérium fajt tartalmaz, szemben az élen járó készítménnyel, mely 9 különböző fajt foglal 

magába. Közben a termékek baktériumfaj száma lineáris skálán teljesen egyenletes eloszlást 

mutat. 

 

 

A csiraszám szerinti megoszlása a készítményeknek még szélesebb skálát tesznek ki. 

Találhatunk a piacon 100 milliót tartalmazóktól kezdve az 1 milliárdosokon át egészen az akár 

11 milliárdot magába záró készítményekig. 

 

Van azonban a táblázat alján egy kakukktojás, név szerint az Enterol, mely érdekes 

módon nem baktériumot tartalmaz, hanem meglepő módon egy gombát, a Saccharomyces 

boulardii-t. Amely teljesen más hatásmechanizmussal, méghozzá a Clostridium difficile, az 

antibiotikus kezeléshez társuló hasmenés elsődleges kórokozója vagy pl. a Vibrio cholerae, a 

secretios hasmenésért felelős toxintermelő baktériumot és/vagy toxinjaik patogén hatásainak 

gátlásával fejti ki hasfogó hatását. A Saccharomyces boulardii képes a csillóval rendelkező 

patogén baktériumok megkötésére. A bélcsatornára kifejtett tápláló és immunstimuláns hatások 

növelik a bél diszacharidázainak (szacharáz, maltáz, laktáz) aktivitását és emelik a bélnedvben 

lévő secretiós IgA koncentrációt. Nagy előnyei közé tartozik még, hogy csak átmenetileg 

kolonizálódik és nem patogén. Tízszer nagyobb sejtmérete miatt nagyobb hatásfokú védelmet 

biztosít a patogénekkel szemben. Élesztőgomba jellegénél fogva az antibiotikumokkal szemben 

ellenálló. Nem vesz részt az antibiotikum rezisztencia kialakulásában. Az egyetlen 

élesztőgomba-alapú, klinikai vizsgálatokkal igazolt, gyógyszer minősítésű probiotikum a 

magyar piacon. 

A beteg compliance és az egyénre szabott terápia megvalósítását hivatott az a táblázat 

szolgálni, ahol gyógyszerforma szerinti csoportosítás során könnyen tálalhatunk kisgyermekek 

számára is megfelelő gyógyszerformát vagy épp a sokadik tabletta után egy idősebb betegnek 

is ajánlhatunk ennek segítségével egy megfelelőbb alternatívát. 

 

Hasonlóképpen a betegek kényelmét szolgálja ez a rendszerezés, ahol a napi adagolás 

szerint vannak csoportokba a probiotikus készítmények. Ebben a táblázatban jól láthatjuk, hogy 

egyes készítményekből napi 2, sőt 3 is megkövetelt a hatás eléréséhez, szemben az ebben a 



kérdéskörben élen járókkal, melyekből /állításuk szerint/ napi egyszeri bevétel is képes kifejteni 

a kívánt terápiás hatást. 

A következő táblázat a szimbiotikumokat állítja szembe a prebiotikumot nem 

tartalmazókkal. 

Láthatjuk, hogy a készítmények több mint fele nem is él a prebiotikumok adta potencírozó 

jótékony hatással. 

 Probiotikum választásnál fontos tehát kikérdeznünk a beteget, hogy mik a panaszok, 

azok mióta állnak fenn és mik előzmények? Ebből eldönthetjük, hogy antibiotikum kezelés, 

vírusfertőzés vagy épp akár ételfogyasztásból eredő tünetek állnak a háttérben. Fontos tisztázni, 

hogy mióta állnak fenn a panaszok és a kórismeret birtokában akut kezelésnek megfelelően 

kisebb; míg elhúzódó, krónikus betegség esetén (pl: IBS) nagyobb kiszerelési egységet 

ajánljunk a betegnek. Illetve itt kell rákérdezni arra is, hogy hány embert érint az emésztési 

probléma, mert pl: egy család esetén is érdemes a nagyobb kiszerelés választani.  Meg kell 

kérdeznünk hány éves személynek lesz? Hisz egy kis babának cseppeket érdemes ajánlani; 

gyerekeknek rágótablettát, granulátumot vagy ampullát; egy nyelési problémákkal nem küzdő 

felnőtt személynek szinte bármelyik gyógyszerformát és az idősebb korosztálynak is jól eshet 

akár, hogy nem egy újabb tablettát kell lenyelniük. 

 Végül pedig a napi terápiás költséggel számoljunk és végezzünk összehasonlítást. Ne 

az egységszámot (db, ml, g) vegyük figyelembe, hanem azt hogy az adott készítményből 

naponta hányszor kell bevenni. Így ugyanis a tényleges terápiás költséget kapjuk meg, és nem 

tévesztjük meg magunkat egy nagy kiszerelésű, de naponta 3-szori bevételt megkívánó 

készítménnyel. 

 Néhány gyakrabban elforduló, hasmenésen kívüli szindróma esetében klinikailag is 

igazolt eredmények támasztják alá a probiotikumok hatásosságát. Ilyen az irritábilis bél 

szindróma esetén Lactobacillus plantarium és az Enterococcus faecum. Laktóz intolerancia 

esetén a gázképződés és hasi fájdalom csökkentésére a Lactobacillus reuteri. Továbbá jól 

mutatja a Bifidobacterium lactis, hogy a probiotikumok nem csak hasmenésben, hanem például 

székrekedésben is segítségünkre lehetnek. 

Megállapítható, hogy napi szinten mindössze kevesebb, mint 3 embert szolgálunk ki 

probiotikummal egy átlagos hazai gyógyszertárban. Joggal merül fel bennünk a kérdés: Ennyire 

lenne csak szükség? Változtathatunk ezen mi gyógyszert expediálók? Mindenesetre azt 

elmondhatjuk, amíg mindenki megválaszolja magában a kérdést, hogy nem használjuk ki a 

rendelkezésre álló gyógyszerkincset, nem mindenkinek a legmegfelelőbb készítményt adjuk, és 

nem kap mindenki probiotikumot, akinek szüksége lenne rá. 



Közös szakmai célként tűzhetjük ki, hogy pácienseink minél szélesebb körével 

megismertessük a probiotikumok sokoldalú felhasználásának lehetőségeit. Emellett a 

probiotikumok számos betegség megelőzésében betöltött szerepét is fontos kiemelnünk. A 

prevenció adta lehetőségekre is oda kell figyelnünk, hiszen sokszor könnyebb, és szinte minden 

esetben kifizetődőbb megelőzni, mint kezelni a betegségeket. Kiváltképpen, ha ennek 

érdekében csupán megfelelő mennyiségben, formában és időtartamban kell probiotikum-

tartalmú készítményt fogyasztani. 

 

 

 

 

A száraz szem gyógyszerészi gondozása 

 A száraz szem szindróma (Dry eye syndrome, DES) vagy „keratoconjuctivitis sicca” 

(KCS) a második leggyakoribb szemészeti kórkép. A szemészeti diagnózisok 15-25%-a DES 

(ami a korral fokozatosan nő) ez a szám a Debreceni Egyetem KK szemklinikáján 17%, de 

poszt és perimenopauzában a női populáció 30% érintett. KCS egy egyre növekvő egészségügyi 

probléma, ami egyre több figyelmet igényel a betegeket ellátó szakemberektől. 

 

Kockázati tényezők 

 

 A kockázati tényezők között elsősorban z idős kort és a női nemet kell megemlíteni 

(különösen a menopauza idején). Ugyanis a reprodukcióért felelős hormonok változása 

jelentősen befolyásolja a szemfelszín állapotát a könny szekrécióján, az olajos 

könnykomponenseket termelő Meibom mirigyeken, és a könny mucin fázisát termelő 

kehelysejtek sűrűségén keresztül.  

Nem meglepő, hogy fogamzásgátló tabletták és hormonpótló készítmények is jelentősen 

növelik a KCS pervalenciáját. Megfigyelték, hogy azok a nők, akik ösztrogént önmagában 

kapnak, vagy akik primer petefészek elégtelenségben szenvednek, szignifikánsan magasabb 

eséllyel tapasztalják a KCS tüneteit.  

Másrészt számos környezeti faktor járulhat hozzá a könnyfilm instabilitásához, úgymint az 

alacsony páratartalom (RH 30% alatt), magas hőmérséklet, direkt napsütés, szél, huzat, a 

légkondicionáló berendezés nem megfelelő beállítása. Gyakran a szisztémásan alkalmazott 

gyógyszerek, mint az antihisztaminok, hormon gátlók, fájdalomcsillapítók, citosztatikumok, a 



szívritmuszavarra ható szerek, vérnyomáscsökkentők, antidepresszánsok, vízhajtók, NSAID-

ok képesek szemszárazságot okozni mellékhatásként. A kontaktlencse viselők esetén is fontos 

a számolni a szemszárazsággal, ugyanis a lencse megzavarja a könnyfilm felépülését, másrészt 

mechanikai csiszoló hatása révén a száraz szemfelszínen jelentős károkat okozhat. Ezért nagyon 

fontos gondoskodni a kontaktlencse viselők megfelelő könnypótlásáról. A következő 

szemszárazság szempontjából fontos állatot a refraktív sebészeti beavatkozást követő néhány 

hónap. Ez a beavatkozás ugyanis a szem fénytörő képességének befolyásolására irányul (rövid- 

és távollátás vagy asztigmatizmus) a szemüveg, vagy kontaktlencse alternatívájaként. A 

beavatkozáshoz manapság az excimer lézeres beavatkozást használnak leggyakrabban, amely 

során egy cornea lebenyt alakítanak ki ami cornea beidegzését károsítja, ez a folyamat a fogja 

a reflexes könnytermelést jelentősen csökkenteni, ami hosszú távú szemszárazsághoz vezet. 

Komolyan befolyásolják a szemszárazságot bizonyos káros szokások és tevékenységek, mint a 

passzív vagy aktív dohányzás, alkoholfogyasztás, vagy a vezetés, sok olvasás, számítógép 

használat, TV nézés, és az alacsony omega-3 zsírsav tartalmú étrend. A könnyfilm felszakadási 

idő (TFBUT vagy FBUT) azt az időintervallumot jelenti, ami a legutóbbi teljes pislogás és a 

könnyfilm felszakadása között telik el, ez általában 10 másodperc. Minden olyan vizuális 

megerőltetés, amely csökkenti a pislogás gyakoriságát (vezetés, TV nézés, olvasás…), és így a 

könny felszakadását követő pislogást eredményez, a szemfelszín károsodásához vezet a 

szemhéjjak kenés nélküli súrlódásából adódóan. Ez a jelenség növeli a kockázatát a 

visszafordíthatatlan cornea fekélyek, fibrózis és a fertőzések kialakulásának köszöntően a 

könny számos funkciójának kiesésének. 

Szemszárazsággal járhatnak bizonyos betegségek, mint az allergia, bőrbetegségek (rozacea, 

psoriasis), autoimmun gyulladásos betegségek (Sjögren szindróma, rheumatoid arthritis, 

szisztémás lupus erythematosus, scleroderma), lymphoma, sarcoidosis, hogy csak a 

gyakoribbakat említsük.  

A KCS esetén a beteg tünetei: homályos látás, idegentest érzés, fájdalom, szúrás, erős 

könnyezés, súlyos esetben látásvesztés. A kezeletlen szemszárazság jelentős romlást jelent a 

beteg életminőségében (QoL).  

 

KCS és QoL 

Mivel a szemszárazság nem életet veszélyeztető állapot, napjainkban sokszor nem szentelnek 

az egészségügyi szakemberek megfelelő figyelmet a szemszárazságra panaszkodó betegre. 

Pedig az életminőséget vizsgáló tanulmányok szerint a kezeletlen KCS negatívan befolyásolja 

a látás mellett a munkahelyi termelékenységet és számos hétköznapi tevékenységet. Schiffman 



tanulmánya szerint az enyhe száraz szemnek hasonló mértékű az életminőséget rontó hatása, 

mint a pszoriázisnak, a közepes szemszárazságnak, mint közepes anginának, a súlyos 

szemszárazságnak, mint a III/IV osztályú anginának vagy a csípőtörésnek. Ez magyarázhatja 

azt, hogy csak az USA-ban 7-10 millió beteg használ műkönnyeket, ezzel egy 320 millió 

USD/éves piacot teremtve a száraz szem kezelésére használt készítményeknek. A 

gyógyszergyárak felismerve a növekvő igényeket az utóbbi években számos új a KCS 

kezeléséra alkalmas készítményt fejlesztettek. 

 

Definíció  

Henrik SC Sjögren Svéd szemész alkotta meg a fogalmat „Keratoconjuctivitis sicca”, valamint 

ő volt az első, aki leírta a száraz szem, száraz száj és ízületi fájdalom triádját ami elsősorban 

nőkben jelenik meg. A KCS korai definíciója elsősorban a könny vizes rétegének alultermelését 

takarta, azonban a Dry Eye Workshop a KCS-t az alábbiakban határozta meg 

 

„A keratoconjunctivitis sicca a könny és a szemfelszín multifaktoriális betegsége, mely 

diszkomfortot, látászavart és könnyfilm instabilitást eredményez esetleges 

szemfelszíni károsodással. Együtt jár a könny megnövekedett ozmolaritásával és a 

szemfelszín gyulladásával” 

 

Könny anatómia 

 

A könny termeléséért és elvezetésért a könnymirigy, a kiegészítő könnymirigyek, 

könnycsatornák, könnyzsák, és az orrkönny csatorna oldja meg.  

Az alap könnytermelés a kiegészítő könnymirigyek segítségével az alábbi szerint megy végbe: 

Mucin szekréció: Kehelysejt, Manz mirigy, Henle kripták  

vizes fázis termelésért a: Krause mirigyek, Wolfring mirigyek, a lipid szekrécióért: Meibom 

mirigyek, Zeiss mirigyek, Moll mirigyek felelnek 

A alap könnytermelésen túl a reflexes könnytermelés is védi a szemfelszínt. A reflexes 

könnytermelést a fő könnymirigy valósítja meg, a reflexes könnyelválasztást a nervus 

lacrimalis ingerlése váltja ki (ez a trigeminus első ágának leágazása) és a superficialis nervus 



petrosus major szekretoros ideg. Reflexes könnyezést vált ki a szaruhártya, kötőhártya vagy a 

orrnyálkahártya mechanikus vagy kémiai (pl.: hagyma, paprika) stimulálása. A könnyezés 

kiváltható még erős fénnyel, hányással vagy köhögéssel, de az erős emocionális változások 

fokozott reflexes könnytermelést provokálhat (sírás). Az alap és reflexesen elválasztott könny 

összetétele funkciójuk révén eltérő. Az alap könnytermelés célja a szemfelszín kenése, 

nedvesen tartása, a tiszta optikai közeg fenntartása és a közvetlen vérkeringés hiányának 

kompenzálása (táplálás és immunitás megoldása). Ezzel szemben a reflexes könny több vizet, 

fehérjehormonokat (prolaktint, adenocorticotrop hormont és természetes 

fájdalomcsillapítóként leucin encephalint)  

 

Ahhoz, hogy jobban megértsük a száraz szem terápiáját meg kell ismernünk az egészséges és 

sérült szemfelszín és könnyfilm tulajdonságait. 

Normális körülmények között a könnyfilm egy 7-10µm vastag réteget formál a szaruhártya és 

a kötőhártya felszínén. A könny ármosó és antibakteriális harásai mellett a szaruhártya külső 

rétegének kizárólagos tápanyagforrása is egyben. A normál könnytérfogat 7µl, összetétel 

szempontjából vizet, elektrolitokat, fehérjéket (mint lizozim, laktoferin, lipokalin, 

szekretorikus IgA, albumin és IgG), lipideket (lipokainhoz kötődő), mucint (fix és szabad 

mozgású), defenzineket, kollektineket stb. tartalmaz. Különböző betegségekben gyulladásos 

mediátorok, citokinek, növekedési faktorok, fehérvérsejtek, antigének, szignalizációs 

molekulák, komplement rendszer elemei, remodelling enzimek is megjelenhetnek a 

könnyben.  

A könnyben található IgA sokkal koncentráltabb a szérum IgA-nál, ugyanis ez nem a 

szérumból kerül kiszűrésre lokális plazma sejtek termelik. A könnyben található lizozim 

szinergizmusban van a gamma globulinokkal és más nem lizozim jellegű antibakteriális 

faktorokkal a fertőzések ellen, azonban a lizozim hiánya nem szükségszerűen emeli az 

infekciók gyakoriságát. 

A könnyfilm fontos szerepet játszhat bizonyos betegségek diagnózisának felállításában. Például 

a vér és könny glükóz szintje azonos így alkalmas lehet a jövőben az kapilláris vér 

helyettesítésére, másrészt allergia esetén a könny IgE szintje emelkedik, vagy a csökkent 

lizozim szint jelezheti a korai Sjögren szindrómát, hexózaminidáz szintje hasznos alapja lehet 

a Tay-Sachs betegségnek. 



A szem elülső felszínét fedő könnyfilm 3 rétegű. A legkülső rétege a lipid réteg, amely azért 

felelős, hogy lassítsa az alatta lévő vizes réteg egyébként gyors párolgását. A középső réteg a 

vizes réteg ami vizoldékony molekulákban gazdag (mint sók és fehérjék). A vizes réteg 

termelése ugyan külső stimulus hatására fokozódik, azonban alvás és altatásban jelentősen 

csökken. A harmadik mucin réteg nem válik el élesen a vizes rétegtől. A cornea epithel sejtjei 

ezzel a réteggel vannak közvetlenül beborítva. A mucin réteg glikoproteinjei és az epithel sejtek 

mikrovillusai közösen teremtik meg azokat a körülményeket, amely lehetővé teszi az egyébként 

apoláros sejtfelszínen való kiterülését a poláros vizes rétegnek. Amennyiben az epithel sejtek 

elveszítik a felszíni mikrovillusokat a nedvesíthetőség csökkenése miatt ezek a területek 

kiindulópontjai lehetnek a könnyfilm felszakadásának (ábra 3.). A legújabb teóriák szerint a 

könnyfilm egy interaktív hidratált gél, amelyet lipidek borítanak, valamint fehérje asszociált 

lipidek oszlanak el a solubilis mucint tartalmazó vizes rétegben. Csak a jól hidratált mucin 

képes megfelelő optikai és élettani szerepének betöltésére.  

A cornea ugyan gazdag idegekben, de teljesen érmentes, ezért a cornea külső rétegének 

táplálása, oxigénnel való ellátása, immunvédelme és a törmelék és metabolikus végtermékek 

eltávolítása is a feladata. 

 

A száraz szem diagnosztikus lehetőségei 

 

A legegyszerűbb vizsgálat a Schirmer teszt, amelyik a fő könnymirigy funkcióját méri 

elsősorban mivel a kötőhártyazsákba helyezett szűrőpapír izgató hatása reflexes 

könnyszekréciót provokál. Ezzel szemben a helyi érzéstelenítés mellett elvégzett teszt a 

kiegészítő könnymirigyek, vagyis az alap könnytermelést méri. 5 percet követően helyi 

érzéstelenítés nélkül 10mm nedvesedés tekintendő normálisnak.  

Könnyfilm felszakadási idő (TFBUT- Tear Film Break-Up Time) azt mutatja meg mennyire 

stabil a könnyfilm, ez viszont szoros összefüggésben van a mucin réteg minőségével.  

Rose Bengal festés az epithel sérüléseit képes jelezni. 

Fluoreszcein festés a szemfelszín jól nedvesedő részeit festi és a könny meniszkuszt. De a 

fluoreszcein is alkalmas a károsodott területek kimutatására.  

Szemészeti Ferning teszt: esetén a kötőhártyáról származó mucust egy tiszta tárgylemezen 

oszlatják el és hagyják kiszáradni. Ezt követően mikroszkóp alatt a normális váladék 

páfrányszerű mintázatot mutat, míg a KCS betegek esetében ez csökkent vagy hiányzik. 

A könny ozmolaritás teszt esetén a könny emelkedett ozmolaritása utal a KCS kialakulására.  

Könny lizozim teszt KCS betegek esetén csökkent vagy hiányzó könnyfilm ozmolaritárt mutat.  



Immerziós citológia módszere a kehelysejtek számának megítélésére szolgál a kötőhártyában.  

 

 

A KCS gyógyszeres terápia menedzsmentje 

 

Terápiás lehetőségek: 

1, Műkönnyek 

2, Könnypontdugó 

3, Omega 3 zsírsavak 

4, Autológ szérum 

5, Szekretagóg gyógyszerek 

6, Kortikoszteroidok 

7, Tetraciklinek  

8, Ciklosporin A 

 

A közelmúltban a KCS koránt sem kapott kellő figyelmet. Az egészségügyi szereplők jogosan 

vélik, hogy nem életveszélyes betegségről van szó, de a betegek életminőség nyeresége a jól 

kezelt KCS esetén jelentős. Talán ez a potenciál hozta úgy, hogy az elmúlt 20 évben a 

gyógyszergyártók felismerték az ügy jelentőségét az emberek mindennapi életében és betegség 

magas pervalenciáját.  

Erre válaszul szinte havonta jelennek meg különböző száraz szem kezelésére alkalmas 

készítmények. Egy átlagos magyar gyógyszertárban 20-30 OTC szemészeti készítmény érhető 

el, ugyanez a szám az USA-ban eléri akár a 150-et, a szélsőségesen magas számú terápiás 

variáció csak tovább bonyolítja a helyzetet. Ebben a terápiás útvesztőben mind a 

gyógyszerészeknek, mind az orvosoknak zavarba ejtően nehéz szakmailag hiteles álláspontot 

képviselni. A beteg választását tovább nehezíti az is, hogy a legtöbb műkönny nem 

gyógyszerként kerül törzskönyvezésre, így a gyógyszeradatbázisokban legtöbbször semmilyen 

információ nem segíti az egészségügyi dolgozók munkáját, egyedüli információforrásként a 

címkeszöveg néha csalóka sorai maradnak. A KCS általános terápiáját a műkönnyek jelenti, 

számos esetben a gyógyszerészek lehetnének a legalkalmasabb személyek a terápia 

hatékonyságának növelésében. Első pillantásra a műkönnyel csak vizet, nyákot és elektrolitokat 

tartalmaznak és csak átmenetileg képesek enyhíteni a KCS tüneteit, a súlyos esetekben pedig 

hatástalanok. Azonban a gyakorlat azt mutatja, hogy a betegek jelentős többségének enyhe vagy 

közepesen erősek a tünetei, és a műkönnyek jelentősen különböznek tartósításukban, 



gélképzőikben, viszkozitásukban, sejtvédő anyagaikban és olajtartalmukban. A későbbiekben 

részletesen kitérünk ezekre. 

 

A következő terápiás lehetőség a könnypontdugó. A könnypontdugó egy olyan eszköz, amit a 

könnycsatornába (canaliculus) helyeznek ezzel blokkolva a könny elvezetését, ezzel növelve a 

könny mennyiségét a termelődés fokozása nélkül. Az eszköz használata enyhe szemszárazság 

esetén hoz enyhülést, de a könnyelvezetés akadályozása a citokinek és a mátrix 

metalloproteinek felszaporodásához vezet a könnyben a tünetek súlyosbodásához vezet hosszú 

távon.  

 

A többszörösen telítetlen zsírsavak, mint az omega-3 α-linolénsav (gyulladásellenes) és a 

omega-6 linolén sav (gyulladásokért felelős) esszenciális zsírsavak. Számos klinikai vizsgálat 

igazolta a halolaj (természetes omega-3 zsírsav forrás) előnyeit rheumatoid arthritisben. Az 

esszenciális linolén és gamma-linolén sav adagolása szájon át napi kétszer javulást hozott a 

szem irritációjában, és növelte a könnyszekréciót. Az omega-3 zsírsavak alkalmazása elősegíti 

a Meibom mirigyek gyulladásának és szemhéjgyulladt javulását. 

 

Autológ szérum adása szemcseppként is lehetséges anti-inflamatorikus terápia súlyos KCS és 

egyéb szemfelszíni megbetegedések esetén. A csepp a beteg saját fiziológiás sóoldattal hígított 

szérumából készül. A szérum olyan komponenseket tartalmaz, amelyek hozzájárulnak a stabil 

könnyfilm kialakulásához, úgy mint az epidermális növekedési faktor, fibronektin, neurotrpfik 

növekedési faktor, A vitamin és lizozim. 

 

Szekretagóg gyógyszerek azok, amelyek képesek a mucin és vizes fázis szekrécióját fokozni. 

Ilyen a P2Y2 receptor agonista (Diquafasol tetranátriun) mely kloridcsatornák nyitásán 

keresztül hat. Másrészt ide tartozik a cevimelin és a pilocarpin melyek a kolinerg rendszer 

aktiválásán keresztül hatnak. Az előnyök ellenére ezek a gyógyszerek számos mellékhatásuk 

miatt (hasi fájdalom, fejfájás, hányinger, szédülés, aritmia, izzadás és görcsök) széleskörűen 

nem használatosak.  

 

A gyulladásos folyamat kordában tartására kortikoszteroidok használata is számításba jöhet. 

A megreceptorokon ható kortikoszteroidok gén expresszió szintű változásokat okoz, másrészt 

transzkripció szintű változást okoz a gyulladásért felelős génekben (NF-kB)., súlyos 

szemszárazságban számos gyulladásos mediátor termelését csökkentik. Alacsony potenciálú 



kortikoszteroidok mint a fluorometholon és lotepredol etabonát rövid távú használata csökkenti 

az irritációt és a fluoreszcein festési eredményeik jelentősen javulnak. A kortikoszteroidok és a 

ciklosporin A együttes használata javítja a ciklosporin tolerálhatóságát mivel enyhíti az égő, 

csípő érzést. A nagypotenciálú szteroidok használata hosszú távon növelik a szembenyomást 

és a fertőzések iránti hajlamot, szemben a kispotenciálú szteroidok biztonságosabb 

használatával. 

 

Tetraciklineknek mind antibakteriális mind gyulladásgátló hatásuk is van, így krónikus 

gyulladás esetén hasznosak lehetnek. A szövetek széles körében, beleértve a corneát is, a 

tetraciklinek gátolják a kollegenázt, a foszfolipáz A2-t és egyéb fontos gyulladásos 

mediátorokat. Tetraciklinek mint a doxiciklin és a minociklin a bakteriális riboszómán hatnak. 

Antimikrobiális dózis alatt is hatékonyak szemhéjgyulladás, rozácea, steril kornea fekély, 

periodontitis esetén. Klinikai vizsgálatok szerint doxiciklin hatásos a Meibom mirigyek 

gyulladásában.  

Ciklosporin A egy hatékony immunszupresszáns gomba eredetű zsíroldékony ciklin 

undekapeptid. Az elsődleges indikációi a ciklosporinnak a szervkilökődés megelőzése, 

gyulladásos betegségek kezelés, mint psoriasis, rheumatoid arthritis, collitis ulcerosa. A 

ciklosporin A a T-sejt aktiváció gátlásán keresztül fejti ki gyulladásgátló hatását, azáltal, hogy 

köti a kalcineurint gátolva az IL-2 transzkripciót. Leggyakoribb mellékhatása az alkalmazást 

követő égő érzés, előnye viszont a betegek kehelysejt számának fokozódása, a csökkent 

immunválasz és apoptózis. Ezért is döntött úgy a FDA 2002-ben, hogy engedélyezi a 0,05%-

os ciklosporin emulziót száraz szem kezelésére.  

 

 

 

 

 

Műkönnyek csoportosítása 

 

Fő összetevő szerint 

Volumenét tekintve ma a műkönnyek a száraz szem első-vonalbeli terápiás lehetősége, 

köszöntetően a kedvező mellékhatás profilnak és a gyógyszertárakon keresztüli könnyű 

hozzáférhetőségnek. A gyakorló gyógyszerészek és orvosok minden találkoznak a 

problémával, hogy naprakészen tanácsot kell adniuk a betegeknek a KCS-val kapcsolatban. 



Ezért szeretnénk egy gyakorlati szempontból hasznos csoportosítást felállítani a jelenleg 

legelterjedtebb műkönnyek között. A farmakológus szemével nehéz különbséget találni, de a 

beteg számára terápiás értékük jelentősen eltérhet. Az első fontos szempont a fő komponens 

(sokszor inert anyag), ez alapján 6 különböző csoportot állítottunk fel, úgymint:  

 

1. Szintetikus és fél szintetikus polimerek 

2. Természetes polimerek 

3. Gélképzők 

4. Sejtvédő hatóanyagok 

5. Érösszehúzók 

6. Fokozott párolgást csökkentők 

 

A klasszikus könnypótló terápia az első szintetikus és fél szintetikus polimereket tartalmazó 

csoporton alapul, célja a mucin és a víz pótlása. 

 

A következő generációs nyákképzők a természetes polimerek, mint a Tamarindus Indica 

poliszacharid és a bakteriális eredetű dextrán. A természetes polimerek jelentősen hasonlítanak 

a könny mucinjához, így a betegek számára ezek jobb komfortot biztosítanak. Ezt a 

készítmények fogyási adatai is sugallhatják, ugyanis az azonos ideje a piacon lévő Humalac B 

(dextrán) forgalma jóval magasabbak, mint az A és C szintetikus polimer tartalmú 

készítmények (saját adatok alapján). 

 

Az következő csoport a gélképzőké, működésének alapja, hogy a sérült hidrofób területeket 

tölti fel először majd gélt formálva hosszan tartó védő hatást biztosít a szemfelszín számára. A 

HP-guar molekulák a könny mucin rétegével hosszú távú kenő hatást biztosít, és megfelelő 

környezetet teremt az epithel sejtek gyógyulásához és megújulásához. A Systane 

szemcseppekben a 2 nyákképző (polietilén glikol 400 és a polipropilén glikol), gélképzőként 

HP-guar borát pufferrel és szorbittal valósul meg a komplex lubrikálás. Ez az összetétel a 

flakonban még csak részben keresztkötött, azonban 7,9-es pH-n a szotbit/borát/HP-guar 

komplex dinamikus egyensúlyban rendezetté válik.  

 

A használatban a részben keresztkötött HP-guar a flakonból történő kicseppentés hatására 

veszít viszkozitásából. Ez a fizikai folyamat, a szorbit könnyben való kihígulásával és a 

szemfelszínnel bekövetkező interakció miatt nő a szotbit/borát/HP-guar komplex 



keresztkötések sűrűsége, egy meglehetősen stabil védőréteget teremtve. A gélképző komplex 

eliminálja a szemészeti gélek összes rossz tulajdonságát, jól csökkenti a szemhéj súrlódását, 

ezeken túl jelentősen csökkenti a becseppentések számát. A Systane ultra jobb gélesedését az 

okozza, hogy a könny bivalens ionjaival lép interakcióba, amely során megerősítést kap a HP-

guar gél. 

 

A sejtvédő hatóanyagok csoportjába tartozó műkönnyek olyan aktív hatóanyagokat 

tartalmaznak amelyek elősegítik a gyógyulását a sérült vagy irritált corneának. Magyarországon 

a dexpantenol, lizin, A vitamin, E vitamin és a Na hialuronát érhető el mint regeneráló 

készítmények.  

A dexpantenol (a pantoténsav stabil formája) amely fontos szerepet tölt be az egészséges elithel 

funkcióban. A számos metabolikus folyamatban fontos koenzim A faktora. Helyi alkalmazás 

esetén könnyen penetrál és halmozódik a sejtekben. Amellett, hogy felgyorsítja a 

sebgyógyulást, a gyulladásos folyamatokat is gátolja szabadgyök képző folyamatok esetén 

(ívfény, UV expozíció). A dexpantenol nedvesíti és rugalmasabbá teszi a gyógyuló területet.  

 

Ugyan még további vizsgáltakra van szükség a lizin szerepének tisztázására, de a kezdeti 

eredmények alapján alkalmas lehet, a felgyorsíthatja a gyógyulását és csökkentheti a kiújulás 

kockázatát a herpes simplex vírusnak (HSV).  

Az A vitaminhiányos táplálkozás negatívan befolyásolja a könnytermelést, szájón át történő 

pótlása vagy helyi alkalmazása azonban egyszerűen enyhíti az A vitamin hiányból fakadó 

szemszárazságot. Az A vitamin szabályozza az epithel sejtek osztódását és a differenciálódását 

és védi a konjunktívális kehelysejteket. Az A vitaminhiányos állapot a mucin elválasztás 

hiányához és így a száraz szem súlyosbodásához vezet. Helyi alkalmazása elősegíti a 

szemfelszíni sérülések gyógyulását és a konjunktívális kehely sejtek számának növekedését.  

Az E vitamin tartalmú készítmények elsősorban antioxidáns tulajdonságuk révén védik a cornea 

epitheljét.  

A hialuronsav az extracelluláris matrix egyik fő poliszacharid építőeleme nagy mennyiségben 

fordul elő a szemben (üvegtest), a bőrben, ízületi folyadékban és az epidermisz sejtjei között. 

A hialuronsav (b,1–4)-D-glükuronsav-(b,1-3)-N-acetil-D-glükózamin diszacharid 

alegységekből felépülő nagy molekulasúlyú (1000 kDa) nem szulfatált glükózaminoglikán 

polimer. Fontos szerepet tölt be a vízháztartásban, a plazmafehérjék megoszlásában és a 

biológiai mátrix kialakításában. A kis molekulasúlyú hialuron a gyulladások és sebek helyén 



kumulálódik. A száraz szem kezelésében elterjedten alkalmazzák, mivel stabilizálja a 

könnyfilmet, csökkenti az irritációt és az égő érzést.  

Ugyan a száraz szem kezelésére nem alkalmasak az érösszehúzó szerek de megemlítésük ezen 

a helyen azért fontos, mivel a gyógyszerészi vagy szemészi felügyelet hiánya miatt a betegek 

jelentős csoportja a szemszárazság okozta vörös szem tüneteit ezekkel a szerekkel szüntetik 

meg (azt saját vizsgálataink is megerősítették). Az érösszehúzó szerek használata teljesen 

ellenjavallt száraz szem kezelésére, ugyan a szem vörösségét átmenetileg enyhítik, de a 

könnytermelést csökkentve a szemfelszíni sérülések számának növekedését okozzák.  

 

A könny fokozott párolgást csökkentő szerek általában ásványi vagy növényi olaj emulziója. 

A Meibom mirigyek alulműködése esetén ezek a készítmények, képesek csökkentik a könny 

vizes fázisának fokozott párolgását. Ezekben a készítményekben azonban emulgensként BAK 

és egyéb detergensek jelenlétével kell számolni.  

 

Tartósítószerek 

 

A száraz szem kezelése és így a műkönnyek használata gyakran élethosszig tart, ezért is fontos 

a tartósítószerek hosszú távú hatásaival is kalkulálni. A klasszikus szemészeti használata 

leginkább rövidtávon elfogadható. Napjainkban azonban egyre több esetben fordul elő (pl.: 

glaukóma, allergia vagy KCS), hogy hónapokig vagy évekig kénytelen a beteg használni a 

különböző készítményeket. Ilyen esetben a tartósítószerek toxikus hatása sokkal inkább 

kihangsúlyozódik.  

A műkönnyekben jellemzően a következő tartósítószer csoportokkal találkozhatunk: 

 

1, Kvaterner ammónium vegyületek 

2, Polikvuaterner amin 

3, Lebomló tartósítószer 

4, Cink ion komplex 

5, Tartósítószer mentes 

 

Kvaterner ammónium vegyületek (úgymint a benzalkónium klorid (BAK) és cetrimid), 

detergens tulajdonságuknál fogva széles spektrumú antimikrobás tulajdonságokkal 

rendelkeznek. A BAK az 1910-es bevezetése óta legáltalánosabban használt szemészeti 

tartósítószerré vált. Ugyanis a BAK helyettesítette a rövidtávon is toxikus szemészeti 



tartósítószereket, mint a klórhexidin és a higanytartalmú vegyületek (tiomerzál, fenil-higany-

borát). Azóta az allergiaellenes szerektől az antibiotikumokig számos készítmény összetevője 

lett. A BAK gyakori használatának oka, hogy rendkívül hatékony tartósítószer, azonban egyre 

és egyre több vizsgálat igazolja hosszú távú használatának hátrányait. Nem csak a bakteriális, 

de a humán sejtek is felveszik ezt a detergenst és apoptózist, nekrózist, a cornea epitel sejt-sejt 

kapcsolatok meggyengíti, valamint a BAK csökkenti cornea és a konjunktíva mucin termelésért 

felelős kehely sejtjeinek sűrűségét. A detergenseket az epithel sejtek halmozzák, másrést hosszú 

lebomlási ideje és nagy fehérjekötő képessége tovább növeli toxicitásukat. A BAK megzavarja 

a könny lipid rétedének szerkezetét és így lecsökkenti a könnyfilm felszakadási idejét. A könny 

termelését is csökkenti. 

 

Polikvuaterner amin (Ployquaternium-1, Polyquad) szintén detergens típusú tartósítószer, de 

jelentősen megnövelt molekulasúllyal. 1980-ban az Alcon azért fejlesztette ki, hogy 

kiküszöbölje a toxikus felhalmozódásra hajlamosító tulajdonságát a BAK-nak. A BAK a lágy 

kontaktlencsék anyagában is képes halmozódni és így a BAK-nak kitett lencse, mint egy raktár 

folyamatosan adja le a nagy koncentrációjú toxikus tartósítószert. A Polyquad nagy 

molekulaméreténél fogva képtelen a lencse anyagába halmozódni, valamint a szemen 

alkalmazva jóval kevésbé toxikus, mint a BAK. Mellékhatásaként felszínesen leírták conea 

károsító hatását, detergens révén a könnyfilm felszakadását is gyorsíthatja és a kehelysejtek 

számát is csökkenti. 

 

Elbomló tartósítószerek csoportjóban a stabilizált oxokloro komplex (Purite), Oxyd és a 

nátrium perborát tartozik (GenAqua). Hatásukat oxidatív folyamatokon keresztül fejti ki.  

A széles szemfelszín nagyon jól tolerálja a stabilizált oxokloro komplexet tartalmazó széles 

antimikrobiális spektrumú Puritot. Kémiai szempontból a Purit egy keverék, aminek 99,5%-a 

klorit ion (ClO2
-), 0,5% klorát (ClO3

-) és a maradék klór dioxid (ClO2). A Purit becseppentését 

követően a könnyben egyébként is megtalálható nátrium ionra, oxigénre és vízre bomlik.  

Jelenleg nincs bizonyíték a mutagén vagy karcinogén hatására.  

 

A nátrium perborát (GenAqua) és az Oxyd egyaránt oxidatív tartósítószer, amely vízre és 

oxigénre bomlik a kötőhártyazsákban található kataláz és egyéb enzimek hatására. A nátrium 

perborát bomlása során keletkező oxigén szabadgyökök oxidálják a sejtfalat vagy a 

sejtmembránt, blokkolja a membránhoz kötődő enzimeket és számos sejtben zajló metabolikus 

folyamatot és fehérje szintézisét zavarja.  



 

Cink komplexek közé tartozik a Cink hialuronát és a SofZia. A cink hyaluronát a fejlesztése 

során a cél az volt hogy ötvözzék a cink és a hialuronsav akut és krónikus sebekre gyakorolt 

előnyös hatásait. A cink ion antimikróbás hatása jelentősen függ a készítmény pH-jától de a 

pontos hatásmechanizmusa még nem kellően tisztázott.  

A SofZia tartósító hatásáért a bórsav, polietilén glikol és cink klorid képezte puffer rendszer 

felelős. A szemfelszínnel való érintkezés hatására ez a rendszer is gyorsan lebomlik. Ez is jól 

tolerálható és kevésbé toxikus mint a BAK. A SofZia elterjedését azonban lassúsága és a 

robosztus hatásának hiánya gátolja.  

 

Tartósítószer mentes készítmények mellőznek minden irritáló és toxikus mellékhatást, amit 

a tartósítószerek okoznának, de emiatt alacsony adagszám mellet viszonylag drágák az 

egyadagos (UD) kiszerelések. Ez kezdetben jelentősen gátolta az elterjedésüket.  

Okos mérnöki megoldást jelentenek azok a többadagos ámde mégis tartósítószer mentes 

készítmények mint a Ophtalmic Squeeze Dispenser (OSD), ABAK és a COMODO. Ezek 

mechanikai úton akadályozzék meg a belső steril oldat kontaminációját. Az OSD fejjel lefelé 

tartva a flakon nyomása hatására egy rugós szerkezeten keresztül mindössze egy csepp oldat 

hagyja el a flakont, a visszaáramlás lehetőségének kizárása mellett és a flakonba egy mini 

HEPA szűrőn keresztül sterilre csak szűrt levegő áramolhat csak be.  

Az ABAK rendszer egy szűrőréteg és egy 0,2µm-es membránszűrő segítségével sterilre szűri a 

kiáramló oldatot. Az ABAK rendszer hátránya viszont, hogy a folyadéknak lehetősége van a 

visszaáramlásra és így a környezeti kontamináció a szűrőmembrán külső felén várakozik és a 

következő becseppentéssel a szembe kerülhet az elszaporodott mikroba.  

COMODO cseppentő rendszer alkalmas a folyadék egyirányú áramlásának fenntartására a 

visszaáramlás és a külső levegő beáramlása nélkül. Ez is tisztán mechanikus megoldás is remek 

alternatívája a tartósított szemészeti készítményeknek. 

Az táblázat 1. segítségével áttekinthető ez előbbiekben felállított műkönny kategóriák.  

 

1, Kvaterner ammónium vegyületek 

2, Polikvuaterner amin 

3, Lebomló tartósítószer 

4, Cink ion komplex 

5, Tartósítószer mentes 

 



 

  



Táblázat. 1. Műkönnyek osztályozása 

Fő összetevő Tartósítószer Készítmény 

Csoport Megnevezés 

Szintetikus és 

fél szintetikus 

polimerek 

polividon (1), 

methylhydroxy-

propyl-cellulosum 

(hypromellose) (2), 

polyvinyl alkohol (3), 

karbomer (4), 

karboxi-metil-

cellulóz-Na (5) 

Kvaterner ammónium 

vegyületek 1 

-Arufil (1,c),  

-Artelac cl (2, d),  

-Humalac A, C (3, e),  

-Oculogutta viscosa (3, 

e),  

-Oftagel (4,g)*,  

-Oculotect fluid (1, h),  

-Vidisic szemgél (4, I) 

Polikvaterner amin2   

Lebomló tartósítószer 

3 

-Genteal (2, j), 

-Optive (5, k), 

-Refresh (5, k),  

Tartósítószer mentes   

Természetes 

polimerek 

TS-polisacharid (1), 

dextráne (2) 

Kvaterner ammónium 

vegyületek 1 

-Visine fáradt szemre 

(1,l), 

-Humalac 

B(+hypromellóz) (2, e), 

-Dacrolux 

(+hypromellóz) (2, a), 

Polikvaterner amin2 Tears naturale II 

(+hypromellóz) (2, a), 

Lebomló tartósítószer 

3 

  

Tartósítószer mentes Visine intenzív (1, l), 

Visine fáradt érzékeny 

szemre (1, l), 

Gélképzők HP-Guar 

polysaccharid (1), 

Protector gélképző 

polimer (2) 

Kvaterner ammónium 

vegyületek 1 

  

Polikvaterner amin2 -Systane gel drops (1, a),  

-Systane (1, a),  



-Systane ultra (1, a), 

Lebomló tartósítószer 

3 

-Oxyal** (2, m) 

Tartósítószer mentes -Systane Ultra UD (1, a) 

Sejtvédő 

hatóanyagok 

-dexpanthenol (1),  

-lizin-monohydrát (2),  

-vitamin-A, vitamin-E 

(3),  

-Na-hyaluronát (4),  

-Zinc-hyaluronát (5) 

Kvaterner ammónium 

vegyületek 1 

-Corneregel (1, i),  

-Oculotect gél (3, h),  

-Oftagel* (2, g),  

-Unitears (1, p) 

-Sensivit (3, p) 

Polikvaterner amin2   

Lebomló tartósítószer 

3 

-Oxyal** (4, m) 

Tartósítószer mentes -Conheal (4, b) 

-Ocutears (4, g) 

-OCUhyl C (+Calendula 

extract)(4, p) 

-Hyabak (4, h) 

Zinc ion complex -Ophylosa (5, o) 

Main component 

 

Preservative Preparation 

Group Ingredient 

Érösszehúzók naphazoline (1),  

tetrizoline (2) 

Kvaterner ammónium 

vegyületek 1 

-Iridina due(+növényi 

kivonatok) (1, n),  

-Visine classic (2, l) 

Polikvaterner amin2   

Lebomló tartósítószer 

3 

  

Tartósítószer mentes   

Fokozott 

párolgást 

csökkentők 

mineral oil (1) 

triglycerides (2) 

Kvaterner ammónium 

vegyületek 1 

-Visine száraz szemre (2, 

l), Cationorm (1, g) 

Polikvaterner amin2 Systane balance (+HP-

Guar) (1, a) 



Lebomló tartósítószer 

3 

  

Tartósítószer mentes   

Megjegyzések: 

1= Kvaterner ammónium vegyületek: BAK, cetrimid 

2= Polikvaterner amin: Polikvatermin-1 {Polyquad-(polipodronium- chloride)} 

3= Lebomló tartósítószer: Stabilized Oxychloro Complex (Purite), Oxyd, sodium perborate 

(GenAqua) 

*= két csoportba is besorolva 

-Gyártók:  

 Alcon (a),  

 PannonPharma Gyógyszergyártó Kft. (b),  

 Chauvin-Ankerpharm GmbH (c),  

 Bausch & Lomb (d),  

 TEVA (e),  

 FoNo VII (f),  

 Santen OY (g),  

 Laboratoires Théa (h),  

 Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH (i),  

 NOVARTIS (j),  

 Allergan (k),  

 Johnson & Johnson Kft. (l),  

 Tubilux Pharma (m), 

 Montefarmaco S.p.A (n),  

 Richter Gedeon Nyrt. (o) 

 Unimed Pharma (p) 

 

 

 

 

 

 

 



Hasznos kérdéssor a műkönnyekhez gyógyszerészeknek 

 

Összegyűjtöttük 5 fontos kérdést, ami támogatja a gyors és hatékony műkönny ajánlást a KCS 

tüneteitől szenvedő betegnek. 

 

1, Visel kontakt lencsét? 

 

Kontaktlencse viselés esetén a műkönnyek ajánlása nagyon fontos, hogy elkerülhessük a lencse 

okozta szemfelszíni sérüléseket. 

Rossz választás: 

 Kvaterner ammonium vegyületek, hosszú távon a Polyquad is valamint a gélek 

 

Jó válaszás 

 Tartósítószer mentes vagy elbomló tartósítószer tartalmú cseppek 

 

2, Szárad a szája? Tapasztal emésztési rendellenességet, romlanak a fogai? 

 

Statisztikailag minden 5. szemszárazságra panaszkodó betegből 1-nek Sjögren szindrómája 

vagy egyéb szisztémás autoimmun betegség (SLE, RA vagy Szkleroderma) állhat a hátterében. 

A Sjögren szindróma a külső elválasztású mirigyeket (vagyis a nyál, a hasnyál és a 

könnymirigyek is) autoantitestek célpontjává válik. Ha a beteg a kérdés mind a három részére 

igennel válaszol, akkor érdemes további vizsgálatokra szemész-, belgyógyász vagy fül orr 

gégész szakorvoshoz irányítani. 

 

3, Mikor tapasztalja a szemszárazságot, felkelés után vagy napközben alakul ki? 

 

Reggeli szemszárazság: 

 A könny elválasztás elégtelenségét jelzi, a műkönnyek hosszú távú használata 

 szükséges 

 Jó választás: 

  Tartósítószer mentes vagy lebomló tartósítószer tartalmú sűrű műkönnyek 

  Gélek 

Napközbeni szemszárazság: 



 Környezeti hatás vagy olyan tevékenység eredménye, amely csökkenti a pislogások 

 gyakoriságát 

 Jó választás: 

  Kevésbé viszkózus vagy gélesedő műkönnyek (tartósítószer mentes, lebomló 

  vagy Polyquad-dal tartósított) 

 

4, Gyakran van árpája? Előfordul, hogy a könnyezés ellenére száraznak érzi a szemét? 

 

A Meibom mirigyek elzáródása vagy funkciójának hiánya fokozott párolgással járó száraz 

szemet okozhat. Ebben az esetben a könny lipid fázisának hiánya miatt a vizes fázis túl 

produkciója okozza a könnyezést.  

  

 Jó választás: 

  olaj tartalmú műkönnyek 

  omega 3 zsírsavpótlás 

  meleg borogatás a szemen és óvatos babasamponnal való mosás 

  helyi antibiotikum (OTC vagy vényköteles), szisztémás antibiotikum  

  (tetraciklin), szteroidok 

  Sebészi eltávolítás 

 

5, Ha korábban is volt szemszárazsága, milyen hosszan szenved a tünetektől általában? 

 

Sok esetben a szemszárazság csak rövid periódusokban jelentkezik a csökkent pislogás szám 

következményeként. Ilyen esetben kevésbé kell a tartósítószerek toxicitásával számolni.  

 

Egyéb foltos megfontolások: 

 Természetes polimerek jobb komfortot biztosítanak 

 Az érösszehúzó expediálása esetén fel kell hívni a beteg figyelmét arra, hogy nem 

 alkalmas a KCS kezelésére 

 

 

 

 

 



Terhesség alatti gyógyszerelés 

 

Veleszületett rendellenességeknek nevezzük az embrionális, vagy foetalis fejlődés során 

létrejövő genetikai (prekoncepcionális vagy congenitális), ill. az ezen időszak alatt ható 

környezeti tényezők ún. teratogének hatására kialakuló (connatalis) morfológiai vagy 

funkcionális magzati károsodásokat.  

20. Század eleje úgy gondolták, hogy a  a magzat a méhen belül teljes biztonságban van! Ezt 

azonban számos esemény megcáfolta és sok súlyos „baleset” következett be. A legnagyobb 

horderejű az 1961-es Contergan katasztrófa volt, mely során a thalidomid hatóanyag 

phocomeliát okozott több ezer esetben. 

Teljes biztonsággal egyetlen gyógyszerről sem lehet azt állítani, hogy nem okoz magzati 

károsodást! Gyógyszert csak jól indokolt esetben alkalmazzunk, kockázat-haszon 

mérlegelésével! 

A congenitalis malformációk etiológiájához tartozik, hogy az esetek kevesebb mint 1%-áért 

tehetők felelőssé a gyógyszerek. A legtöbb igazából multifaktoriális eredetű. 

A fejlődési zavarok lehetséges okai között négy nagy csoportot különböztetünk meg: 

1. A vegyület jellege 

2. Az alkalmazott dózis és a kezelés időtartama 

3. Genetikai sajátosságok, környezeti tényezők 

4. Gestatiós periódus 

A vegyület jellege magától érthetődően kritikus befolyásoló tényező, de a teljesség igénye 

nélkül néhány kiemelten fontos hatóanyag csoporttal mindenképp tisztában kell lennünk, 

amely a terhesség 12. hete előtt szedve nagy valószínűséggel congenitális malformációt okozó 

Antiepileptikumok: phenytoin (Diphedan); valproinsav (Convulex).  

Kumarinszármazékok pl. (Syncumar). 

A-vitamin és származékai pl. (Roaccutan). 

Folsavantagonisták pl. (Methotrexat) 

Antibiotikumok: chloramphenicol, streptomycin 

 



A magzatra ható gyógyszermennyiség, azaz a teratogén értelemben vett dózis 

következményeinek 3 fatája ismert: 

- Mivel nem éri el a károsító küszöbértéket: nincs kimutatható károsodás. 

- A küszöbértéket meghaladja, és/de a magzati élettel összeegyeztethető, de a születés 

után felismerhető fejlődési rendellenességeket okoz. 

- Olyan nagy a károsító tényezők dózisa, hogy az embrió elhal. 

Anyai és a magzati farmakogenetikai típus is nagyban befolyásolja: gyors vagy lassú 

acetilátor, hidroxilátor vagy metilátor csoportba tartozik; vagy épp gyógyszermetabolizáló 

enzim hiánya vagy csökkent aktivitása. 

A terhesség alatt jelentősen módosul a gyx-ek farmakokinetikája, mely az anyai szervezet és a 

magzati szervek élettani paramétereinek változásával magyarázhatók. 

A gyógyszer a magzatba juthat:  

- köldökvénán keresztül  

- paraplacentárisan (chorioamnionálisan) – /magzatvízből való nyelés/ 

- a magzat bőrén keresztül  

- a magzat tüdőjén keresztül 

A magzati testösszetevők (pl. össz-víztartalom, zsírtartalom) folyamatos változása miatt a 

gyógyszermegoszlás állandóan módosul. Fehérjekötődés: a magzat keringő fehérjéinek 

mennyisége és kötőképessége is csökkent az anyáéhoz képest. 

Anyai farmakokinetikai változások terhesség alatt 

A gyomor- és béltartalom kiürülése lassabb, így a felszívódás mértéke nő. 

A gyomortartalom pH-ja emelkedik (hányinger, hányás, a 40%-kal csökkenő gyomorsav-

termelődés) 

A kisvérköri keringés és a légzési perctérfogat emelkedik (nő a tüdőn keresztül alkalmazott 

gyógyszerek - antiasztmatikumok, narkotikumok – felszívódása) 

Nő a látszólagos megoszlási térfogat, a „disztribúciós volumen” (Vd) (zsírszövet nő, új 

vízterek)  

Vérvolumen, főleg a plazmatérfogat növekedése  (albuminfrakció csökken így a szabad 

gyógyszerfrakció nő) 



A máj cytochrom P-450 rendszerének (I. fázisú reakciók) aktivitása fokozódik.  

(progeszteron, kompetíció). pl. paracetamol, metoprolol metabolizmusa gyorsul 

A gyakran előforduló intrahepaticus cholestasis miatt csökken az epével kiválasztott anyagok 

clearance-e. Glomeruláris filtrációs ráta (GFR) 40-50%-kal nő: pl. digoxin, ampicillin, 

cefalexin, cefuroxim eliminációja gyorsul.  

Pregnancy protein-ek (PP-proteinek) megjelenése miatt a gyógyszerek fehérjékhez 

kötődésének mértéke módosul. 

 

Gyógyszerek veszélyességi osztályba sorolása terhességben az FDA ajánlása alapján 

 A. Ellenőrzött humán vizsgálatok szerint magzati veszély nem áll fenn.  

B. Állatkísérletek szerint nincs magzati károsodás, de humán kísérleteket nem végeztek; vagy 

az állatkísérletekben igazolódott káros hatást a jól kontrollált humán vizsgálatok nem 

erősítették meg.  

C. Sem állatkísérletekből, sem humán vizsgálatokból nincsenek megfelelő adatok; vagy 

állatkísérletekben igazolódott a káros hatás, de emberben nincs bizonyítva. A magzat 

veszélyeztetettsége nem ismert.  

D. Egyértelműen beigazolódott a magzati károsodás rizikója, de túlsúlyban vannak az 

alkalmazott szer előnyei a veszélyekkel szemben. 

E. A szer alkalmazása terhességben kontraindikált. A magzati veszély túlsúlyban van az 

előnyökkel szemben. 

 

Terhesség alatt előforduló betegségek és kezelési lehetőségeik  

A leggyakoribb tápcsatornai tünetek  

Hányinger, hányás  

Terhesség alatt gyakori, 30-50%-ban előforduló panasz a reggeli hányinger, hányás, 

mely az esetek 90%-ában hozzávetőlegesen a 22. gestatiós hétre elmúlik. Kialakulásának oka 

nem egyértelműen tisztázott, de feltételezhetően a humán choriongonadotropin szintjének 



emelkedése és a latens pajzsmirigy-túlműködés áll a háttérben. Kezelésében biztonságosan 

alkalmazható a pyridoxin (B6 VITAMIN), hatástalansága esetén a H1-receptor antagonista 

dimenhydrinat (DAEDALON) és metoclopramide (CERUCAL) adható. 

 

Székrekedés, hasmenés 

Gyakori problémát jelent a várandósok számára a székrekedés is, melynek hátterében 

legtöbbször a megváltozott életvitel és táplálkozás, a nagyobb uterus, a lelassult gyomor- és 

bélmotilitás illetve gyógyszer-mellékhatás (vaskészítmény) is állhat. Lehetőleg az étrend 

átalakításával kezdjük a kezelést (gyümölcsök, rostban gazdag ételek, sok folyadék), és csak 

ennek eredménytelensége esetén javasoljuk a gyógyszeres hashajtást. Az ozmotikusan ható 

lactulose (DUPHALAC) és a Glicerines végbélkúp hatékony és egyben terhesség alatt is 

biztonságosan alkalmazható készítmények. A stimulatív hatású bisacodyl (STADALAX, 

DULCOLAX) valamint a szennozidok (TISASEN) is szóba jöhetnek, de rendszeres 

alkalmazásuk kerülendő, mert hyponatraemia, hypokalaemia, dehidráció fordulhat elő. 

 

Gastrooesophagealis reflux betegség és peptikus fekély  

Gyomorégés panasza gyakran jelentkezik a kismamák körében. Kialakulása több, 

terhesség alatt általánosan bekövetkező élettani változással magyarázható. Lassul a 

gastrointestinalis tranzit, csökken a nyelőcső alsó sphincterének tónusa, nő a hasűri nyomás, 

valamint fokozódik a gyomorsav termelődése, és ezáltal csökken az intragastricus pH.  

Gyakori a refluxos beteg (30-80%) a várandósok körében is. Ezzel szemben ritkán 

fordul elő gravid állapotban peptikus fekély, és nem meglepő a már teherbeesés előtt meglévő 

ulcus javulása illetve gyógyulása sem, mivel ebben az időszakban magas a plazmahisztamináz-

szint, a hyperoestrogenaemia csökkenti a savtermelést, s ezenkívül megvastagszik a gastricus 

nyákréteg is.  

A terápiában, az életmód és diétás változtatások hatástalansága esetén, először 

választandó szer a sucralfat (VENTER, ULCOGANT) és az aluminium-calcium-magnézium 

(ANACID, ANTAGEL) alapú antacidumok. A következő lépcsőfok a H2-receptor 

antagonisták (rantidine: ZANTAC, ULCERAN) alkalmazása. A III. trimeszterben a gravida 

refluxos tünetei addig súlyosbodhatnak, hogy protonpumpa-gátló adása válhat szükségessé. 



Vizsgálati adatok szerint omeprazole (LOSEC, OMEP) és lansoprazole (REFLUXON, 

PROTONEXA, EMILLAN) használata esetén nem észleltek súlyos mellékhatásokat. 

Aranyér 

Terhesség alatt gyakoriak az aranyeres panaszok. Ennek oka lehet a székrekedés, a 

növekvő uterus hatására kialakult kismedencei vénás pangás és megnövekedett hasűri nyomás, 

melynek következtében fokozódik a nyomás a rectalis vénákban is. Aranyér előfordulásakor 

ülőfürdő, (jeges borogatás), lokális fájdalomcsillapító kenőcsök (calcium dobesilate, lidocaine: 

DOXIPROCT OM; HEMORID) használata és székletlazító kezelés javasolt. 

 

A haemostasis zavarai  

Thrombosis  

A várandósság ideje alatt is alapvető fontosságú a trombózissal fenyegető állapotok 

kivédése, kezelése. Az antikoaguláns terápia kidolgozása nagy felelősség ebben a periódusban, 

mivel a készítmények teratogenitás szempontjából, az alkalmazás időpontjától és módjától 

függően, változó mértékű rizikótényezőt jelentenek a magzatra nézve is.  

Non-gravid állapotban a kezelés során leggyakrabban alkalmazott gyógyszercsoportok: 

nem frakcionált heparin (UFH), alacsony molekulasúlyú heparin (LMWH) és a 

kumarinszármazékok (warfarin: MARFARIN, acenokoumarol: SYNCUMAR). Összességében 

véve viszont elmondható, hogy mind az anya, mind a magzat számára legkiszámíthatóbb és 

legbiztonságosabb antikoaguláns hatást az LMWH-val (dalteparin: FRAGMIN) érhetjük el 

(kivétel, ha az anyának műbillentyűje van)  

Varicositas  

A terhesség alatt csökken a vénafalak tónusa, és nehezített az alsó végtagokból a vénás 

visszaáramlás, ezért sok esetben alakul ki visszér vagy a már meglévő varicositas fokozódik. 

Elsősorban konzervatív terápia alkalmazható: alsó végtag mozgatása, felpolcolása, fásli, 

gumiharisnya használata. Gyógyszeres kezelésekor calcium dobesilate és oxerutin 

(VENORUTON) helyileg történő használata, míg per os a diosmin és hesperidin (DETRALEX) 

adása javasolt. 

Anaemia  



Terhességi anaemiáról beszélünk, ha az I. trimeszterben 12g% (7,44 mmol/l) alatti a 

haemoglobin érték, a II-III. trimeszterben pedig 11g% (6,82mmol/l) alatti. Előfordulási 

gyakorisága kismamák között 15-50% körülire tehető, amit a különböző társadalmi-, földrajzi- 

és táplálkozási viszonyok eltérő módon befolyásolhatnak. 

Vashiányos anaemia  

A várandósság alatt jelentkező anaemiák leggyakoribb kiváltó tényezője a vashiány (kb. 

95-98%-ban). A magzatra ritkán van hatással az anya vashiányos állapota, mivel a placentának 

nagyobb az affinitása a transzferrin-kötött vas iránt az anyai csontvelőhöz képest. A placenta a 

magzat vas iránti igényeit akkor is kielégíti, ha az anyai vasraktár már kimerülőben van. 

Súlyosabb vashiány esetén viszont koraszülésre és magzati retardációk kialakulására lehet 

számítani. Leggyakoribb tünetei: fáradékonyság, étvágytalanság, fejfájás, palpitatio, sápadtság, 

hidegérzet, körmök törékenysége. A terhesek vaspótlása orális úton kezdhető (SORBIFER 

DURULES, MALTOFER), kellően indokolt esetben szóba jöhet a parenterális bevitel is.  

Folsavhiányos anaemia  

Folsavhiány a terhesek 10-25%-ában fordul elő, döntő többségében a III. trimeszterben 

illetve a szoptatás időszakában. A szervezet folsavtartaléka, mely a májban raktározódik, a 

várandósság ideje alatt általában hamar kimerül (kb. 6 hétre elegendő). Nagy a folsavigény a 

magzat gyorsan oszló sejtjei és a placenta növekedése miatt is, és ezt a méhlepény akár az anya 

rovására is kielégíti. A kezelés megoldható csak folsavat tartalmazó tabletta (HUMA-

FOLACID) használatával, de mivel sok esetben a folsavhiány vashiánnyal is párosul, 

választható kombinált készítményt is (NEO-FERRO FOLGAMMA) 

 

Hypertonia  

Az egyik leggyakoribb patológiás elváltozás a graviditás alatt a magas vérnyomás, ami 

a terhességek 10-20%-ában figyelhető meg. Kezelésük és gondozásuk mindenképp szükséges, 

ugyanis ennek hiányában fennáll a veszélye súlyosabb szülészeti szövődmények (másodlagos 

toxaemia, idő előtti lepényleválás, intrauterin retardáció, magzati központi idegrendszeri 

károsodások, magzati asphyxia) kialakulásának. Hypertonia esetében is megkülönböztetjük a 

terhesség előtt fennálló, és a terhesség alatt kialakuló kórképeket. A terhesség által kiváltott 

hypertoniával (PIH: pregnancy induced hypertension) általában a gestatio második felében 



találkozunk. Ha az emelkedett vérnyomás mellett proteinuria is megfigyelhető, 

praeeclampsiáról beszélünk. A perifériás rezisztencia fokozódása, hypovolaemia és fokozott 

sympaticotonia jellemzik ezt az állapotot. Mivel a kórkép sajnos progresszív jellegű és súlyos, 

életet is veszélyeztető anyai és magzati események társulhatnak hozzá, az antihipertenzív 

kezelés mihamarabbi megkezdése szükséges. A terhesség második felében jelentkező átmeneti 

hypertonia enyhébb lefolyású betegség, mint a praeeclampsia, s a szülést követő tíz napon belül 

rendeződnek a vérnyomásértékek. Krónikus hypertoniáról beszélünk abban az esetben, ha a 

magas vérnyomás már a várandósság előtt is fennállt. A terhesség első felében bekövetkező 

élettani vérnyomás-csökkenés a gyógyszeres terápia felfüggesztését teszi lehetővé, de a gestatio 

előrehaladtával ismét emelkedik a vérnyomás, és a kezelés visszaállítására lehet szükség. 

A terhességi hypertoniák kezelésében elsősorban javasolt szerek a methyldopa 

(DOPEGYT), a dihidralazinok (DEPRESSAN) és a nifedipin (CORDAFLEX). A methyldopa 

volt régebben a leggyakrabban alkalmazott készítmény, főleg hosszú távú kezelések esetén, 

mivel kellően hatékony, de nem befolyásolja az uteroplacentáris keringést. A direkt értágító 

hatású dihidralazinok előnyös tulajdonsága, hogy nem csökkentik a vese keringését. Első 

lépcsős szerként praeeclampsiában használják. A nifedipine vérnyomást csökkentő hatása 

mellett, csökkenti az uterus tónusát és fokozza a placenta keringését, ezáltal a teljes toxaemia 

kezelésére is alkalmazható. Alapos mérlegelést igényel a béta-blokkolók adása, mivel már sok 

esetben magzati retardációt okozott. A diuretikumok is kerülendő gyógyszerek, mivel a 

placenta vérátáramlásának csökkentésével asphyxia kialakulásának veszélye áll fenn. 

Terhességben tilos az ACE-inhibitorok használata, mivel magzati anuriát és renális 

malformációt okoznak, ezen kívül oligohydramniont (kórosan kevesebb magzatvíz) is 

kiválthatnak. Angiotensinreceptor-blokkolók használata szintén kontraindikált. 

 

Diabetes 

A cukorbetegség terápiáját terhesség alatt is a kvantált, szénhidrát- és energiatartalmában 

meghatározott étrend (lehetőleg napi hatszori étkezés) bevezetésével és a fizikai aktivitás 

szempontjából is megfelelően kidolgozott életmód-változtatással kezdjük. Inzulinkezelés akkor 

kerül beiktatásra, ha a vércukorszint kéthetes adekvát diétával is, ideális beállításra törekedve 

ismételten nagyobb a kívánt értékeknél, ill. ha a laboratóriumban mért vércukorérték bármely 

étkezés után egy órával meghaladja a 7,0 mmol/l értéket. Nagymértékű postprandialis 

vércukorszint-emelkedés esetén gyors hatású inzulin adása szükséges a főétkezések előtt, s ha 



ehhez hozzáadódik az éhomi vércukorértékek emelkedése is, az lefekvés előtt még további 

bázisinzulin (általában NPH-típusú készítmények: INSULATARD, HUMULIN N) bevezetését 

teszi indokolttá. Ultragyors hatású analóg inzulinok adása nehezen lenne összeegyeztethető az 

ideális étkezési protokollal, ezért csak nagyon indokolt esetben alkalmazzák őket. Analóg 

bázisinzulinok használata szintén nem javasolt terhesség alatt.  

Praegestatios diabetes előfordulásakor inzulin-kezelés során az úgynevezett 

„klasszikus” ICT (intenzív konvencionális terápia) módszert alkalmazzuk, mely a humán gyors 

és intermedier hatástartamú inzulinok bejuttatását jelenti. Analóg gyorshatású inzulinok 

használata elsősorban a már terhességet megelőzően is inzulinpumpa-kezelést alkalmazók 

esetén jön szóba. Természetesen az étrend és az életmód szakszerű megtervezése és annak 

beiktatása ebben az esetben is alapvető fontosságú.  

Az orális antidiabetikumok használata gestatiós diabetes és praegestatiós diabetes esetén 

is, a ma általánosan elfogadott szakmai álláspont szerint, biztonsági okokból kerülendő. A 

terhesség előrehaladtával csökkenő szénhidrát-tolerancia és az inzulin-érzékenység miatt a 

normoglykaemia fenntartásához egyre nagyobb inzulinmennyiség lesz szükséges. Így 

rendkívül nagy jelentősége van a folyamatos otthoni vércukor monitorozásnak, az esetlegesen 

fellépő komplikációk elkerülése végett. Hetente végzett vércukorprofil meghatározással 

történik a szénhidrát-tolerancia ellenőrzése, valamint fontos havonta a szemfenék, a 

vesefunkció és a vizelet bakteriológiai vizsgálata. 

A pajzsmirigy betegségei  

A terhesség alatt fiziológiásan is változik a pajzsmirigyműködés: 

- Fokozódik a szervezet pajzsmirigyhormon iránti igénye. 

- Megnő a magas ösztrogénszint miatt a TBG („Thyroxine Binding Globulin”) mennyisége, de 

telítettsége csökken. 

- A placenta által termelt choriongonadotropin (hCG) számottevő TSH-aktivitással rendelkezik. 

Kötődik a TSH-receptorhoz, így direkt módon stimulálja a pajzsmirigyműködést, és emeli a 

szabad-hormonszintet (FT4 és FT3). 

- Az első trimeszterben csökken a TSH-szint, ún. fiziológiás hyperthyreosis alakul ki. 



- A pajzsmirigyhormonok katabolizmusa megnövekszik, amely a fokozott dejodináz hatással 

függ össze. 

- Fokozódik a jód iránti igény. 

 

Hypothyreosis  

Az esetek nagy többségében a hypothyreosis kialakulása autoimmun folyamatok 

következménye. Mivel a pajzsmirigy-hormonoknak fontos szerepe van a magzat központi 

idegrendszerének fejlődése és normális működése szempontjából, az anyai hypothyreosist 

mindenképp kezelni kell. Mivel jelen esetben ún. szubsztitúciós terápia alkalmazható (ami 

hiányzik, azt pótoljuk), a gyógyszeres kezelés (levothyroxine: EUTHYROX) nem jelent 

problémát (20,21). Hyperthyreosis Hyperthyreosis a terhességek 0,08-0,2%-ában fordul elő. A 

kiváltó okok alapján megkülönböztetjük a szindróma immun- és nem-immun eredetű verzióját. 

A nem-immun hyperthyreosist főleg toxikus adenoma és bizonyos gyógyszerek okozzák (jód, 

tiroxin-túladagolás, amiodarone). Az immun-hyperthyreosisok közül a Basedow-Graves (BG) 

kór a leggyakoribb (a hyperthyreosisos esetek kb. 80%-a). Az eddigi tapasztalatok szerint csak 

enyhe fokú túlműködés esetén lehetséges a fogamzás. A terhesség kedvező hatása, hogy a II. 

trimeszter után ideiglenes remissziós fázis észlelhető. A szülést követően viszont megnő a 

visszaesés valószínűsége, ezért ezek a betegek fokozott ellenőrzést igényelnek. 

Hyperthyreosis terápiájában elsősorban a gátlószeres kezelést alkalmazzuk a propylthiouracil 

(PROPYCIL) segítségével, mely az intrathyreoid peroxidase enzim gátlásával a 

hormonszintézis csökkenését okozza. 

 

Morbus Sacer  

A terhes nők körében leggyakoribb neurológiai megbetegedés az epilepszia. Az régóta 

elfogadott és igazolt tény, hogy az antiepileptikumok használatakor különböző congenitalis 

malformatiok kialakulására lehet számítani (szívhibák, nyúlajak, farkastorok). Később viszont 

kiderült, hogy gyakrabban fordulnak elő fejlődési rendellenességek a terápiában nem részesülő 

kismamák gyermekei esetén, mivel a rohamok alatt az uteroplacentaris keringés csökkenésével 

magzati hypoxia alakulhat ki, illetve nő a vetélés és halvaszületés kockázata. A mai álláspont 

szerint a jól gondozott, megfelelő antiepileptikus terápiában részesülő gravidáknak 90% 



esélyük van arra, hogy egészséges újszülöttnek adjanak életet. Az antiepileptikumok teratogén 

hatása mögött komplex folyamatok állnak: a terhességi folsavhiányt az antiepileptikumok 

súlyosbítják, ezen kívül a gyógyszerek intermedier termékei direkt módon okoznak teratogén 

ártalmakat. Természetesen a genetikai determináltság sem zárható ki (pl. csökkent epoxide-

hydrolase szint). Epilápsziás terhes nők gondozása esetén az alábbiakra kell odafigyelni: 

- Ha az utolsó roham óta több mint 3 év telt el, érdemes fontolóra venni a gyógyszeres terápia 

szüneteltetését. 

- Ha a kezelés mindenképp szükséges, lehetőleg monoterápiát alkalmazzunk (a lehető legkisebb 

hatékony dózis szintjén tartva), ugyanis a kombinált kezelések növelik a malformitások 

kialakulásának valószínűségét. 

Az első vonalbeli hatóanyagok (phenobarbital: SEVENAL, phenytoin: DIPHEDAN, 

carbamazepine: NEUROTOP, TEGRETOL, valproic acid: CONVULEX, DEPAKINE) 

magzatkárosító hatása bizonyított. Lehetőség szerint a teratológiai szempontból 

legveszélytelenebb gyógyszereket választják (pl. benzodiazepinek: RIVOTRIL). Az újabb 

hatóanyagokkal (mint pl. lamotrigine: GEROLAMIC, LAMICTAL, vigabatrin: SABRIL, 

gabapentin: GORDIUS, NEURONTIN, pregabalin: LYRICA, felbamate: TALOXA, 

topiramate: ETOPRO, levetiracetam: KEPPRA) nincs még elég klinikai tapasztalat a terhesség 

alatti epilepsziák kezelésében. 

- A terhesség alatti terápia során a rohammentesség biztosítása az elsődleges cél. Ez sajnos nem 

minden esetben valósítható meg, így epilepsziás roham előfordulása esetén magnesium sulfate, 

clonazepam, phenytoin adása javasolt. 

 

Antibiotikus kezelés terhesség alatt 

A terhes nők fertőzéses megbetegedése esetén is fontos az alkalmazott gyógyszeres terápia 

esetleges teratogén hatásának illetve a kezeletlen betegség magzati károsodást okozó 

szerepének gondos mérlegelése. Általánosan elmondható, hogy az esetek többségében a 

betegség fennállása okoz nagyobb kockázatot a foetus számára, tehát az infekciók feltétlenül 

kezelendők. Genitális fertőzések 

Mivel a genitális fertőzések gyakori következménye kismamákban a vetélés, koraszülés, idő 

előtti lepényleválás, mindemellett nő a postpartum anyai és az újszülöttkori infekciók 



kockázata, a kezelés mielőbbi megkezdésének szükségessége nem kérdéses. A leggyakrabban 

előforduló nemi úton terjedő betegségek a gonorrhoea, a syphilis, a trichomoniasis, a 

candidiasis, a chlamydia- és herpes-fertőzések. A bakteriális infekciók (syphilis, gonorrhoea, 

chlamydia) kezelése esetén elsőként választandó szer az azithromycin (SUMAMED, 

ZITROCIN), mivel valamennyi típusos és atípusos genitális patogénnel szemben hatékony, és 

az antibiotikumok számára legkedvezőbb B-kategóriás minősítést kapta a terhesség alatti 

adhatóság szempontjából. Gonorrheával (és más, baktérium okozta genitális fertőzésekkel) 

szemben jól reagálnak a béta-laktám antibiotikumok is, viszont a gyakran együttesen jelenlévő 

atípusos patogének (Chlamydia trachomatis, genitális Mycoplasmák) elleni alkalmazásuk 

hatástalannak/ kevésnek bizonyult. Ezért kell a terápiában az azithromycint cephalosporinnal 

(cefuroxime: ZINNAT, cefixime: SUPRAX) kombinálva alkalmazni a teljes eradikáció 

eléréséhez. A fluorokinolonok az atípusos kórokozókkal és a gonorrheával szemben is 

hatásosak, azonban terhesség alatti alkalmazásuk kontraindikált. A gombás fertőzések (pl. 

candida) kezelésére clotrimazol (CANESTEN) és natamycin (PIMAFUCIN) tartalmú 

készítmények lokális alkalmazását, illetve bóraxos hüvelykúp használata javasolható. A 

protozoon infekciók (pl. trichomoniasis) ellen hatásos a metronidazole (KLION, ROZEX) és a 

tinidazole, ám a terhesség első trimeszterében alkalmazásuk kontraindikált. A virális 

fertőzésekben (pl. herpes) acyclovir (ZOVIRAX, VIROLEX, TELVIRAN) használható. 

 

Húgyúti infekciók  

A húgyúti infekciók tünetmentes állapotban nagy veszélyeket hordoznak magukban. Azon 

gravidák között, akiknél későn kerül felismerésre az aszimptomatikus bakteriuria, 20-40%-ban 

alakul ki akut pyelonephritis, melynek következtében fokozódik a koraszülés, a spontán vetélés, 

a terhességi toxaemia, a puerperalis sepsis, ezen kívül pedig az újszülöttkori sepsis és az 

alacsonyabb születési súly gyakorisága is. A húgyúti infekciók hátterében 70-80 %-os 

gyakorisággal az Escherichia coli áll, ezen kívül előfordulhatnak Staphylococcus, 

Streptococcus, Klebsiella, Proteus fajok is. Ezen fertőzések kezelésében a béta-laktám 

antibiotikumok – mint a penicillinek (amoxicillin: AMOXICILLIN-B, AKTIL, AUGMENTIN, 

ampicillin: SEMICILLIN, UNASYN) és a cephalosporinok (ceftriaxone: LENDACIN, 

cefixime: SUPRAX, ceftibuten: CEDAX)- és a nitrofurantoin biztonsággal alkalmazhatók. 

Akut cystitis esetén a 2. és 3. generációs cephalosporinok használata javasolt, ezek közül is a 

cefixime bizonyult a leghatékonyabbnak. 



 

A légúti megbetegedéseket (meghűlés, torok-, középfül-, légcső- és tüdőgyulladás) 

leggyakrabban rhinovírusok, Streptococcus, Staphylococcus, Haemophilus és Mycoplasma 

fajok okozzák. A gyógyszeres terápia során ebben az esetben is a makrolid típusú azithromycin 

(SUMAMED, ZITROCIN) az elsőként választandó szer, mivel az atípusos patogénekkel és a 

Haemophilus influenzae-vel szemben is hatékonynak bizonyult. Gram negatív baktérium vagy 

Streptococcus pneumoniae jelenléte esetén az azithromycint cephalospironnal (cefalexin: 

PYASSAN, cefuroxim: ZINNAT, ceftriaxon) ajánlott kombinálni. Az előbb említett 

kórokozókkal szemben az egyszerű aminopenicillinek nagy valószínűséggel hatástalanok. 

Fluoroquinolok használata ellenjavallt, bizonyos kivételes esetekben moxifloxacin (AVELOX) 

és levofloxacin (TAVANIC) adható. Ezen kívül köhögéscsillapítóként kodeinszármazékok 

(CODERIT N), a második és harmadik trimeszterben butamirat (SINECOD) alkalmazható, míg 

köptetőként bromhexin (PAXIRASOL), a második és harmadik trimeszterben pedig ambroxol 

(AMBROXOL-Q), illetve acetylcystein (ACC, FLUIMUCIL) használata javasolható. A 

gyógyszeres terápia mellett fontos a bőséges folyadékfogyasztás, az ágynyugalom és 

természetesen a lázcsillapítás is. 

 

Fájdalomcsillapítás terhesség alatt  

A terhes nők fájdalomcsillapításkor leggyakrabban recept nélkül beszerezhető 

készítményeket alkalmaznak. A gyógyszerész szerepe kiemelten fontos, ugyanis jelen esetben 

ő az az egészségügyi szakember, aki segítséget nyújthat a gyógyszerválasztásban, és a 

teljeskörű betegtájékoztatás felelőssége is rá hárul. Várandósság időszaka alatt fájdalom- és 

lázcsillapításra az első választandó szer a paracetamol (PANADOL, PARAMAX RAPID). 

Terápiás adagban, rövid idejű használatra a terhesség bármely szakaszában javasolható. A 

placentán átjut és elvileg a magzati máj károsodását okozhatja, de a klinikai tapasztalatok ezt 

nem támasztják alá. Esetleges túladagolás bekövetkeztekor az acetylcysteine antidotum 

használható terhességben.  

Az acetilszalicilsav (ASPIRIN) teratogenitása nem teljesen tisztázott. A vizsgálatok azt 

igazolták, hogy a III. trimeszterben, nagy dózisban történő alkalmazás esetén fordultak elő 

gyakrabban magzati károsodások. Gátolja a prosztaglandinok bioszintézisét, ezért a szülés 

elhúzódását, a méh kontraktilitásának csökkenését, a ductus arteriosus Botalli korai záródását 



és ennek következtében pulmonális hypertensio kialakulását okozhatja. A tromboxán 

szintézisének gátlása miatt a szülési kompresszió során akár a magzat illetve az anya életét 

veszélyeztető vérzések is előfordulhatnak. Az előbb említett kockázati tényezők miatt a gestatio 

34. hetétől acetilszalicilsav adása kontraindikált.  

A nem-szteroid gyulladásgátlók – mint például az ibuprofen (ADVIL ULTRA, 

ALGOFLEX), naproxen (APRANAX, ALEVE) - a terhesség korai periódusában alkalmazva 

növelhetik a vetélés, szívfejlődési rendellenességek és a gastroschisis kockázatát, mely mögött 

a prosztaglandin-szintézis gátló hatása áll. 

 

Élvezeti szerek használata terhesség alatt  

Külön említést kell tennünk a terhes nők által fogyasztott élvezeti szerekről. Napi 30ml 

alkohol (abszolút alkoholmennyiség) bevitele következtében már csökkent születési súly 

várható, míg 75-90 ml elfogyasztásával nő az újszülöttnél az ún. foetális alkoholos szindróma 

kialakulásának a valószínűsége. Ebben az esetben a magzat növekedési- és szellemi 

retardációjára, illetve microcephalia és rövid szemrés kialakulására lehet számítani. 

Ugyanakkor említést érdemel az is, hogy korábban az alkoholt tokolitikumként használták.  

Állatkísérletekben bebizonyosodott, hogy a coffein a placentán átjutva dózisfüggően 

teratogén hatást mutat. Ezt a megállapítást még humán kísérletek nem igazolták, az viszont 

elmondható, hogy 100-150 mg/nap coffein bevitele a születési súlyt csökkenti, és növeli a 

spontán abortuszok gyakoriságát valamint magzati szívkárosodást is okozhat.  

A terhesség alatti dohányzás veszélyei között érdemes megemlíteni, hogy az újszülöttek 

ebben az esetben is kisebb súllyal jöhetnek a világra, és gyakoribb a dohányzó anyák körében 

a spontán vetélés, halvaszületés, koraszülés. 

Szoptatás alatti gyógyszeres kezelés  

Általános ismeretek a gyógyszerek anyatejbe jutásáról 

Normál körülmények között az anyák 96%-a tudja gyermekét anyatejjel táplálni. A 

szoptatást sok éven keresztül idejétmúlt táplálási módnak tartották, ma viszont a szakmai 

kollégiumok ajánlása szerint az anya és a gyermek számára is mindenképpen és 

hangsúlyozottan előnyös, ha legalább az első 4-6 hónapban szopik a baba. 



Abban az esetben, ha az anya ebben az időszakban gyógyszeres kezelést igényel, több 

szempontot is figyelembe kell venni a terápia megkezdése előtt. Vállalható-e a gyógyszeres 

kezelést és az esetlegesen velejáró mellékhatások kockázatát? Átjut-e az anyatejbe az adott 

gyógyszer? Veszélyeztetheti-e a csecsemőt a tejjel bejutott gyógyszermennyiség? Szükség van 

a szoptatás felfüggesztésére, vagy sem? Ezen kérdések megválaszolása korántsem egyszerű 

feladat. Annyi viszont elfogadható alapszabályként, hogy a gyógyszeres kezelés szoptatás 

időszakában is – a terhességhez hasonlóan – szigorú indikációt igényel. 

A tejelválasztás élettani háttere Az újszülött és fiatal csecsemő számára a 

legoptimálisabb táplálék az anyatej, ugyanis a fejlődéshez szükséges alapvető tápanyagokat 

megfelelő mennyiségben és arányban tartalmazza, mindemellett mindig friss, egyenletes 

hőmérsékletű és steril. Nem elhanyagolható szempont, hogy a szoptatás az első és 

legbensőségesebb pszichés kapcsolat anya és gyermeke között. A szülés utáni laktációt, illetve 

szoptatást neuronális és endokrin tényezők szabályozzák. Az emlő a terhesség alatt éri el azt a 

fejlettségi szintet, ami a tejelválasztáshoz szükséges. A gestatio alatt a tejjáratok növekedését 

az oestrogenek, míg a mirigyek alveolusainak fejlődését a progesteron segíti. A mirigy erősen 

vaszkularizálódik.  

Az ellenanyagokban (IgA) és fehérjékben rendkívül gazdag sárgás előtej (colostrum) 

képződése már a terhesség 9. hónapjában elkezdődik. A tejelválasztást a gestatios periódus 

végén megemelkedő prolaktinszint, illetve a szülés alatt bekövetkező oxytocinszint növekedés 

és oestrogenszint esés indukálja. A szülés utáni 3-4. napon az oestrogen-, illetve progesteron-

koncentráció zuhanása oly mértékű, hogy a prolaktin tejszekréciót serkentő hatását már nem 

képes gátolni, és ekkor már megjelenik az érett tej. A hypothalamusban termelődő és a 

hypophysis hátsó lebenyében raktározódó oxytocin kiáramlását a külső nemi szervek, illetve a 

mellbimbó mechanikai ingerlése (tehát maga a szoptatás is) serkenti. Az oxytocin a véráram 

útján jut el az emlőhöz, ahol a mirigyek és kivezetőcsövek myoepithelialis sejtjeinek 

összehúzódását okozva a tej kiürül. 

Gyógyszercsoportok alkalmazhatósága szoptatás alatt 

  

Gastrointestinalis rendszerre ható szerek 

- Antacidumként aluminium- és magnézium vegyületek, illetve a sucralfate (VENTER, 

ULCOGANT) javasoltak. 



- Az ulcus terápiában használt ranitidine (ULCERAN, ZANTAC) magas koncentrációt 

ér el az anyatejben, alkalmazása kerülendő szoptatáskor. A nizatidine (NAXIDIN) 

felezési ideje rövid, kisebb a kumuláció veszélye, az anyai dózis kb. 1%-a jut az 

újszülöttbe. Famotidine (QUAMATEL) használata ellenjavallt. 

- A bélmotilitásra ható metoclopramide (CERUCAL) adása után a gyógyszer 

koncentrácója 100%-kal magasabb az anyatejben, mint az anyai plazmában. A 

csecsemők fokozott érzékenysége miatt nem alkalmazható. A domperidone 

(MOTILIUM) kis mennyiségben jelenik meg az anyatejben, de mivel az újszülöttre 

kifejtett hatás ismeretlen, ne javasoljuk a készítményt lactatioban. 

- Az atropin erős anticholinerg hatására még kis mennyiségben is fokozottan reagálnak a 

csecsemők, ezen kívül a tejelválasztás mértékét is csökkenti. Az említett 

hatások miatt használata ellenjavallt szoptatás alatt. Drotaverine (NO-SPA) és 

papaverine (PAPAVERINUM HYDROCHLORICUM) adása kellő klinikai tapasztalat 

hiányában szoptatás alatt nem javasolt. Simethicone (ESPUMISAN) használatának viszont 

nincs ellenjavallata lactatio idején. 

-

béltraktusból nehezen vagy egyáltalán nem szívódnak fel: natrium picosulfate (GUTTALAX), 

lactulose (DUPHALAC, LAEVOLAC-LAKTULÓZ), bisacodyl (DULCOLAX, 

STADALAX). A szennakészítmények a vékony és a vastagbélből is felszívódnak, s az 

anyatejbe jutva gastrointestinalis tüneteket (hasmenés, görcsök) okozhatnak a csecsemőknél, 

így alkalmazásuk kerülendő. Phenolphtalein használatakor a csecsemők nagy részénél szintén 

hasmenés lépett fel, ezért szoptatás alatti használatuk nem javallt. 

(BOLUS ADSTRINGENS) a bélből nem szívódnak fel, ezért kedvezőtlen hatás nagy 

valószínűséggel nem várható a készítményektől szoptatás alatt sem. Meg kell azonban 

említenünk, hogy a bizmutsók felszívódása veszélyt jelenthet a neurotoxicitás miatt. A 

diosmectittel (SMECTA) kapcsolatban a nagyszámú vizsgálatok egyikében sem írtak 

csecsemőkre gyakorolt káros hatásról. A diphenoxylate (REASEC) és a loperamid 

(IMODIUM) feltételezhetően átjutnak az anyatejbe, alkalmazásuk tehát nem javasolt. 

Véralvadásgátlók 

Az antithrombotikus hatású heparin készítmények molekulasúlyúkból adódóan nem jutnak át 

az anyatejbe, ezért biztonságosan alkalmazhatók szoptatás alatt. A cumarinok a vizsgálatok 



során nem voltak kimutathatók az anyatejben (mivel a plazmafehérjéhez való kötődésük 

mértéke > 95 % ), illetve a csecsemők véralvadási értékeit sem módosították. 

Thrombocyta-aggregatio-gátlók: Aszpirin használatakor (napi 100mg esetén) még nem 

figyeltek meg a csecsemőkön nem kívánt hatásokat, szedése engedélyezett szoptatáskor is. A 

ticlopidine (APLATIC, TICLID) és a clopidogrel (EGITROMB, PLAVIX, PLAGREL) 

feltételezhetően átjutnak az anyatejbe, alkalmazásuk nem javasolt. 

 

Cardiovascularis rendszerre ható szerek 

Elsők között választandó vérnyomáscsökkentő szerek a methyldopa (Dopegyt), illetve a 

dihydralazine (DEPRESSAN). Előnyös tulajdonságuk, hogy nem kumulálódnak a 

csecsemőben, s az anyatejben kimutatható mennyiség nem éri el a hatás kifejtéséhez szükséges 

szintet. 

Az ACE-gátlók (captopril: TENSIOMIN, enalapril: RENITEC, perindopril: COVEREX-AS 

stb.) sem jelentenek nagy veszélyt a csecsemőkre nézve, mert alacsony koncentrációban vannak 

jelen a tejben. 

A béta-receptor blokkolókról általánosan elmondható, hogy nagy mennyiségben kerülnek át az 

anyatejbe, és a csecsemőkben fennáll a kumuláció veszélye. Ez alól kivétel a propranolol 

(HUMA-PRONOL), mivel az ő esetében az anyatejben lévő hatóanyag-mennyiség lényegesen 

kisebb az anyai plazmáénál. Valamennyi β-blokkoló tartós alkalmazása esetén bradycardia, 

hypoglykaemia, légzésdepresszió, fáradékonyság fordulhat elő a csecsemőn. 

A Ca-antagonisták közül a fehérjékhez erősen kötődő nifedipine (CORDAFLEX, CORINFAR) 

és nitrendipine (BAYPRESS) csekély mennyiségben jutnak az anyatejbe, a szoptatás 

engedélyezett. A csecsemő monitorozása ebben az esetben is szükséges. Ma már verapamil 

(CHINOPAMIL R, ISOPTIN) használata esetén sem tartják a szoptatást kontraindikáltnak, 

mert újabb mérések szerint alacsony a koncentrációja az anyatejben. A diltiazem (DILRENE, 

DILZEM) viszont jelentős mennyiségben van jelen a tejben, használata kerülendő. 

 

Antibiotikumok  



A szoptatós anya bizonyos fertőzéses megbetegedései esetén szükség lehet hosszabb-rövidebb 

idejű antibiotikus terápia alkalmazására. A kezelésnél figyelembe kell venni, hogy készítmény 

a szoptatott csecsemőt szenzibilizálhatja, a bélflóráját is megváltoztathatja, illetve fennáll a 

bélben található kórokozók rezisztenssé válásának veszélye is. 

A cefalosporinok közül a cefadroxil (DURACEF) koncentrációja a legnagyobb az anyatejben 

(kumuláció veszély); ezt követi a cefalexin (PYASSAN), cefuroxime (ZINNAT), cefotaxime 

(CLAFORAN); a ceftriaxone (ROCEPHIN) és a ceftazidine (FORTUM) már csak kis 

mennyiségben mutathatók ki. 

Az ampicillin (SEMICILLIN), amoxicillin (OSPAMOX, DUOMOX) relatíve kis 

mennyiségben jelenik meg az anyatejben, viszont alkalmazásuknál több csecsemőnél fordult 

elő hasmenés és candidiasis. 

Valamennyi macrolid használata esetén a szoptatott csecsemőkben terápiás alatti 

gyógyszermennyiség mutatható ki, ami kedvez a rezisztencia kialakulásának. Az anya macrolid 

kezelésekor a gyermekben fellépő bélműködési zavarokról és hasmenésről számolnak be a 

közlemények. 

Tetracyclinek alkalmazása szoptatás ideje alatt kerülendő, mert lerakódhat a tejfogakba és a 

csontokba, illetve bélflórazavar kialakulása is feltételezhető a gyermekekben. 

Fluoroquinolonokat sem javasolt lactatiókor szedni, mert G-6-PD hiányos csecsemőkben 

haemolytikus anaemiát okozhatnak, és súlyos porckárosodásról is tettek már az irodalmak 

említést ciprofloxacin (CIPROBAY) használata esetén. 

Sulfonamidok és trimethoprim adása szintén ellenjavallt, mert nagyon magas koncentrációt 

érhetnek el az anyatejben. Ne adjuk G-6-PD hiányos csecsemőknek, hasonlóan a 

nitrofurantoinhoz, amelynek használata a potenciális mellékhatásai miatt (légzőrendszeri, 

idegrendszeri, gastrointestinalis, hepaticus, vérképzőrendszeri, urogenitalis) kerülendő. 

Metronidazole (KLION) használata sem javasolt szoptatás alatt. Bár az anyatej révén 

csecsemőbe átjutó hatóanyag-mennyiség a terápiás dózisnak csak 10%-a, előfordult már 

hasmenés és hányinger a szoptatott gyermekben, és carcinogenitása sem kizárható. 

Chloramphenicol alkalmazása is kontraindikált szoptatás idején, mert csontvelő-károsodást 

okozhat. 

 



Analgetikumok 

Fájdalom és lázcsillapítás céljából a paracetamol (BEN-U-RON, PANADOL) az egyik 

legelterjedtebben alkalmazott szer. Vízben oldódó, enyhén savas vegyület (a phenacetinhez 

hasonlóan), melynek csak kis mennyisége jut át az anyatejbe. Mivel főleg a májban 

metabolizálódik, és az újszülöttek illetve csecsemők mája még éretlen, ezért csak 

alkalmankénti, alacsony dózisú alkalmazása javasolt. 

Az acetilszalicil-sav (ASPIRIN, KALMOPYRIN) anyatejben kimutatható mennyisége nagyon 

kicsi. Ennek ellenére a fiatal csecsemőkben relatíve magas szöveti koncentrációt ér el, mivel 

bennük a szer fehérjéhez kötődésének mértéke lényegesen kisebb, mint az anyai plazmában. 

Időnkénti alkalmazása engedélyezhető, de tartós adagolás esetén thrombocyta-aggregatio, 

Reye-szindróma és metabolikus acidózis kialakulásának veszélye áll fenn. 

Ha krónikus kezelés szükséges, a propionsav származékok (ibuprofen: ADVIL, ALGOFLEX, 

flurbiprofen: FLUGALIN) jöhetnek szóba, ugyanis ezeknek a vegyületeknek az MP hányadosa 

savas karakterük és magas fehérjekötődésük miatt nagyon alacsony. 

 

Psychofarmakonok, antidepresszánsok  

A szülő nők 5-20 százaléka él át a postpartum időszakban depressziós tüneteket. Ebben 

az állapotban egyes anyák alig képesek gyermeküket szoptatni. Antidepresszáns terápiával 

javíthatunk a helyzeten, de a kezelés megkezdése előtt több szempontból kell megvilágítani a 

kérdéskört. Mérlegelni kell a szoptatás előnyeit, a gyógyszeres kezelés veszélyeit a csecsemőre 

nézve, illetve a kezelés elmaradásának kockázatát az anya és gyermeke számára egyaránt. A 

terápia beállításánál figyelembe kell venni, hogy az antidepresszánsoknak jó a 

zsíroldékonyságuk és aktív metabolitjaik felhalmozódhatnak az anyatejben. 

A triciklikus antidepresszánsokat (clomipramine: ANAFRANIL, amitriptylin: 

TEPERIN, mianserin: TOLVON) alkalmazó nők esetén az MP arány tekintetében nagy 

variabilitást mutató eredmények születtek. A csecsemők szervezetében alig voltak a 

hatóanyagok kimutathatók, ennek ellenére fokozott hatóanyag-expositio alakulhat ki a 

csecsemőben a felnőttekéhez képest eltérő fiziológiás paramétereik miatt (csökkent 

plazmakötődés, nem teljesen kialakult „first pass” mechanizmus stb.). 



A szelektív serotonin reuptake-gátlók (SSRI) közül a fluvoxamine (FEVARIN) olyan 

minimális mennyiségben kerül az újszülöttbe a szoptatás alkalmával, hogy káros hatás kiváltása 

nem feltételezhető. A fluoxetin (PROZAC, FLOXET) is átjut az anyatejbe, mellékhatásként 

sírás, álmatlanság, hasmenés, hányinger, bélgörcsök fordultak elő a szoptatott csecsemőknél. 

Citalopram (DALSAN, CITAPRAM, SEROPRAM) kezelésnél az anyai dózis 5%-a kerül a 

csecsemőbe, viszont az elérhető adatok hiányosak annak az eldöntéséhez, hogy milyen 

mértékben jelentenek veszélyt a gyermekre nézve. Valamennyi SSRI hatóanyaggal 

kapcsolatban egyaránt elmondható, hogy az újszülöttekben megvonási tünetekhez hasonló 

szimptómák jelentkeztek. 

A MAO-A inhibitor moclobemide (AURORIX) csak kis mennyiségben jut át az 

anyatejbe, tartós használat esetén viszont kumulálódhat a plazmában és a tejben egyaránt. Az 

anyatejben kimutatható koncentráció azonban annyira alacsony, hogy feltételezhetően nem 

veszélyezteti a csecsemő egészségét. 

 

Élvezeti szerek 

Koffein, teobromin nagymennyiségű fogyasztása esetén várható kumuláció 

következtében az anyatejben is mérhető koncentráció jelenik meg. Csecsemőknél fokozott 

remegést és nyugtalanságot okozhatnak. Fogyasztásuk kerülendő. 

A nikotin gyorsan és relatíve magas koncentrációban jut az anyatejbe. Napi 20 szál 

cigaretta elszívása a tejelválasztás csökkenését, a csecsemőknél émelygést, hányást, 

tachycardiát és nyugtalanságot okozhat. Jelentős mértékben fokozódik a gyermek 

veszélyeztetettsége, ha a szobában is dohányfüst van, a „passzív dohányzás” káros hatásai 

köztudottak. 

Az alkohol szintén gyorsan választódik ki az anyatejbe, és már kis mennyiség 

fogyasztása után is közel azonos anyatej-anyai plazma koncentrációk alakulnak ki. Nagyobb 

mennyiség elfogyasztását követően pedig már 40%-kal magasabb koncentráció-értéket 

mérhetünk az anyatejben a plazmához képest. Az alkohol dózistól függően centrálisan károsítja 

az oxytocin produkciót az anyában, ennek következtében csökken maga a tejelválasztás is. A 

csecsemőkben idegrendszeri- és májkárosodást okozhat az etanol, ugyanis az alkoholt bontó 

enzimek aktivitása még csökkent mértékű, ami kumulációhoz vezethet. (Az anya 0,1%-os 

alkohol koncentrációjakor már 0,04% koncentrációt is mértek csecsemőben). 



 

 

 



EFOP 3.4.3-16-2016-00021 

Dr. Halmos Gábor, Dr.Bácskay Ildikó: Gyógyszer terápia menedzsment és 

gyógyszerészi kommunikáció a gyakorlatban e-learning tananyag 

 

Tesztkérdések 

 

Magyar  

1. Szemszárazságot nem provokáló gyógyszerek 

A. Antituberculoticumok  

B. Hormon gátlók  

C. Fájdalomcsillapítók (NSAID) 

D. Szívritmuszavarra ható 

Helyes válasz: A 

 

2. Szemszárazságot nem provokáló gyógyszerek 

A. Antihisztaminok  

B. Hormon induktorok  

C. Fájdalomcsillapítók (NSAID) 

D. Szívritmuszavarra ható 

Helyes válasz: B 

 

3. Szemszárazságot nem provokáló gyógyszerek 

A. Antihisztaminok  

B. Hormon gátlók  

C. AID-ok 

D. Szívritmuszavarra ható 

Helyes válasz: C 
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4. Szemszárazságot nem provokáló gyógyszerek 

A. Antihisztaminok  

B. Hormon gátlók  

C. Fájdalomcsillapítók (NSAID) 

D. Szívritmusokozók ható 

Helyes válasz: D 

 

5. Nem tartósítószer mentes adagoló: 

A. OSD 

B. UD 

C. COMOD 

D. ABAL  

Helyes válasz: D 

 

6. Nem tartósítószer mentes adagoló: 

A. OSK 

B. UD 

C. COMOD 

D. ABAK  

Helyes válasz: A 

 

7. Nem tartósítószer mentes adagoló: 

A. OSD 

B. UDM 

C. COMOD 

D. ABAK  

Helyes válasz: B 

 

  



8. Nem tartósítószer mentes adagoló: 

A. OSD 

B. UD 

C. COMON 

D. ABAK  

Helyes válasz: C 

 

9. Nem tartósítószer mentes adagoló: 

A. OSD 

B. UD 

C. COMOD 

D. HBAK  

Helyes válasz: D 

 

10. Gyomorégés nem alarm tünet: 

A. Alvászavar 

B. Fájdalom 

C. Régóta fennálló súlyos tünetek 

D. Kezelésre nem reagáló tünetek 

E. Nyelési nehézségek 

Helyes válasz: B 

 

11. Gyomorégés nem alarm tünet: 

A. Alvászavar 

B. Subszternális fájdalom 

C. Régóta fennálló súlyos tünetek 

D. Kezelésre reagáló tünetek 

E. Nyelési nehézségek 

Helyes válasz: D 

 



12. Gyomorégés nem alarm tünet: 

A. Alvászavar 

B. Subszternális fájdalom 

C. Régóta fennálló súlyos tünetek 

D. Kezelésre nem reagáló tünetek 

E. Nyelési nehézségek hiánya 

Helyes válasz: E 

 

13. Gyomorégés nem alarm tünet: 

A. Aluszékonyság 

B. Subszternális fájdalom 

C. Régóta fennálló súlyos tünetek 

D. Kezelésre nem reagáló tünetek 

E. Nyelési nehézségek 

Helyes válasz: A 

 

14. Gyomorégés nem alarm tünet: 

A. Alvászavar 

B. Subszternális fájdalom 

C. Régóta fennálló tünetek 

D. Kezelésre nem reagáló tünetek 

E. Nyelési nehézségek 

Helyes válasz: C 

 

15. A terhesség 12. hete előtt szedve nagy valószínűséggel congenitális malformációt nem 

okozó gyógyszer: 

A. Phenytoin 

B. Kumarinszármazékok 

C. A-vitamin és származékai 

D. Paracetamol 

Helyes válasz: D 



16. A méhlepény transzfer mechanizmusai: 

A. Egyszerű diffúzió 

B. Facilitált diffúzió 

C. Aktív transzport 

D. Mindegyik válasz helyes 

Helyes válasz: D 

 

17. A gyógyszer a magzatba juthat: 

A. Köldökvénán keresztül  

B. Paraplacentárisan 

C. A magzat tüdején keresztül 

D. Mindegyik válasz helyes 

Helyes válasz: D 

 

18. Melyik nem jellemző anyai farmakokinetikai változás terhesség alatt? 

A. A gyomor- és béltartalom kiürülése lassabb → felszívódás mértéke nő 

B. A kisvérköri keringés és a légzési perctérfogat emelkedik → nő a tüdőn keresztül 

alkalmazott gyógyszerek felszívódása 

C. A gyomortartalom pH-ja csökken 

D. Nő a látszólagos megoszlási térfogat, nő a „disztribúciós volumen” (Vd) 

Helyes válasz: C 

 

19. Terhességi hypertóniában alkalmazható készítmény: 

A. Béta-blokkolók 

B. Methyldopa 

C. Diuretikumok 

D. ACE-inhibitorok 

Helyes válasz: B 

 

  



20. Terhesség esetén húgyúti infekcióknál nem alkalmazható antibiotikumok: 

A. Béta-laktám antibiotikumok 

B. Cephalosporinok 

C. Nitrofurantoin 

D. Fluorokinolonok 

Helyes válasz: D 

 

21. Terhesség esetén légúti megbetegedéskor elsőként választandó szer az alábbiak 

közül: 

A. Azithromycin 

B. Tetracyclinek 

C. Fluoroquinolonok 

D. Aminoglycosidok 

Helyes válasz: A 

 

22. Mely készítmény nem javasolható szoptatás során biztonsággal? 

A. Natrium picosulfate 

B. Phenolphtalein 

C. Lactulose 

D. Bisacodyl 

Helyes válasz: B 

 

23. Szoptatás során biztonsággal használható: 

A. Nikotin 

B. Omeprazol 

C. Alkohol 

D. Amphetamin 

Helyes válasz: B 

 

  



24. Mit nevezünk szinbiotikumnak? 

A. Probiotikum + E.coli 

B. Prebiotikum + inozitol 

C. Prebiotikum + Probiotikum 

D. Élőflóra + Probiotikum 

Helyes válasz: C 

 

25. Hány baktérium faj adja az emberi szervezetben megtalálható baktériumok 99%-át? 

A. 5-10 

B. 10-20 

C. 30-40 

D. 50-100 

Helyes válasz: C 

 

26. Melyik két vitamincsoportot termelik legnagyobb mértékben a probiotikumok? 

A. A és B-vitaminokat 

B. B és C-vitaminokat 

C. D és E-vitaminokat 

D. B és K-vitaminokat 

Helyes válasz: D 

 

27. Az újszülöttek esetében mitől nem függ a probiotikumok kolonizációja? 

A. Mely évszakra esik a születés 

B. A csecsemő táplálásától 

C. Az anya saját baktériumflórájától 

D. A szülés módjától 

Helyes válasz: A 

 

  



28. Melyik nem szempont egy probiotikus készítmény kiválasztásánál? 

A. Minél több baktériumfajt tartalmazzon 

B. Gombát és baktériumot egyaránt tartalmazzon 

C. Magas csíraszámú legyen 

D. Prebiotikumot is tartalmazzon 

Helyes válasz: B 

 

 



Gyógyszerészi kommunikáció
Írta: Prof. Dr. Bácskay Ildikó

PhD., egyetemi tanár, 

A tananyag elkészítését „A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás
minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” EFOP-3.4.3-16-
2016-00021 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.



Mit jelent ?

• Eredeti értelmében közlést

• Mai értelemben kb. 100 féle meghatározása van

• Ami közös bennük: befolyásolási szándék (tudatos, v. tudattalan)

• Az ember alapvető igénye

• Hiánya elszigetelődéshez vezet

EFOP-3.4.3-16-2016-00021
A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének 
és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében



Meghatározás Buda szerint:

Érzések és gondolatok cseréje szimbólumok 
segítségével, amik közös fogalmi 
meghatározásokon alapulnak.



Nem-kommunikáció nincs

• A kommunikáció folyamatos

• Bármit teszünk, informáljuk a környezetet



A kommunikáció alapjai

Cél:

• a kommunikációs és empátiás készség fejlesztése a személyközi 
kommunikáció elemeinek megismerése révén.

Követelmények:

• Megérteni a kommunikáció jelentőségét

• Felismerni az alapvető testbeszéd jeleket

• Alkalmazni a terápiás kommunikáció eszköztárát

• Hatékony emberi kapcsolatokat kialakítani a beteggel és a 
munkatársakkal



A kommunikáció alapfogalmai

• Communicare (latin) - megoszt, közöl, közzétesz

• Tájékoztatás, hírközlés

• Hírinformációk közlése és cseréje valamilyen erre szolgáló jelrendszer 
(nyelv, gesztus stb.) útján

• Közlemény

• Összeköttetés, közlekedés, érintkezés

• Az információelmélet szerint a kommunikáció minden, amelyben 
információ továbbítása történik, függetlenül attól, hogy az információ 
milyen jelekben (ill. ennek milyen jelrendszerében=kódban) van 
kifejezve.

• A személyközi kommunikáció az ember alapvető interakciója, 
gondolatainkat és szándékainkat megjelenítjük a külvilág felé, s ezzel 
befolyásoljuk környezetünket.



A kommunikáció folyamata

ÜZENET

VISSZACSATOLÁS

KIBOCSÁTÓ
BEFOGADÓ

BEFOGADÓ
KIBOCSÁTÓ



A kommunikáció elemei

Küldő 
(adó)

Fogadó 
(vevő)

jelzés

visszajelzés

enkódolás dekódolás



A kommunikáció fogalomköre és jelenségei

• kommunikátor 

• befogadó 

• hír vagy tartalom

• kód.

• társadalmi szituáció 



Mi közöm ehhez ?

• Minden embernek vannak szükségleteik, ezeket ki kell egészíteni

• Egy magasabb rendű szükséglet csak az előző kielégítése után 
jelentkezik



A kommunikáció fajtái:

• Verbális (mit ?)

• Non-verbális (hogyan ?)

• Vegetatív (körítés)

• Meta (mi van mögötte ?)



Verbális kommunikáció 1.
Kérdezzünk !

Zárt

• Konkrét dolgokra vonatkozik

• Válasz: 1-2 szó (szélsőséges 
eset!)

• Folyamatosan: unalmas

• Kulcsszavak: van ?; ki ?; hol?

Nyitott

• Többféle válasz lehet

• Hosszú válaszok

• Mindig érdeklődést jelent

• Kulcsszavak: Hogyan?; Miért ?



Verbális kommunikáció 2.
Hallgassunk !

• 12,5 % (1/8)

Sathre, Olson, Whitney: 

• „Amit mondanak, annak a felét halljuk, ebből a felére 
figyelünk, és annak a felére emlékszünk.” 



Verbális kommunikáció 3.
Én-nyelv és te-nyelv

Te
• A névmás használata 

önmagában is sértő

• A közlőről nem ad információt

• Teljes felelősség a fogadónál

• Értékel és ítél

• Negatív érzelmeket kelt

• Konfrontációhoz vezet

Én
• A felelősség az adón 

(érzelmekért, belső állapotért)

• A fogadó felelőssége is 
megmarad

• Elősegíti a változás iránti igényt

• Negatív értékelés minimális

• Kapcsolatokat nem rontja



Verbális kommunikáció 4.
Használjuk

• Hallgatás

• Érdeklődés

• Rendelkezésre állás

• Beszélgetőpartner nevének kimondása

• átfogalmazás., értelmezés

• összefoglalás



Verbális kommunikáció 5.
Ne használjuk

• Probléma kisebbítése

• Bírálat, minősítés

• Visszautasítás, szelekció

• Egyetértés

• Egyet nem értés

• Tanácsadás

• Nem-mel választ nem kezdünk !



Non-verbális kommunikáció



Non-verbális kommunikáció 2. 

• A kommunikációs csatornák megoszlása Albert Mehrabian szerint

Verbális

Nem-verbális

Vokális



Non-verbális kommunikáció 3.
zónák és gesztusok

• Zónák

• Tenyérgesztusok

• Kéz-, és  kargesztusok

• Lábgesztusok

• Fejgesztusok

• Szemgesztusok

• eszközhasználat



Zónák

• Alap: territórium (légtér a test körül)

• Az ide behatolás ellen mindenki védekezik

• Adott terület népsűrűségének függvénye

• Egy tömeg másként reagál, mint az egyén (kisebb terület, fokozott 
reakciók)

• Influenzás nap egy zsúfolt patikában

• A mesterséges környezet az intim zóna méretét befolyásolja.

• A gyógyszertári táraasztal, az elválasztó üveg is a beteg intim zónáját 
növeli.



Tenyérgesztusok

• A nyitott tenyér az idők kezdetétől a becsület, az őszinteség 
szimbóluma.  (ld. Eskü)

• Nyitott tenyérrel nehéz hazudni.

• Felfelé fordított tenyér: behódolás

• Lefelé fordított tenyér: dominancia

• Mutatóujj: agresszió



Metakommunikáció

• Olyan nyelv, ami másként kódolja a gondolatokat, mint a természetes 
nyelv.

• Mi van a szavak mögött ?

• Verbális és non-verbális csatorna esetén is létezik

• Folyamatosan minősíti a célirányos közléseket



Metakommunikáció 2.
Mi szükség van rá ?

• Metanyelv nélkül a közlés rövid, célratörő és durva.

• Az agyba érkező információ-impulzusok mennyisége: 40 000/sec.

• Az agy (védekezésként) szelektál (azt érzékeljük, amit akarunk)

• 12,5 %

• A metanyelv a szelekcióban segít



Metakommunikáció 3.
Non-verbális metanyelv

• (hangsúly, gesztusok)

• Kongruens esetben a mondanivalót erősítik, egyébként azonnali 
kétkedést keltenek.

• (kongruencia: verbális és non-verbális információ összhangja)



Kongruens és inkongruens kommunikáció

Kongruens kommunikáció:

Verbális és non-verbális csatornák üzenetei illeszkednek
természetes viselkedés

Inkongruens kommunikáció:

A különböző csatornákon érkező információk ellentmondanak 
egymásnak



Inkongruens kommunikáció észlelése

• A kommunikációs csatornák lefelé egyre kevésbé ellenőrizhetők 
tudatosan

• Magyar kultúrkör: Az arcgesztusok döntőek.



Vegetatív kommunikáció
A viselkedés befolyásolása tudat alatt

• Mechanikus ingerek

• Rezgések (hangok)

• érintés

• Kémiai ingerek

• Érezhető

• Nem érezhető



Szakmai kommunikáció



Szakmai kommunikáció:
Szemléletmódok a betegellátásban

• Orvosközpontú (paternalista modell)

• Betegközpontú (fogyasztói modell)



Beavatkozási lehetőségek a segítő 
kapcsolatban

• Gyakorló szakember= akik szakmai szolgálataikat megbízóiknak 
ajánlják 

• Megbízó= aki - az esetek többségében- önkéntesen választja, hogy 
igénybe veszi a gyakorló szakember szolgálatait, valamely általa 
felismert igénye kielégítésére 

• Kapcsolatukban implicit formában egy kölcsönösen elfogadott 
önkéntes szerződés áll fenn 

• Beavatkozás= a gyakorlati szakember által a megbízónak nyújtott 
szolgáltatás részét képező jól beazonosítható verbális és/vagy non-
verbális viselkedés 



Beavatkozás

• A beavatkozás egy személytől-személyre irányuló 
szándék, amelynek számos verbális variációja 
lehetséges, és a helyes variáció kiválasztása függ az 
adott személyektől és attól, ami köztük végbemegy.

A beavatkozás hat kategóriája

Támogató    

Konfrontáló                               Informatív

Katalizáló                                 Katartikus

Utasító                                                                     



Parancsoló formák

Utasító

Célja, hogy irányítsa a megbízó viselkedését. Rendszerint olyan 
viselkedésről van szó, amely kívül esik a gyakorló szakember-megbízó 
kapcsolaton.

Informatív

Ismereteket, információt közöl.

Konfrontáló

Olyan attitűd vagy viselkedés tudatára akarja ébreszteni a 
megbízót, amelyre eddig nem figyelt.



Segítő formák

Katartikus

Célja, hogy képessé tegye a megbízót, hogy az 
megszabaduljon fájdalmas érzelmeitől, elsősorban a 
bánattól, félelemtől, méregtől, s hogy lereagálja 
azokat.

Katalizáló

Arra irányul, hogy elősegítse a megbízó 
önfelfedezését, saját maga irányította életmódját, 
tanulását, problémamegoldását

Támogató

Célja, hogy megerősítést adjon a megbízó 
személynek, tulajdonságainak, attitűdjeinek, 
cselekedeteinek értékét illetően.



Az ideális gyakorló szakember

• Valamennyi kategórián belül otthonosan mozog

• A változó helyzet és az interakció céljainak megfelelően képes 
elegánsan, rugalmasan és egyértelműen áttérni egyik kategóriáról a 
másikra

• Minden pillanatban tisztában van azzal, hogy milyen beavatkozást 
alkalmaz és miért

• Tudja, mikor kell vezetnie a megbízót és mikor kell hagynia, hogy az 
vezesse őt.



A szakember felkészülése

• A segítés: egy másik személy jóllétének támogatása 
és elősegítése

• A hatékony segítés alapvető forrása a jóindulat.

• Segítő jóindulat: meleg törődés a másikkal; 
nyitottság és ráhangolódás a másik valós helyzetére; 
annak megragadása, hogy valójában mire van 
szüksége a másiknak; képesség, hogy a szükségletek 
megvalósítását megfelelő módon és időben 
elősegítse; hiteles jelenlét

• Érzelmi kompetencia

• Korábbi traumatikus tapasztalataiból eredő 
aggodalmak és elkeseredettségük nem játszik 
szerepet segítségnyújtási szándékukban és nem 
torzítja azt.



Az érzelmi kompetenciának 3 szintje van

• nulla szint: az egyén segítségnyújtását rejtett, torzult érzelmek 
befolyásolják

• az egyén időnként teljesen tiszta módon segít, de máskor –anélkül, 
hogy ezt észrevenné- erőszakos, tolakodó segítésbe megy át

• ritkán fordulnak elő ilyenféle szerepkiesések, tisztában van vele, 
amikor ez előfordul, képes uralni a helyzetet



A beavatkozások validitása

• Érvényes, hatásos beavatkozás: megfelel a 
megbízó adott fejlettségi állapotának és 
szintjének, valamint a gyakorló szakember és a 
megbízó között kialakuló interakciónak: jó az 
időzítés, helyes alkalmazott beszéd és 
viselkedés, helyes kategórián belül, helyes 
beavatkozási forma
• Torzult beavatkozás: A fenti szempontoknak 

egy vagy több kitételben nem felel meg.
•Hamis beavatkozás: szántszándékkal 

rosszindulatú beavatkozás



A segítő hivatás, professzionális és laikus segítő 
szerep 

Segítő hívatású szakembernek nevezzük azt a személy, aki 
mindennapi munkája során hivatásosan embereknek nyújt 
bármilyen segítő jellegű szolgáltatást az élet különböző 
színterein: egészségügy, oktatás, szociális ellátás, 
életvezetés, jogi szféra, ügyintézés stb.



Professzionális/hivatásos segítő Laikus/baráti segítő

- szaktudással, szakértelemmel bír nem rendelkezik 
magas fokú szaktudással.

- megfelelő „szakmai távolságot” tart               belefolyik a segített 
életébe

- felelősséget vállal segítő munkájáért             nem kell felelősséget 
vállalnia

- szakmai identitásával/személyiségével        magánszemélyként 
segít

van jelen a kapcsolatban

- empatikus, de soha nem adja fel a segítői        gyakran hiányzik az 
objektív nézőpont

objektivitását

- tudatosan segít öntudatlan, spontán, 
ösztönösen segít 

- tudja, hogy ő van a segítettért, neki kell            saját nézőpontjából 
segít, nem alkalmazkodik

alkalmazkodnia

- képes felülemelkedni a személyes               

megsértettség érzésén



Akut és krónikus betegségek pszichés 
következményei

A betegség

• A betegség összetett fogalom: általában bizonyos tünetek 
megjelenését, egyes képességek elvesztését, csökkenését vagy 
zavarát tartjuk betegségnek. 

• Testi jellegű tünetek: fájdalom, érzékelési zavar, láz, hízás, fogyás

• Mentális jellegű zavarok: gondolkodás-, beszéd-, írás zavara, erős 
fáradtságérzet

• Érzelmi, hangulati zavarok: lehangoltság, félelem, szomorúság, 
dührohamok, inadekvát érzelmi megnyilvánulás

• Magatartás és viselkedészavarok. Aszociális, antiszociális magatartás, 
alkoholizmus, toxikománia.

• A betegség lehet akut (éles, gyors)vagy krónikus (hosszan tartó) 
lefolyású.



A betegségtudat

A betegségre való reagálási formák

Szélsőségesen egyéniek lehetnek, mégis néhány gyakori 
típus meghatározható. 

A betegség megélése függ az alapszemélyiségtől, a 
betegség típusától, a tünetek súlyosságától és számos 
külső körülménytől.

Az emberek többsége máshogy éli meg tüneteit a 
betegség diagnosztizálása előtt és után.

A betegségekkel szembeni attitűdök

A betegség tagadása 

A betegségtől való   fokozott félelem 

A betegség keresése

A betegséggel szembeni   közöny

Invalidizmus



A betegség tagadása

1. Bagatellizálja tüneteit, nem hajlandó tudomásul venni betegségét. 
Nem hagyja el magát, nem panaszkodik. 

2. Szorongás elhárítása 

Állapotával ellentétesen viselkedik, vidámságba, jó kedélyállapotba 
rejti a számára elfogadhatatlan szorongást, félelmeket.



A betegségtől való fokozott félelem

• Hangsúlyozottan foglalkozik testi állapotával, önmegfigyelése, 
betegségtudata fokozott, aggodalmaskodása szinte 
állandósult.

• Apró panaszokat is súlyos tünetként értelmezhet és élhet át, 
így aztán könnyebben minősíti magát betegnek. 

• Közérzetét befolyásolja mindaz, amit valódi vagy vélt 
betegségéről látott, hallott, elképzelt. 

• Gyakran annyira erős a betegségtől való félelme, hogy 
szubjektíve többet szenved ettől, mint esetleges valós 
betegség tüneteitől. 

• Intellektuális élete, érzelemvilága beszűkül a betegség 
problematikájára, más területről jövő szorongásai 
megjelenhetnek fokozott betegségtudat formájában. Ekkor 
érdemes a beteg aktuális élethelyzetét megvizsgálni ebből a 
szempontból.



A betegség keresése

• Organikus szempontból egészséges emberről van szó, aki beteg 
szeretne lenni, vagy betegnek szeretné feltűntetni magát. Ez lehet 
szándékos (szimuláció) vagy akaratlan, tudattalan. 



Pszichés nyeresége származhat a betegség tényéből

• elsődleges betegségelőny. A betegség ténye megoldást jelent az 
egyén rendezetlen konfliktusainak, problémáinak szempontjából 

• - másodlagos betegségelőny: a beteg szociális, egzisztenciális vagy 
anyagi előnyöket próbál elérni. E folyamat is részben vagy teljesen 
tudattalan



A betegséggel szembeni közöny

• A betegségtől nem fél, de egészségével sem törődik, a gyógyulásra 
nem törekszik. 

• Gyakran csak a hozzátartozók hosszas unszolására jut el az orvoshoz, 
vagy a kötelező szűrővizsgálaton fedezik fel betegségét. 

• Az egészségügyi személyzet által nehezen befolyásolható, az 
utasításokat általában nem tartja be. 

• Egysíkú, differenciálatlan személyisége folytán panaszait sem tudja jól 
megfogalmazni, nehezen kooperál. 

• Az ilyen típusú embernél jól alkalmazható a racionális meggyőzés, a 
belátásra való apellálás. Fontos, hogy velük szemben ne váljunk 
sértődötté vagy indulatossá, indulataik nem nekünk szólnak.



Invalidizmus

• Komplex alkalmazkodási zavar, amelyben az egyén állapotát torzan, 
túlértékelve, a valósággal össze nem egyeztethetően ítéli meg. 

• Külsőleg látható, vagy valamilyen végleges károsodást okozó 
helyzetek, műtétek vagy maradandó kozmetikai torzulások esetén lép 
fel. 

• Amennyiben az egyén nem tudja állapotát elfogadni, mások reakcióit 
feldolgozni, úgy ez a személyiség tartós károsodáshoz vezethet. 

• Környezettől való elfordulás, bezárkózás, elmagányosodás, gyanakvó, 
túlérzékeny attitűd. 

• Olyan betegeknél tipikusabb ez, akiknek korábban igen fontos volt a 
testi épség, a külső megjelenés.

• Stigmatizáció? [megkülönböztető sajátossággal, szélsőséges esetben 
nemkívánatos sajátossággal, rendelkező illető. Az ilyen eltérést 
(hiányt, fogyatékosságot, hátrányt) tekinthetjük stigmának]



Az akut betegségek pszichés 
következményei

Az akut betegségekre való reagálás függ:

- életszakasz 

- aktuális pszichés állapot



A környezet szerepe az akut beteg pszichés 
állapotának alakulásában

• felborítja a család mindennapi életét 

• túlértékelik a betegséget 

• bűntudati szorongás 

• a környezet bagatellizálhat 

• hozzátartozók közti rivalizálás 

• Környezet türelmetlensége



A krónikus betegségek pszichés 
következményei

• élettér beszűkülése

• társas izoláció 

• módosulnak az emberi kapcsolatok 

• kettős instrukció

• depresszió, szorongás mobilizálódhat

• Mindez hogyan nyilvánulhat meg a mindennapi érintkezés során pl. 
gyógyszertárban? 



A környezet szerepe a krónikus beteg pszichés állapotának 
alakulásában

• A krónikus betegség felmenti az egyént addigi szerepkötelezettségei 
alól, kiszolgáltatott, függő helyzetbe kerül.



A beteg szerep

a betegség jelentése az aktuális társadalomban

• beteg ember presztízse

• a beteg esélyei a munkaerőpiacon

• a beteg családi státusza

• a betegség, mint metafora



A beteg szerep

- orvos- beteg kapcsolat átalakulása

• szolgáltatás jelleg erősödése

• szimmetrikus, szakértői viszony

• a beteg kompetenciája növekszik

• az orvoslás piacosodása

• paramedicinális ellátások létrejötte



A beteg szerep

- a betegség, mint stigma

• alacsony presztízsű betegségek

• pszichiátriai betegségek (pszichózisok, stb.)

• gyógyíthatatlan betegségek (rák, rosszindulatú daganatok)

• fertőző betegségek (AIDS, lepra, tbc)

• torzító betegségek



A beteg szerep

• a betegség, mint előny, mint nyereség

• tehermentesítés

• kontroll lehetőség 

• önigazolás

• dinamikai és kommunikációs problémák korrekciója



Szakmai kommunikáció
a gyógyszerészi szerepkör az elmúlt időkben 

megváltozott

• Hangsúly az alapellátáson (shift in care)

• Folyamatosság biztosítása (continuity of care)

• Helyettesíthetőség (substitution of care)



Szakmai kommunikáció

• Klasszikus gyógyszerészet: technológia, expediálás

• Farmakológia: hatásmechanizmus, mellékhatások, kölcsönhatások

• Gyógyszerészi gondozás: Pharmaceutical Care

• OTC készítmények növekvő mennyisége (párhuzamos gyógyszerelés 
veszélye)

• Az expediáló az utolsó szakmai láncszem, ahol a beteg még 
irányítható



A gyógyszerész szerepének meghatározása 
(WHO)

7 csillagos gyógyszerész

• Gondozó

• Döntéshozó

• Beszélgető

• Vezető

• Menedzser

• Tanuló

• Oktató



A kommunikációt befolyásoló tényezők

• Gyógyszertár

Mások előtt a beteg nehezebben beszél, helyes kialakítás, intim 
sarok

• Gyógyszerek

A mellékelt betegtájékoztató nem elég

• Személyek

• A beteg memóriája

Rendelőtől a gyógyszertárig ----- 40 % felejtés

• A kommunikáció folyamata

• A kimondott szó a leírtnál sokkal többet jelent !!!



A sikeres gyógyszertári kommunikáció 
alapjai

Környezet (a hitelesség alapja)

• Intimitás, reklámok, egyéb szolgáltatások

Szimpátia elnyerése

• Szakértelem (beteget felülmúlni, pozitív értelemben), hitelesség 
(megjelenés)



A gyógyszerészi kommunikáció elemei 1.

• Verbális: információkérés és átadás képessége

• Non-verbális: a beteg hozzáállásának megismerése

• Olyan légkör teremtése, hogy a betegek merjenek és akarjanak 
kérdezni.



A gyógyszerészi kommunikáció elemei 2.

• Metodika

• Tartalom

• Stílus



A gyógyszerészi kommunikáció elemei 3.

A kommunikáció metodikája során feltétlenül figyelembe kell venni:

• Életkor

• Látás gyengülése

• Hallás gyengülése

• Korlátozott befogadó készségű betegek



A gyógyszerészi kommunikáció elemei 4.

A kommunikáció tartalma:

• A betegség jellege, diagnózis

• A gyógyszer hatása, mellékhatások, kölcsönhatások

• A gyógyszerek helyes alkalmazása és tárolása 



A gyógyszerészi kommunikáció elemei 5.
a kommunikáció stílusa

• Társadalmi-szociális helyzet

• Érzelmi állapot

Különböző-problémás-betegtípusok

• Nehéz ember (agresszor, sebész)

• Panaszkodó

• Hallgatag

• Érzelmileg befolyásolt



Gyógyszertári kommunikáció során 
használjuk:

• Hallgatás (beszédre bátorít)

• Elfogadás jelzése (….. Igen, figyelek)

• Érdeklődés, asszertivitás (nem jónak, vagy rossznak titulálni, csak 
észrevenni !)

• Rendelkezésre állás (feltétel nélküli figyelem, az idő behatárolásával)

• Széles nyitás (lehetőség megtudni, hogy a beteget mi foglalkoztatja)

• Hidak (jelzés, hogy követjük az eseményeket)

• Összehasonlítás (….. Ez olyan volt, mint….? …. Volt-e már hasonló 
érzése?....) saját példát ne hozzunk fel !!!!



Kiegészítő fogalmak

• Asszertivitás

• Nem agresszív és nem megalázkodó, magabiztos és nyugodt 
viselkedés

• Aktív hallgatás

• A befogadó figyelmének tudatos irányítása a közlő 
megnyilvánulásaira (empátia alapja)

• Passzív figyelés

• Erőfeszítés nélküli, gyakran kalandozó figyelem

• A figyelem elterelése: vigasztalás, tanács (nő), vita (ffi)



Gyógyszertári kommunikáció során 
használjuk továbbá:

• Átfogalmazás (Fenn voltam egész éjjel…… - Alvási nehézségei vannak ?) jól 
értettük ?

• Szavak értelmezése (Azt érti alatta, hogy…. ?) mindkettőnknek ugyanazt 
jelenti ?

• Együttműködési javaslat

• Összefoglalás (időrendbe tétel, pontosítás)

• Érzelmek visszatükrözése ( a beteg látható érzelmi állapotát kommentáló 
megjegyzés)



Gyógyszertári kommunikáció során ne
használjuk:

• Problémák kisebbítése (rövid ideig tart, a beteg nem megy vele semmire)

• Bírálat, minősítés (itt nincs jó és rossz)

• Visszautasítás, szelekció ( megszűnik a beteg mindenre kiterjedő 
figyelme)

• Egyetértés ( a beteg saját álláspontját nem fogja megváltoztatni, mert 
szembe kerülne velünk)

• Egyet nem értés (a beteg védekezni kényszerül)

• Tanácsadás ( a betegről levesszük a döntés felelősségét – és ha rossz a 
tanácsadás ?)



A sikeres kommunikáció gyakorlata

Az elfogadás gyakorlata

• (good welcoming practice, GWP), hídépítés, a beteg a terápia aktív 
résztvevőjé válik

Az információ átadásának gyakorlata

• (good information practice, GIP), információ adása, információ vétele 
és elfogadása

Az ellenőrzés gyakorlata

• (good monitoring practice, GMP)



A gyógyszertári dolgozó 
viselkedésének és 

kommunikációjának szabályai



• A kommunikációt a segítő foglalkozások esetén akkor mondhatjuk 
megfelelőnek, ha eljutott a fogadó félig, az megértette, és adekvát 
választ adott rá. 

• Kommunikációs sajátságok

• - közléseink a jó ízlés határán belül maradjanak

• - kerüljük a szlenget

• - kerüljük a szakkifejezéseket

• - kerüljük a bizalmaskodást

• - közléseink ne legyenek bántóak, sértőek, vagy számonkérők

• - ne legyünk agresszívek sem verbálisan, sem gesztusainkban

• - jelzéseinkben és szavainkban egyaránt legyünk toleránsak

• - ne vádaskodjunk, és ne hibáztassuk a beteget (hozzátartozót)



• - azon legyünk, hogy verbális, nonverbális és metakommunikációnk 
egymással kongruens legyen

• - a beteg értse meg

• - ne maradjon feszültség sem a kommunikátorban, sem a fogadóban

• - közléseink illeszkedjenek a befogadó személyéhez

• - különös tekintettel legyünk az érzékszervi károsodottakra

• - figyeljünk a beteg nemére, életkorára



A nem verbális csatornák

• Külső megjelenés

• Külső testi adottságok, alkat, magasság, arcberendezés, ruházat, tetoválás, 
smink, körömlakk, ékszerek, övek, csattok, szalagok, parfüm, szemüveg, 
paróka, műszempilla.

• A világon minden tárgynak és élőlénynek felszólító jellege van (gondozott 
park, plakát, étterem)

• A nyílt, kedves, barátságos, biztonságot sugárzó ember felszólító jellege azt 
közli a külvilággal, 

• hogy :” Gyere ide bátran, én szívesen segítek Neked, ha tudok, szóba 
fogok állni Veled”.

• Státuszszimbólumokkal is kommunikálunk: Gyógyszertárban mi? 



A nem verbális csatornák

Térközszabályozás

Hall: bizalmas, személyes, társasági, nyilvános zóna

Érintés

Az orvos érint, tapint, a gyógyszerész nem. A gyógyszerész hogyan 
„simogat”?

Testtartás

A másik testtartásának felvétele, mint az empátia és rokonszenv 
kifejezése.



A nem verbális csatornák

• Gesztus

• Kéz, kar és fejmozgások.

• Egyezményes jelű gesztusok, mindenki számára érthetők: hívás, 
csendre intés, pénz, győzelem, „nem hallom jól” jelzése

• Szubkulturális jelek. Pl. boszorkányok egyezményes jele, siketek 
jelbeszéde

• Feszültség, szorongás jelei: kézremegés, körömrágás, apró 
ujjmozgások

• A szorongás jellegzetes jelei: izzad a tenyér, riadt arckifejezés, aggódó 
tekintet, pirulás, sápadás, testtartás sűrű változtatása, előredőlés. 
Inadekvát helyen pl. szóközben vesz levegőt, nyálkahártyák 
kiszáradnak, pupilla erősen beszűkül v kitágul. Izzadás, verejtékezés 
illetve ennek szaga. Gyors ujjmozgások, gyakori a saját test vagy ruha 
megfogása (megkapaszkodási ösztön), terítő, szalvéta gyűrögetése, 
archoz való kapkodás. A szorongás nehezíti a kommunikációt, a 
figyelem főleg a saját viselkedésre irányul, így a szorongó kevésbé 
képes a másikra figyelni.



A nem verbális csatornák

• Mimika

• A mimikai mozgások általában tudattalanok.

• Mimika leállítása: pókerarc. Másikat zavarba hozzuk. Félelmet, 
visszariadást, bizalmatlanságot szül

• kulturális érzelemelmélet

• Paul Ekman, 1960-as évek

• 6 alapérzelmet használta vizsgálatában: öröm, bánat, harag, félelem, 
meglepetés, és undor.



A nem verbális csatornák

• Tekintet

• „Sokatmondó” „huncut”, „ártatlan” , „ha tekintettel ölni lehetne”, 
„szúrós tekintet”stb. A szem a legfontosabb információhordozó a non-
verbális eszközök közül. Szégyenhelyzetben is úgy „bújunk el”, hogy 
nem nézünk a partner szemébe. Amikor hazudunk, akkor se nézünk a 
másik szemébe.

• Intim közléseknél, intim testközelségben zavaró a másik ember 
tekintete, félrenézünk.



A nem verbális csatornák

• Hang

• Hangunk tükrözi a beszélő emocionális állapotát.

• Mire érdemes figyelni? Hangszín, hangerő, hangsúly, hangmagasság, 
hanglejtés, hanghordozás, dallamváltozások, hangmagasság, ritmus, 
beszédtempó

• Hangbeli jellemzők: nevetés, sírás, nyelés, torokköszörülés, erőltetett 
légzés, csuklás, nyögés, böfögés, nyafogás, ordítás, suttogás, tüsszentés

• Hangbeli különállók: „…ehh…”, „aha”, „ühüm”, „hm”, cicegés

• Zavarjelek: elszólás, szó hibás kimondása, rossz szórend, szavak 
kihagyása, befejezetlen mondatok, dadogás, szünet, hadarás



A nem verbális csatornák

• Vegetatív jelzések: test-szerte megfigyelhetők, de legkifejezőbbek az 
arcon és a kézen. Elpirul, elsápad, izzadó tenyér, dohányzás apró 
mozzanatai

• Szag

• Főleg szexuális figyelemfelhívó szerepük van.

• Nagyban igyekszünk elnyomni természetes testszagunkat. Pedig a szaglás 
ősi tájékozódási mód (Kísérlet: feleségek kiválasztják férjük pólóját szaglás 
útján). A mesebeli sárkány is „emberszagot” érez. Paranoiás betegek 
általában többször számolnak be szagokról vagy többet szagolnak. 
Depressziós betegek gyakran attól félnek, hogy rossz szagot árasztanak.



Kommunikációs zavarok

• Kommunikációs zavarról akkor beszélünk, amikor a feladó által kódolt 
üzenet nem, vagy csak torzult formában jut el a vevőhöz, vagyis az üzenet 
eredeti értelme megváltozik. (nem hallja, nem figyel, nem akarja 
meghallani)

• Teljes kommunikációs zavar ritkán lép fel, elsősorban eszméletvesztés 
esetén.

• Beszűkülhet a kommunikáció lehetősége egy teljesen idegen kultúrában. Mi 
segíthet?  Testbeszéd.



Kommunikációs zavarok

• Neurológiai betegségek és fogyatékosságok; pl. Parkinson-kór: beszűkült 
gesztusok és mimika

• Vakság: kizárólag hallására és tapintására támaszkodhat

• Skizofrénia:téveszmék, torz dekódolása annak ahogy mások 
kommunikálnak

• Gyógyszerek és/vagy alkohol okozta delírium

• Lázas betegségek

• Elbutulás, demencia



Kommunikációs zavarok

• Enyhébb zavarok: nevelés, iskolázottság hiánya, depresszió, szorongás

• Sokaknak nehéz gondolatait, érzéseit, élményeit szavakba önteni.

• Tájnyelv, szakzsargon, beszédsebesség, szavak torz ejtése

• Zaj a környezetben, tévé, halláskárosodás

• Közös kódrendszer hiánya



Meggyőzés

• A befogadó érintett a témában

• Ellenérveket hoz fel

• Kérdez

• További információkat kér

• Attitűd



Attitűd

• Az attitűd tapasztalat révén szerveződött mentális és idegi készenléti állapot, 
amely irányító, vagy dinamikus – késztető, mozgósító hatást gyakorol az 
egyén reagálására mindazon tárgyak és helyzetek irányában, amelyekre az 
attitűd vonatkozik. (Allport, 1979)



Az attitűd szerepe

• Inger, információ

• Érzelem (tudás, késztetés)

• Reakció

• Könnyebb az olyan információ befogadása, ami az attitűdöt erősíti.

Környezet, egyéb attitűdök



Reklám: új kihívás

• Döntéshozatalt befolyásolja

• A legjobb üzlet egészséges embereket kezelni (medikalizáció)



Reklám: kognitív meggyőzés

1. Disszonancia keltése (meglévő attitűd ellenében)  ijesztés, csábítás

2. Feszültség fokozása (ellenérvek, ellenpéldák)

3. Tanácsadás (elfogadható és konkrét legyen)

4. Alátámasztás (példák, bizonyítékok)

5. Viselkedésváltozás (új elkötelezettség)



Reklám: a meggyőzés mellékútja

• Vonzó képek, szövegek, szlogenek

• Üzenetek ismétlése (sulykolás)

• Kevés idő
• Túl sok információ (nem feldolgozható)

• Nincs idő gondolkodni

• A befogadó alulinformált

• Alábecsült probléma hangsúlyozása

• A bemutatott problémánál „kéznél” a megoldás

Az üzenet a figyelmetlen és manipulálható befogadóhoz jut el.

(Az ő pénze is jó !)



Problémás esetek

• Nehéz emberek (agresszor, sebész)

• Panaszkodók

• Hallgatagok



Agresszor

• Agresszív, arrogáns, rosszindulatú, uralkodni vágyó, ellenséges

• Akaratát mások megfélemlítésével éri el

• Ő a szakértő

Stratégia:

• Higgadtság

• Adjunk esélyt, hogy lehiggadjon ! (minden más tovább hergeli)

• Keressük a továbblépést
• Az agresszív reagálás fokozza a dühét

• Egyetértés esetén nem tud ellenkezni

• Valóban  rosszindulat, vagy figyelemfelkeltés



Sebész

• Gyáva, rejtőzködő, álszent

• Szemtől szembe nem kommunikál

Stratégia:

• Önérvényesítő, határozott magatartás (pl. pletykával szemben)



Panaszkodó 1.
(úgysem lesz jó)

• Az élet csupa negatívum

• Szereti a pesszimizmust

• Ha megoldást találna valamihez, ez megfosztaná viselkedése legfőbb 
motivátorától, ezért:
• Ha segítünk, nem lesz hálás (más probléma után néz)

• Küldetésének érzi, hogy másokat lehervasszon



Panaszkodó 2.

Stratégia:

• Kiderítjük, mi a sérelem oka

• Meghallgatjuk, érdeklődünk (megértjük, de nem értünk egyet !)

• Több megoldást javaslunk (válasszon ő !)

• Alkotó módon közelítünk (képes változtatni, felelős a tetteiért)

• Dühítsük fel ! (alacsony energiaszinten él, a düh a javulás jele)



Hallgatag 1.
(1-2 szavas válaszok)

• Legjobb esetben az időjárásról beszél

• Határozatlan

• Beszédje (ha rászánja magát) nehezen érthető

Típusok:

• Visszautasító hallgatás (nem fogadnak el minket 
egyenlőnek)

• Védekező hallgatás (nem akar hazudni)

• Elfojtó hallgatás (érzelmek takarékon)

• Unatkozó hallgatás



Hallgatag 2.

Stratégia:

• Őrizzük meg a nyugalmat !

• Tegyünk fel helyes kérdéseket !
• Nyitott kérdés

• Őszintén

• Udvariasság

• A csend ne hozzon zavarba bennünket !!!!



A kommunikáció előnyei

Beteg

• Növekvő compliance

• Kevesebb stressz

Gyógyszerész

• A beteg növekvő bizalma

• hírnév

Asszertivitás, megértés, empátia kifejezése:
Az emberek kezelésének, konfliktusok megértésének és 

megoldásának alapvető eszközei



Összefoglaló

• A gyógyszerészi munka több a gyógyszer kiadásánál ( a beteget 
információval is el kell látni).

• Az információ átadásához a beteggel kommunikálni kell.

• A sikeres kommunikáció a terápia hatékonyságát javítja.



Szituációs példák



PCE 2014.
Antikoagulánsok

• A beteg (nő, 67 éves, BMI~31) Lioton gélt kér.  

• Kérdezésre derül ki:
• az újabban könnyen jelentkező véraláfutásokra kéri. 

• Gyógyszerei: MediKartyán:

•
Syncumar mite 1x1

Ramipril HCT-Zentiva 5 mg/25 mg tabletta1x1

Amlodipin Teva 5 mg 1x1

Adimet 850 mg filmtabletta (metformin) 2x1

Atorva Teva 10 mg (atorvastatin) este 1

Furon 40 mg (firosemide) másnaponta 1

Kaldyum 600mg (kalium chloride) Furonnal ellentésétes napokon 1



Eset 1.

• Ezeket a gyógyszereket már évek óta együtt szedi, laborba kb 3 
havonta utalják, de minden rendben van  az utóbbi években. 

• A Syncumart ismei (a szívére szedi) és figyel a változatos éttrendre, és 
minidig szól a fogorvosnál is.

•

• Az utóbbi fél évben 3 x volt húgyúti fertőzése (változó korban van), 
melyre antibiotikumot Monuralt (fosfomycin)  kapott. Az utolsó 
epizód  3 hete volt, és a szomszéd javasolt a tőzegáfonya szedését, 
melyet el is kezdett, és azóta is szedi. A lányától még tőzegáfonya 
rostol italt is kapott az utóbbi héten, azt is naponta itta.



Megoldás:

• Tőzegáfonya fokozza a kumarinok hatását, nem optimális az Ő esetében, 
állhat ez is a háttérben.

• Szükséges lenne egy laborvizsgálat, orvost tájékoztatni

• Más gyógytermék ajánlása húgyúti infekció prevenciójára pl medveszőlő

• Egyéb: vérnyomására rákérdezni, hogy van? 

•



PCE 2014. 
2.eset

• A beteg (férfi, 40 éves, sportos testalkat) recepttel érkezik: Clexane
2000 NE/0,2 ml (enoxaparin) oldatos injekció előretöltött 
fecskendőben 

•

• Sport balesete volt (lábtörés), és a kórházból a műtét után ezzel a 
recepttel küldték haza. Ott már megtanították a használatára, nem fél 
a beteg magát szúrni. 

• Érdeklődik, hogy édesanyja is kapott a visszér műtétje után a 
Fraxiparint, és maradt otthon abból, nem használhatná e azt? 
(néhány hónapja váltották ki, az édesanyjának is Ő szúrta be a 
gyógyszert, ismeri, és nem volt semmi gond)

• Fájdalmai csillapítására kér még: Kalmopyrint, mert otthon már csak 
néhány szem van a dobozban.



PCE 2014. 
2.eset

• Kérdezésre derül ki:

• nem szed gyógyszert, és gyógyterméket sem (egészséges)

• ismert gyógyszerallergiája van:  Algopyrin

• a kórházban a fájdalomra tramadolt kapott, az jó volt



Megoldás:

• A LMWH-k nem helyettesíthetőek

• Aspirin és LMWH között interakció van, jobb lenne a paracetamol, 
vagy receptre ha szükséges a tramadol folytatása

• VN fájadlomcsillapító (pl. paracetamol) expediálása esetén: adagolás, 
kontraindikációk

• Clexane „új gyógyszer”, heamatomákra felhívni a figyelmet, a 
„megtanított” használatát „kikérdezni” 



Az ÉV GYÓGYSZERÉSZHALLGATÓJA verseny
Pontozó lap 1.

2014. április 26.

Szakmai értékelési 

szempontok
Nem megfelelő teljesítmény

po

nt
Elfogadható teljesítmény

po

nt
Kiváló teljesítmény

po

nt

A kért gyógyszer-igény 

tisztázása

Nem  foglalkozik az 

alapbetegséggel. Nem ad 

semmiféle tájékoztatást.

0-1

Ismerteti a beteggel a gyógyszer 

hatását és megfelelő 

alkalmazását.

2-3

Megfelelő tájékoztatást ad és 

tudatosítja a betegben az 

együttműködés    fontosságát.

4-5

Panasz tisztázása
Nem tájékozódik a panaszról, nem 

tesz fel kérdéseket.
0-1 Alapvető kérdéseket tisztázza. 2-3

Részletesen tájékozódik, értelmezi 

a gyógyszer és a panasz közötti 

összefüggést.

4-5

A  panasz időbeliségének  

tisztázása

Nem kérdez rá, hogy szed-e egyéb 

gyógyszert, fogyaszt-e élvezeti 

szert, van-e egyéb betegsége?

0-1
A „beteg” segítségével felismeri a 

problémát
2-3

Önállóan tájékozódik a beteg 

egyéb betegségéről és szedett 

gyógyszereiről

4-5

A  panasz kezelése

Készítménnyel akarja csak 

megoldani? 0-1

Ad gyógyszert,  helyes alkalmazási 

tanáccsal látja el a beteget 2-3
A panaszt mellékhatásként 

értelmezi  
4-5



Az ÉV GYÓGYSZERÉSZHALLGATÓJA verseny
Pontozó lap 1.

2014. április 26.

Kommunikáció értékelési szempontjai

Nem 

megfelel

ő

Gyenge Átlagos Jó Kitűnő

Szükségletek felmérése. A beteg érzelmi és értelmi állapotának megfelelő 

tájékoztatás.
0 1 2 3 4

A hallgató megfelelő módon alkalmazza a nonverbális kommunikációs 

eszközöket (hangszín, testtartás, gesztikuláció, stb.)
0 1 2 3 4

Logikusan felépített a beszélgetés. A beteggel együttműködve vezeti a 

párbeszédet.
0 1 2 3 4

Érthető utasításokat ad, hangsúlyozza a fontos információkat; a szakmai 

zsargont mellőzve közérthetően magyaráz.
0 1 2 3 4



Az ÉV GYÓGYSZERÉSZHALLGATÓJA verseny
Pontozó lap 2.

2014. április 26.

Szakmai értékelési 

szempontok
Nem megfelelő teljesítmény

po

nt
Elfogadható teljesítmény

po

nt
Kiváló teljesítmény

po

nt

A recepten szereplő 

terápia és a beteg-attitüd 

„kezelése”

Nem  foglalkozik az 

alapbetegséggel. Nem ad 

semmiféle tájékoztatást.

0-1

Megfelelő tájékoztatást ad és 

tudatosítja a betegben az 

együttműködés    fontosságát.

4-5

Társult kérdés  tisztázása
Nem tájékozódik megfelelően, 

nem tesz fel kérdéseket.
0-1 Alapvető kérdéseket tisztázza. 2-3

Részletesen értelmezi  az 

elutasítást .
4-5

A társult panasz 

tisztázása

Nem ismeri fel a potenciális 

kontra-indikációt?
0-1

A  felismeri a  gondot, de nem 

talál megoldást
2-3

Jól tájékozódik a beteg egyéb  

panaszáról, megfelelő segítséget 

nyújt

4-5

A társult panasz kezelése

Helytelenül választott 

készítménnyel akarja megoldani? 0-1

Megfelelő  gyógyszert,  és 

életmód tanáccsal látja el a 

beteget
2-3 Világosan kifejti az elsődleges 

kérés elutasításának okát

4-5



Az ÉV GYÓGYSZERÉSZHALLGATÓJA verseny
Pontozó lap 2.

2014. április 26.

Kommunikáció értékelési szempontjai
Nem 

megfelelő
Gyenge Átlagos Jó Kitűnő

Szükségletek felmérése. A beteg érzelmi és értelmi állapotának megfelelő 

tájékoztatás.
0 1 2 3 4

A hallgató megfelelő módon alkalmazza a nonverbális kommunikációs eszközöket 

(hangszín, testtartás, gesztikuláció, stb.)
0 1 2 3 4

Logikusan felépített a beszélgetés. A beteggel együttműködve vezeti a 

párbeszédet.
0 1 2 3 4

Érthető utasításokat ad, hangsúlyozza a fontos információkat; a szakmai zsargont 

mellőzve közérthetően magyaráz.
0 1 2 3 4



PCE 2015.
Téma: A krónikus mozgásszervi betegségek 

(Osteoporosis, osteoarthritis) Eset 1.

• OP: férfi (40 éves, BMI=29, programozó, RR↑), coxarthrosis, új 
gyógyszere van: Contramal 50mg DS: 2x1; érdeklődik, hogy a 
korábbról megmaradt fájdalomcsillapítóját szedheti e még, ha 
fájdalma van. 



Eset 1.

• Anamnézis: Kb 1-2 éve van jelentősebb  csípő fájdalma, 
gyermekkorában nem vették észre a  csípőkötöttségét

• Életmód: rendszeres testmozgást nem végez (autóval közlekedik), ülő 
munkát végez (programozó), otthon szívesen tévézik (sörözik közben) 
nem dohányzik. Étkezés: szereti a hagyományos magyaros ételeket. 
Alkohol fogyasztás: alkalmi, kb hetente 2-3 alkalommal kollegákkal 
este söröznek (2-3 üveget iszik)

• Társbetegségek: Magas vérnyomás kb 1-2 éve (idegileg megterhelik a 
határidők, akkor még kifejezettebb), most újra „rendetlen” RR, méri a 
RR-t, naplója is van (most nincs nála). 

• Krónikusan szedett gyógyszerei: Nebilet 5mg, Pantoprazol Sandoz 20 
mg (reggel 1)

• Allergia: nincs, nem ismert



Eset 1.
Értékelési szempontok:

• Anamnézis: azért váltottak OA terápiát, mert az utóbbi időben többször 
használt 4 x1 tasak Flectort, és a RR-a elkezdett emelkedni, és a Felctor
mellet is volt fájdalma. Most „figyelnie” kell az RR-t

• Új gyógyszer (adagolás; általános szempontok)

• Flecorral való együttadás tisztázása (nem ajánlható, mivel az RR-jét nagyobb 
dózis megemelheti.) Lehetséges javaslat: kiegészítő: paracetamol: akar 2 x 1g 
hosszabb távon is

• PPI-t mire szedi? („… nem tudja a Flectorral együtt adtak a gyomrára”), 
folytassa-e (otthon van még bőven, mivel  mindig elfelejti bevenni, csak a 
Flector van kéznél) HA nincs GI panasz  elhagyható ,de ezt jelezze a GP-nek is

• Nem gyógyszeres tanácsok: mozgás, sport, gyógyúszás, testtömeg 
normalizálás, alkohol ↓ (heti/napi rendszerességgel sok, és a sör hizlal)

• Metabolikus kontroll: OA növeli a CV megbetegedések rizikóját, vércukor 
mérés mikor volt.

• Allergia ?



PCE 2015.
Téma: A krónikus mozgásszervi betegségek 

(Osteoporosis, osteoarthritis) Eset 2.

• OA: nőbeteg (62 éves, BMI=21, dohányzik, mozgásszegény életmód, 
RR↑), osteoporosis, új gyógyszer: Prolia injekció. 



Eset 2.

• Anamnézis:

• Ez egy új gyógyszer, nem tud róla semmit, a korábbi gyógyszerét Fortimax
tablettát  nem bírta a gyomra  . Fél a töréstől, mivel édesanyja is egy 
combnyak törés kapcsán lett ágybanfekvő, és halt meg fél év múlva 
tüdőgyulladásban. 

• Azerette a hormont szedni mert a változókor tüneteit jól oldotta.

• Életmód: nem mozog, szívesen tévézik, korábban pedagógus volt (magyar-
történelem), dohányzik (napi kb 10 szál), Étkezés: szereti a sajtokat, de tejet 
nem iszik, általában keveset eszik, és mindegy mit nincs étvágya. Alkohol 
fogyasztás: alkalmi, kb havonta 1 x

• Társbetegségek: Magas vérnyomás kb 10 éve (pedagógus pálya), most 
tudomása szerint rendben van, méri a RR-t, naplója is van. Gyógyszerei: 
Coverex As comb (reggel 1); Covercard 5/5 (este 1). Szédülni nem szokott.

• Krónikusan szedett gyógyszerei: RR csökkentők, és alkalmanként Panadol
(fejfájás)

• Allergia: nincs, nem ismert



Eset 2.
Értékelési szempontok:

• OP vel kapcsolatos kérdések: pl.: korábbi elesés volt-e, fájdalom jelentkezik 
e, csökkent-e a testmagasság 

• Rákérdezni a változó kor tüneteire: fennállnak e, szeretne e rá VN 
készítményt stb…

• Új gyógyszerrel kapcsolatos ismeretek (féléves adagolás, beteg meggyőzése 
hogy ez „jó” lesz)

• Ca és D vitamin pótlás ajánlása (a beteg nem szed ilyet készítményt kell 
ajánlani, adagolással együtt  

• Mozgás szabad levegőn (napfény) ajánlása (pl séta esetleg kerékpár) és 
releváns magyarázat a jótékony hatásra - meggyőzés

• Dohányzás elhagyása (OP rizikófaktor)

• Étkezési szokások kikérdezése, Ca- ban gazdag változatos étrend javaslata, 
akár diétás könyvekkel

• Elesés félelem: rákérdezni a szédülésre, lakás akadálymentesítése 
(fürdőszobai tapadós szőnyegek, kapaszkodók stb), csípővédőt (Safehip) et is 
ajánlhat

• Allergia



Az ÉV GYÓGYSZERÉSZHALLGATÓJA verseny
2015. április 11.

Pontozó lap 1.  – osteoarthritis (OA)

Szakmai értékelés Értékelés

Anamnézis: miért  változattak OA terápiát ( az utóbbi időben többször használt 4 x1 tasak Flectort és a RR-a elkezdett 

emelkedni, és a Felctor mellet is volt fájdalma. Most „figyelnie” kell az RR-t,   RR gyógyszerek ?
0 – 1 – 2 – 3 -4-5

Új gyógyszer (adagolás; általános szempontok, gyógyszer- allergia) 0 – 1 – 2 – 3 -4

Flecorral való együttadás tisztázása (nem a legjobb, mivel az RR-jét nagyobb dózis megemelheti.) 

Lehetséges javaslat: kiegészítő: paracetamol: akar 2 x 1g hosszabb távon is

0 – 1 – 2 – 3 -4

PPI-t mire szedi? folytassa-e (HA nincs GI panasz igazából elhagyható – de ezt jelezze a GP-nek is!) 0 – 1 – 2 – 3 

Nem gyógyszeres tanácsok: mozgás, sport, gyógyúszás, testtömeg normalizálás, alkohol:  heti/napi rendszerességgel sok, 

a sör hizlal

0 – 1 – 2 – 3 

Metabolikus kontroll: OA növeli a CV megbetegedések rizikóját, vércukor mérés mikor volt? 0 – 1



Az ÉV GYÓGYSZERÉSZHALLGATÓJA verseny
2015. április 11.

Pontozó lap 1.  – osteoarthritis (OA)

Kommunikáció értékelési szempontjai
Gyeng

e

Átlago

s
Jó

Szükségletek felmérése. A beteg érzelmi és értelmi állapotának megfelelő tájékoztatás. 1 2 3

A hallgató megfelelő módon alkalmazza a nonverbális kommunikációs eszközöket (hangszín, testtartás, 

gesztikuláció, stb.)
1 2 3

Logikusan felépített a beszélgetés. A beteggel együttműködve vezeti a párbeszédet. 1 2 3

Érthető utasításokat ad, hangsúlyozza a fontos információkat; a szakmai zsargont mellőzve közérthetően 

magyaráz.
1 2 3



Az ÉV GYÓGYSZERÉSZHALLGATÓJA verseny
2015. április 11.

Pontozó lap 2. – osteoporosis (OP)

Szakmai értékelés Értékelés

OP vel kapcsolatos kérdések: pl.: korábbi elesés volt-e, fájdalom jelentkezik e, csökkent-e a testmagasság 0 – 1 – 2 – 3

Párhuzamosan szedett gyógyszerek 0-1

Új gyógyszerrel kapcsolatos tanácsok;  gyógyszertípus (féléves adagolás, beteg meggyőzése hogy ez „jó” lesz) 0 – 1 – 2 

Ca és D vitamin pótlás ajánlása (a beteg nem szed ilyet készítményt kell ajánlani, adagolással együtt 0 – 1 – 2 – 3 -4 

Életmód tanács: mozgás szabad levegőn (napfény) ajánlása (pl séta esetleg kerékpár) és releváns magyarázat a 

jótékony hatásra – meggyőzés, dohányzás elhagyása (OP rizikófaktor)

0 – 1 – 2 – 3 

Étkezési szokások:  kikérdezés, Ca-ban gazdag változatos étrend javaslata, akár diétás könyvekkel 0 – 1 – 2 

Elesés félelem: rákérdezni a szédülésre (RR kontroll), lakás akadálymentesítése (fürdőszobai tapadós szőnyegek, 

kapaszkodók stb), csípővédőt (Safehip)  is ajánlhat

0 – 1 – 2 - 3

Allergiára vonatkozó kérdés: 0 – 1

Kérdés  a változó kor tüneteire: fennállnak e, szeretne e rá VN készítményt stb… 0 – 1



Az ÉV GYÓGYSZERÉSZHALLGATÓJA verseny
2015. április 11.

Pontozó lap 2. – osteoporosis (OP)

Kommunikáció értékelési szempontjai
Gyeng

e

Átlago

s
Jó

Szükségletek felmérése. A beteg érzelmi és értelmi állapotának megfelelő tájékoztatás. 1 2 3

A hallgató megfelelő módon alkalmazza a nonverbális kommunikációs eszközöket (hangszín, testtartás, 

gesztikuláció, stb.)
1 2 3

Logikusan felépített a beszélgetés. A beteggel együttműködve vezeti a párbeszédet. 1 2 3

Érthető utasításokat ad, hangsúlyozza a fontos információkat; a szakmai zsargont mellőzve közérthetően 

magyaráz.
1 2 3
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A tananyag elkészítését „A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és 

hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” EFOP-3.4.3-16-2016-00021 számú projekt 

támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával valósult meg. 
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A gyógyszerészi kommunikáció tárgy oktatása főként megbeszélések és projekt munkák 

formájában rendkívül fontos, mivel az órákon konkrét gyógyszerész-beteg találkozások és 

gyógyszerelési problémákhoz kapcsolódó szituációkat beszélünk meg és elemzünk ki. A kurzus 

első részében az alap kommunikációs rész oktatása történik meg, az elméleti fogalmak 

értelmezése, a feladatok megoldásához kapcsolódó elméleti anyag oktatása. Mivel a tananyag e-

learning tananyag, ezért a diákhoz magyarázó szöveg tartozik, a jobb, elmélyültebb és könnyebb 

megértés érdekében. A magyarázó szövegben kiemeléssel jelöltem a következő diához tartozó 

tartalmat. 

A kommunikáció közlést jelent, életünkben a legalapvetőbb kapcsolattartási forma. A 

kommunikáció (személyes beszélgetés főként) az ember alapvető szükséglete, hiánya 

elszigetelődéshez vezet. A beszélgetések során tudattalanul, de akár tudatosan is a beszélgető 

partnert befolyásolni akarjuk, legalábbis erős befolyásolási szándék van a közlések mögött. 

Buda (Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei 1986. Animula kiadó) 

szerint a kommunikáció érzések és gondolatok cseréje szimbólumok segítségével, amik közös 

fogalmi meghatározásokon alapulnak. 

Olyan nincs, hogy nem kommunikálunk, hiszen nemcsak a verbális kommunikáció 

eszköztárával kommunikálunk, bármit teszünk informáljuk a környezetet. Arcmimikával, kéz-, 

fejtartással, de gesztusainkkal is kommunikálunk. Az egész „lényünk” kommunikálhat. Éppen 

ezért fontos megtanulni a hivatalos kommunikáció eszköztárát, hiszen a nem megfelelő 

kommunikáció akár félreértésekhez is vezethet a gyógyszertárban, vagy a gyógyszerészi munka 

folyamán. 

A kommunikáció célja, hogy a kommunikációs és empátiás készségeket fejlesszük, nagyon 

fontos a személyközi kommunikáció elemeinek a megismerése és helyes használata a hivatalos 

kommunikáció folyamán. Már most hangsúlyozzuk, hogy hivatalos, tanácsadó szerepkörben 

dolgozik a gyógyszerész, tehát a tananyagban ezt a fajta kommunikációt oktatjuk és a szituációs 

példákban ezt gyakoroljuk. 
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Az alapkövetelmények közé tartozik az, hogy megértsük a kommunikáció jelentőségét, ismerjük 

fel az alapvető testbeszéd jeleket. Nagyon fontos a megértésen túl, hogy a terápiás kommunikáció 

eszköztárát megfelelően alkalmazni is tudjuk. A hivatalos kommunikáció során, amelyet a 

gyógyszerészi munka folyamán alkalmazunk, alapvető, hogy ne csak a betegekkel, de 

munkatársainkkal is megfelelő kapcsolatot alakítsunk ki. 

A kommunikáció latin eredetű szó (communicare), jelentése a megoszt, közöl, közzétesz. Látjuk, 

hogy a magyar nyelv milyen pontosan és szabatosan tudja kifejezni a kommunikáció lényegét. A 

dián ki van emelve már, amire a korábbiakban is utaltam, hogy nemcsak a beszélt nyelv útján, 

hanem gesztusokkal illetve jelrendszer segítségével is ki tudjuk fejezni gondolatainkat és 

érzéseinket. A kommunikáció összekötheti az embereket, segíti az érintkezést és a 

kapcsolatteremtést. Mint olvassák a dián, a kommunikáció az ember alapvető interakciója, 

szándékainkat, gondolatainkat, érzéseinket továbbítjuk a környezetünk felé, mint a korábbiakban 

írtam, tudatosan, tudattalanul, de befolyásolni fogjuk környezetünket az alkalmazott jelrendszer 

útján. 

A következő két dián a kommunikáció folyamata és elemei láthatók. A kibocsátó és befogadó 

szerepkör dinamikusan változik, hiszen az a jó kommunikáció, amelyik kölcsönös, hiszen ekkor 

alakul ki párbeszéd. Nyilván vannak olyan szituációk, amikor a kommunikáció a kibocsátó fél 

kinyilatkoztatás, információ adása és közlése. A kibocsátó tehát üzenetet fogalmaz meg és a 

befogadó visszacsatoláson keresztül jelzi, hogy megértette a közlést és szerepváltással (most ő 

lesz a kibocsátó) reagálhat a közlésre. 

A kommunikáció elemei közé tartozik a jelzés és a visszajelzés, amely a küldő (adó) és a fogadó 

(vevő) között létrejött kapcsolat. Nagyon fontos, hogy akkor érthető a jelzés és a visszajelzés, ha 

az alkalmazott jelrendszert a fogadó fél tudja dekódolni, azaz megérteni. 
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A kommunikáció megértéséhez még egy fontos elemet kell megemlíteni, amely nagymértékben 

képes az adott kommunikációra hatással lenni és ez a társadalmi szituáció.  Ezen a dián még egy 

fogalom jelenik meg, amely már dekódolja a kommunikáció tartalmát, ez a hír vagy tartalom. A 

közlés akkor válik hírré vagy tartalommá, ha a fogadó fél pontosan megérti a közlést illetve a 

befolyásolási szándékot is.  

A kommunikációhoz minden embernek köze lehet, hiszen a kommunikáció évezredek óta az 

emberek alapvető szükséglete, amelyet ki kell elégíteni. Mint a korábbiakban már jeleztem azért, 

mert hiánya magányhoz és elszigetelődéshez vezet. A kommunikáció a legalapvetőbb szükséglete 

az emberiségnek.  

Alapismeret, hogy a kommunikációnak négy fajtája van: verbális, non-verbális, vegetatív és 

metakommunikáció. A tananyag következő részében ezekkel fogunk részletesebben foglalkozni. 

A verbális kommunikációnak pedig két fajtája van, zárt és nyitott kommunikáció. A zárt 

kommunikáció konkrét dologra vonatkozik, kulcskérdései pl.  van-e?, ki?, hol?. Mivel ezekre a 

kérdésekre csak egy-két szavas válaszokat lehet adni, hosszú távon a kommunikációt unalmassá, 

tartalmát elég korlátozottá teszi. A nyitott kommunikáció főbb kérdései (Hogyan?, Miért?) mindig 

érdeklődést jelent, amelyekre többféle, hosszabb válaszadás lehetséges. Ezért az ilyen 

kommunikáció érdekesebb, árnyaltabb és bizonyos esetekben informatívabb lehet. 

A verbális kommunikáció során közölt tartalomnak általában maximum csak a 12,5 %-át tudjuk 

visszaidézni a későbbiek során. Ezért már most hangsúlyozzuk, hogy beteg számára 

gyógyszereléssel kapcsolatos információadást röviden, tömören kell megfogalmazni, legjobb, ha 

írásban is rögzítjük. A megértéssel kapcsolatban visszakérdezéssel meg kell bizonyosodni, hogy a 

befogadó fél „dekódolta”, megértette a tartalmat. 

A „Te” nyelv használata a másik félre utal, a teljes felelősséget a fogadóra hárítja. Ennek a 

kommunikációnak a használata a közlőről nem ad információt, értékelhet és ítélhet, negatív 

érzelmeket kelthet és a végén akár konfrontációhoz is vezethet. Az „Én” nyelv használatakor a 

felelősség a kommunikáló félnél (adó) van, ezért az ő felelőssége a szituáció. Ebben az esetben a 
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negatív értékelés és a konfrontálódás esélye minimális. Sokszor a változás iránti igényt 

támogathatja. 

Összefoglalva a verbális kommunikáció alkalmazását, a következő fontos szempontot 

javasoljuk a verbális kommunikáció használatakor: Hallgassuk meg a beteget, de a 

kommunikációt mindenképpen a tanácsadó gyógyszerész irányítsa érdeklődő kérdések 

megfogalmazásával. Bizalmassá teheti a kommunikációt, ha a beszélgetőpartner nevét kimondjuk. 

Sokat segíthet a kérdések, információk megértésben, ha átfogalmazzuk és értelmezzük a beteg 

által mondottakat. A beszélgetés végén foglaljuk össze tanácsainkat. 

Nagyon fontos, hogy ne kisebbítsük a problémát, hiszen mindenkinek a saját baja, problémája a 

legfontosabb. Ne minősítsük és bíráljuk a beteget! Nem szabad hibáztatni a nem megfelelő 

gyógyszeradagolásért, a nem megfelelő együttműködésért!  A gyógyszerész hivatalos tanácsadó 

szerepkörben van, nem szabad felháborodni, ha a tanácsot nem fogadják meg. Fejezzük ki 

egyetértésünket vagy egyet nem értésünket, de jelezzük, hogy a tanácsadásban bármikor 

számíthatnak a gyógyszerészre. 

A kommunikációs csatornák megoszlását mutatja be a dia. A nem-verbális kommunikáció 

elemeit 55 %-ban, míg a verbális kommunikáció eszköztárát 7 %-ban, a vokális (hangnem stb.) 

kommunikációt pedig 38 %-ban használjuk. 

A Nem-verbális kommunikáció elemihez tartoznak a zónák és gesztusok. A gesztusokat sok 

mindennel ki tudjuk fejezni, kezünkkel, tenyerünkkel, fejünkkel, szemünkkel, de még lábunkkal 

is. Érdekes, hogy sok nemzetnek megvan a saját gesztusrendszere, speciális jelentésekkel. 

Az alapzóna a territóriumot (légtér a test körül) jelenti. Talán az állatvilágban hangsúlyosabb, de 

az emberek alkotta közösségekben is jelentősége van. Nagysága és jelentősége függ a kulturális 

szokásoktól is, az adott terület népsűrűségének a függvénye. Fontos megemlíteni, hogy a tömeg 

mindig másként reagál mint az egyén, ezért könnyen megérthető, hogy miért türelmetlenek a 

gyógyszertárban az emberek egy influenzás időszakban. Mivel a táraasztal a beteg intim zónáját 

megnöveli, ezért nem alkalmas az officina –többek között- bizalmas beszélgetésekre. A 

gyógyszerészi gondozási, tanácsadási tevékenység ellátására beszélgetősarok vagy helyiség áll a 
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gyógyszertárban rendelkezésre. Kommunikációs feladat annak a meghatározása, hogy milyen 

kommunikációt folytatunk az expediálás során, illetve milyen tanácsadásra van lehetőség a 

gyógyszerészi gondozási tevékenység alkalmával. 

A gesztusoknak mint említettem kulturális jelentősége van. Sok gesztus nemzettől, 

népszokásoktól függetlenül ugyanazt jelenti, pl. a dián az eskü szerepel, amelynek a nyitott tenyér 

a szíven a szimbóluma. 

A metakommunikáció dekódolja a beszédünk tartalmát, amely verbális és nem-verbális 

kommunikáció során is létezik. Tulajdonképpen a szavak mögötti értelmezést jelenti. 

Joggal merülhet fel, hogy mi szükség van a metakommunikációra, nélküle érthető-e a 

kommunikáció. Metanyelv támogatja az agyba érkező információ mennyiség szelektálását. 

Metanyelv nélkül a közlés rövid, célratörő, sokszor durva és érthetetlen. 

A nem-verbális metanyelv a mondanivalót erősíti, hiányában azonnali kételkedés észlelhető a 

közléssel szemben. 

Kommunikációnk során a hitelességet erősíti, ha a verbális és a nem-verbális kommunikáció 

csatornái által közvetített üzenetek illeszkednek egymáshoz. Kongruens kommunikáció esetén 

viselkedésünk természetesnek fog tűnni, míg ellenkező esetben hamisnak és hiteltelennek fogunk 

látszani. Inkongruens kommunikáció esetén a különböző csatornákon érkező információk 

ellentmondanak egymásnak. 

A magyar kultúrkörben az arcgesztusoknak különös jelentősége. Meg kell jegyeznünk, hogy a 

kommunikációs csatornák lefelé (verbális, nem-verbális, meta stb.) egyre kevésbé tudatosak, tehát 

mimikánkat, gesztusainkat nem tudatosan alkalmazzuk, öntudatlanul illeszkednek mondanivalónk 

tartalmához. 

A vegatatív kommunikáció eszköztárához tartoznak a mechanikus és kémiai ingerek. Mechanikus 

ingerek lehetnek a rezgések, de nagy jelentősége van az érintésnek is. A kémiai ingerek (pl. 
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feromonok), részben érezhetők, részben pedig nem, de akaratunktól függetlenül bocsájtjuk ki. Pl. 

izgulás során izzadunk. 

A szakmai kommunikáció az évek, évtizedek során nagyon sokat változik. A legmarkánsabb 

változás következett be akkor, amikor az orvosközpontú paternalista modellt, felváltotta a 

betegközpontú fogyasztói modell. Napjainkban az orvos, gyógyszerész és beteg között 

egyenrangú viszony van, a szakemberek a beteg érdekében és vele egyetértésben végzik gyógyító 

tevékenységüket, figyelembe véve a beteg igényeit és véleményét gyógyulásával, terápiájával 

kapcsolatban. 

A gyógyszerész és beteg között segítő kapcsolat alakul ki, amely során a gyógyszerész (gyakorló 

szakember) szakmai szolgálataikat a megbízóknak (beteg) ajánlják.  

A beavatkozás személytől személyre irányuló szándék, amelynek számos verbális variációja van. 

Akkor profi a kommunikáció, ha a segítő otthonosan mozog a beavatkozási kategóriák között és a 

kommunikáció során, annak megfelelően az adott szituációhoz tudja illeszteni illetve felváltva 

alkalmazni. 

A parancsoló formák közé tartozik az utasító, informatív és konfrontáló beavatkozási 

lehetőségek. Az utasítás célja, hogy irányítsa a megbízó viselkedését, általában nem tartozik a 

megfelelő gyógyszerész-beteg kapcsolat közé. Az informatív beavatkozás során ismereteket, 

információkat közlünk, nem hallgatjuk meg a másik felet, egyoldalú a beavatkozás. A konfrontáló 

beavatkozás olyan viselkedést jelent, amely során a beteget tudatára akarjuk ébreszteni, hogy 

vegyen észre olyan attitűdöt, közlést, amelyekre eddig nem figyelt. 

A segítő beavatkozási formák illeszkednek legjobban a gyógyszerész-beteg hivatalos tanácsadó 

tevékenységhez. Három fő formája van: a katartikus, katalizáló és támogató. A katartikus forma 

célja, hogy képessé tegye a megbízót arra, hogy megszabaduljon fájdalmas érzelmeitől. A 

katalizáló tevékenység során támogatjuk a beteget, hogy pl. megfelelő öngyógyító tevékenységet 

végezzen. A támogatás során megerősítjük a beteget pl. a helyes gyógyszeralkalmazási 

tevékenységben. 
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Az ideális gyakorló szakember minden kategórián belül otthonosan mozog és alkalmazza akár 

egy beszélgetés vagy tanácsadási tevékenység során. 

Hogyan lehet minderre megfelelően felkészülni? Kiemelném, hogy a szakembert minden esetben 

a segítő jóindulatnak kell vezetnie. Ehhez megfelelő érzelmi kompetenciával kell rendelkeznie a 

gyakorló szakembernek, amely megtanulható és folyamatosan fejleszteni kell.  

Az érzelmi kompetenciának három szintje van. Nulla szinten az egyént korábbi sérelmei, 

traumatizált érzelmei vezetik. Az első szinten az egyén időnként megfelelően segít, de néha 

erőszakos, tolakodó lehet a segítsége, támogatása. A legmagasabb szinten működő segítővel ritkán 

fordulnak elő „szerepkiesések”, képes a tanácsadó tevékenységét magas színvonalon, megfelelő 

beavatkozással végezni. 

Ezek alapján a beavatkozások validitás szempontjából lehetnek érvényes hatásos beavatkozások, 

de ezek torzulhatnak vagy hamis szándékúak is lehetnek. 

A támogató tevékenységet végző emberek tevékenységüket végezhetik segítő hivatásként, 

professzionálisan (hivatásos segítő), valamint a laikus ember is adhat baráti tanácsokat, végezhet 

segítő tevékenységet.  

Ezek közül értelemszerűen kiemelkedik a professzionális segítő szerep, amely során a pl. 

gyógyszerész szaktudásával, magas színvonalú szakértelmével, objektívan segít. A szakember 

felelősséget vállal a tanácsaiért és alkalmazkodik a segített személy igényeihez. 

A kurzus során foglalkoznunk kell a betegség pszichés következményeivel, a betegség tudattal, 

amelyek megértésével megtanulhatjuk a professzionális, hivatásos segítő tanácsadó szerepkört. A 

betegség lehet akut és krónikus, illetve okozhat testi, de mentális jellegű tüneteket is. 

Kapcsolódhat hozzá érzelmi és hangulati zavar, a betegség maga okozhat magatartás és viselkedés 

zavarokat is. 
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A betegek különbözőképpen reagálhatnak a betegség tényére, a betegség tudatra. A reakciók sok 

mindentől függnek és rendkívül széles határok között mozoghat. Minden ember másként éli meg a 

betegségét. A következő diákon a betegséggel szembeni attitűdöket tekintjük át. 

Aki tagadja a betegségét, az kicsinyítheti a tüneteket, nem akarja, nem hajlandó tudomásul venni 

a betegséget. Megpróbálja az ezzel járó szorongását elhárítani, állapotával ellentétesen viselkedik, 

kirívóan jókedvű, miközben pedig folyamatosan szorong. 

Azok a betegek, akik folyamatosan félnek a betegségtől, állandóan tüneteket észlelnek saját 

magukon, egy beszűkült tudat állapotba kerülhetnek. 

Az a beteg, aki keresi a betegséget organikus szempontból egészségesnek tekinthető, de ő maga 

beteg szeretne lenni szándékosan vagy akaratlanul. 

Nem létező betegségének a tényéből elsődleges vagy másodlagos betegség előnyt szeretne 

szerezni. Sok esetben ez megoldást jelenthet rendezetlen életkörülményeire vagy szociális és/vagy 

anyagi előnyöket akar szerezni betegségéből. 

A betegséggel szembeni közöny során a páciens nem fordul orvoshoz, nem jár 

szűrővizsgálatokra, nem tartja be az egészségügyi személyzet utasításait. Nehezen együttműködő 

betegről van szó. 

Az invalidizmus egy komplex alkalmazkodási zavart jelent, amelyben az egyén állapotát torzan, 

túlértékelve, a valósággal össze nem egyeztethetően ítéli meg. 

Az akut betegségre való reagálást nagymértékben befolyásolja az, hogy a beteg melyik 

életszakaszában van és milyen az aktuális pszichés állapota. 

A beteg környezetének kiemelkedő szerepe van az akut betegségben szenvedő beteg pszichés 

állapotának alakulásában. A dián néhány ilyen befolyásoló tényező került feltüntetésre. 
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A krónikus betegség pszichés következményei pl. az élettér beszűkülése, nagyon sok esetben a 

betegnél szorongás alakulhat ki, megváltozhatnak az addigi emberi kapcsolatai. Szintén nagy 

jelentősége van környezetének a támogatásban. Fontos végig gondolni azt, hogy ezekben a 

helyzetekben a gyógyszerésznek milyen lehetőségei lehetnek hivatásos segítő szerepében. 

A betegnek addigi emberi viszonyait is befolyásolhatja a krónikus betegség, felmentheti az 

egyént a környezet hatása alól, de betegsége során kiszolgáltatott, függő helyzetbe kerülhet. 

A továbbiakban összefoglaljuk, hogy mit jelenthet a beteg szerep. A dián gondolatébresztő 

fogalmak vannak, amelyeket az előadás során beszélünk meg. A betegség az aktuális 

társadalomban, kulturális, nemzeti szokásoktól függően presztízs veszteséget jelenthet, csökkenhet 

a családban betöltött szerepének jelentősége stb. 

Amint említettük a beteg-orvos-gyógyszerész kapcsolat átalakult. A beteg kompetenciája 

megnövekedett, a gyógyítás, az egészségügy szolgáltatás jellege megerősödött. 

Végezetül foglalkozunk az alacsony presztízsű betegségekkel, megbeszéljük a pszichiátriai, 

fertőző, gyógyíthatatlan betegségek átélését pszichés szempontból. Ezek a betegségek 

stigmatizálttá tehetik a beteget, ebben az esetben nemcsak a súlyos betegséggel, hanem a súlyos 

pszichés szorongásokkal is meg kell küzdenie a betegnek. 

A betegségből származhat előny és nyereség is, felmentheti a beteget az addigi cselekedetei alól, 

önigazolást jelenthet problémáinak megoldására. 

A gyógyszerészi szerepkör az elmúlt években jelentősen megváltozott. A korábbi 

gyógyszerkészítő tevékenység átalakult terápiás tanácsadói, gyógyszerészi gondozási szereppé, 

amelyet a gyógyszerészképzés kimeneti kompetenciái is követtek. Jelentős hangsúlyt kap a 

képzésben az orvos-biológiai alapozás, és a gyógyszerészi ismeretek során a betegségek és 

terápiás ismeretek klinikai hátterének megismerése. 
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Az expediálás folyamatában a gyógyszerész az utolsó láncszem, kiemelkedő szerepe van a beteg 

adherenciájának a megnövelésében, valamint az OTC gyógyszerekkel végzett öngyógyító 

tevékenység irányításában. 

A WHO határozta meg a gyógyszerész szerepét, a hét csillagos gyógyszerésznek rendkívül 

sokféle tevékenységet kell hivatása során elvégeznie. 

A gyógyszerészi kommunikáció helyszíne a gyógyszertár. Mint említettem az officinában illetve 

a gyógyszerészi gondozásra alkalmas beszélgető helyiségben történhet. El kell dönteni, hogy 

milyen típusú és tartalmú kommunikációt mikor és hol folytatunk a gyógyszertárban. 

A sikeres gyógyszertári kommunikáció alapja a megfelelő környezet kialakítása és a 

szakértelemmel elnyerni a betegek szimpátiáját, valamint rendkívül fontos a gyógyszerész hiteles 

megjelenése. 

A gyógyszerészi kommunikáció elemei az információkérés és átadás képessége, valamint a 

betegek gyógyszeres terápiához való hozzáállásának megismerése. Fontos, hogy olyan légkört 

teremtsünk, amelyben a betegek mernek és akarnak is kérdezni. 

A kommunikáció során figyelni kell a metodikára, a tartalomra és a stílusra. Az alkalmazott 

módszernél a beavatkozási lehetőségeket gondoljuk végig. A tartalmat meghatározza, hogy milyen 

gyógyszert, milyen betegségre expediálunk. A kommunikáció stílusa hivatalos, tanácsadói és 

nyugodt körülmények között kell történnie. 

A metodika kialakításánál figyelembe kell venni a speciális kommunikációs lehetőségeket, az 

időskorú, látásában, hallásában gyengült betegek esetén, figyelni kell a korlátozott befogadó 

képességű betegekkel folytatott kommunikáció módszertanára és tartalmi elemeire. 
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Javasolt strukturális felépítése lehet a kommunikációnak, ha elmagyarázzuk a betegség jellegét, 

mondunk néhány szót a diagnózisról, egyértelműen elmagyarázzuk a gyógyszer hatását, 

mellékhatását és a gyógyszeres interakciókat. Ismertetjük az adagolás módját, a gyógyszer helyes 

alkalmazását és megfelelő tárolását. 

A kommunikáció stílusát meghatározza a betegek társadalmi és szociális helyzete és speciális 

érzelmi állapota. A következőkben a különböző problémás betegtípusokat beszéljük meg. 

Gyógyszertári kommunikáció során alkalmazzuk a beszédre bátorító érdeklődő hallgatást, 

jelezzük a beteg felé irányuló figyelmet, legyünk asszertívak (képesek arra, hogy megértsük és 

igényünk legyen megoldani a beteg problémát, mindezt nem tolakodóan tegyük), mutassunk 

rendelkezésre állást. 

Az asszertív kommunikáció két alappillére a tiszta önkifejezés és az értő figyelem. Aki ezt képes 

az adott szituációnak, beszélgetőpartnernek vagy élethelyzetnek megfelelően alkalmazni, az 

tisztább, erősebb, őszintébb kapcsolatot fog tudni kiépíteni beszélgetőpartnerével. 

Fogalmazzuk át a beteg által mondottakat, tegyünk együttműködési javaslatot és a végén 

foglaljuk össze a beszélgetés tartalmát. Célszerű a fontosabb dolgokra visszakérdezni és még 

egyszer megerősíteni. 

A gyógyszertári kommunikáció során ne használjuk a problémák kisebbítését, ne bíráljuk a beteg 

cselekedeteit, ne utasítsuk vissza beteget, ha információt kíván kapni. 

A sikeres kommunikáció gyakorlatához az elfogadás, az információ átadás és az ellenőrzés 

gyakorlata tartozik.  

A továbbiakban a gyógyszertári dolgozók viselkedésének és kommunikációjának szabályait 

fogjuk tárgyalni. 

A kommunikációt a segítő foglalkozások esetén akkor mondhatjuk megfelelőnek, ha eljutott a 

fogadó félig, az megértette és adekvát választ is adott rá. Éppen ezért a kommunikációnak 
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kifejezett sajátságai közé kell tartozni a megfelelő, de érthető szakkifejezések használatának, a 

toleráns, megértő párbeszéd folytatásának. 

Ügyeljünk a kongruens kommunikációra, legyünk módszerében, tartalmában, stílusában a beteg 

igényeihez illeszkedők. 

A nem-verbális kommunikáció elemei közé tartozik a megfelelő külső megjelenés. A 

gyógyszertár láncok arculati kézikönyvben követelik meg dolgozóiktól a megfelelő ruházat és 

viselkedés kialakítását. Valamint próbavásárlások során győződnek meg ezeknek a betartásáról. 

Szintén ügyeljünk a térközszabályozására (territórium), a szavakkal történő „érintésre” és a 

megfelelő testtartásra. 

Jelentősége lesz az alkalmazott gesztusoknak, a mimikának. 

A dián látható felsorolt mimikák alapján próbáljuk megtalálni a gyógyszertári kommunikáció 

során legjobban illeszkedő arckifejezést és gesztusokat. 

A tekintetnek szintén jelentősége van, törekedjünk arra, hogy a tekintetünk kongruens legyen a 

mondanivalónkkal. 

Érdemes odafigyelni a hangszínre, a hangerőre és a hangsúlyra, valamint a beszélgetés tempójára. 

Legyünk tekintettel a speciális hangerőt és tempót kívánó betegekkel folytatott kommunikáció 

módszertanára. 

Próbáljunk odafigyelni a vegetatív jelzésekre is, ne jöjjünk zavarba, ne piruljunk el a 

kommunikáció során. 
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Kommunikációs zavarokról beszélünk, ha a feladó által kódolt üzenet nem vagy csak torzult 

formában jut el a vevőhöz, vagyis az üzenet eredeti értelme megváltozik. Ezért ügyeljünk arra, 

hogy a megváltozott képességű emberek számára is megfelelő, érthető kommunikációs 

módszertant alakítsunk ki. 

Ezen a dián azokat a speciális betegségeket tüntettem fel, amelyeknél a tudat állapot, készségek 

megváltozhatnak. A kurzus keretén belül elemezni fogjuk, hogy milyen módszertant fogunk tudni 

kialakítani. 

Nagyon fontos, hogy a kommunikáció során meggyőződjünk a betegek edukációs állapotáról és 

ehhez illeszkedve alakítsuk ki beszédünk tartalmát. 

Próbáljuk meg kialakítani, hogyan tudjuk a beteget meggyőzni, hogy a betegséggel szemben 

elfogadó, a terápiával együttműködő legyen. Ebben a gyógyszerésznek – mint az utolsó expediáló 

láncszemnek- különös jelentősége van. 

Az attitűd egy olyan tapasztalat révén szerveződött mentális és idegi készenléti állapot , amelyre 

irányító, vagy dinamikus- késztető, mozgósító hatást gyakorol az egyén reagálására, mindazon 

tárgyak és helyzetek vonatkozásában, amelyekre az attitűd vonatkozik. 

Az attitűdnek azért van jelentősége, mert könnyebb az olyan információ befogadása, amely az 

attitűdöt erősíti. 

A kurzus során fogunk beszélni a reklámokról. Csak OTC és egyéb készítményeket lehet 

reklámozni. Azonban a reklámok nagyon sok bosszúságot okoznak a gyógyszerész-beteg 

kommunikáció során. Gondolkozzunk el hogyan lehet a betegeket lebeszélni a reklámozott 

gyógyszerről, hogyan tudunk a nem megfelelősségről szakmai érveket felsorakoztatni. 
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A továbbiakban kommunikáció szempontjából a problémás betegtípusokat fogjuk tárgyalni. 

Agresszor 

Ő lesz a szakértő a patikában, agresszív magatartásával másokat megfélemlít. Kommunikációs 

stratégia, hogy maradjunk higgadtak, adjunk esélyt, hogy ő is lehiggadjon. Keressük a továbblépés 

lehetőségét. 

Sebész 

Gyáva, aki szemtől-szemben nem kommunikál. Kommunikációs stratégia, hogy határozottan 

lépjünk fel a kommunikáció során.  

Panaszkodó 

Ennek a betegtípusnak semmi nem lesz jó, szereti a pesszimizmust, mivel ez az élete motivációja. 

Derítsük ki mi a sérelem oka, Hallgassuk meg, de ne értsünk vele egyet. Több megoldást 

javasoljunk, amelyek közül ő döntheti el, melyiket válassza. 

Hallgatag 

Határozatlan, akinek sokszor nem érthető a beszéde. Kommunikációs stratégia, hogy helyes 

kérdéseket tegyünk fel és hallgatása ne hozzon zavarba bennünket. 

Az e-learning tananyag végén, néhány kommunikációs szituációt mutatok be, amelyekhez 

hasonlót kérünk projekt munkaként.  
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Teszt kérdések 

Egyszeres választás 

1. Milyen kommunikációs csatornákkal közölhetünk ? 

a. verbális, non-verbális, metakommunikáció 

b. metakommunikáció, non-verbális 

c. verbális és non-verbális kommunikáció 

2. Mi a kongruencia? 

a. a verbális és nonverbális kommunikáció összhangban kell lennie 

b. a kommunikáció összes elemének összhangban kell lennie 

c. csak a metakommunikációnak kell kifejeznie a kommunikáció tartalmát 

3. Mit jelent a kommunikáció? 

a. eredeti értelmében közlést 

b. átvitt értelemben beszédet jelent 

c. eredeti értelmében nyelvet jelent 

4. Mi a kommunikáció definíciója? 

a. Érzések és gondolatok cseréje szimbólumok segítségével, amik közös 

fogalmi meghatározáson alapulnak 

b. Érzelmek és gondolatok cseréje szimbólumok segítségével, amik közös 

fogalmi meghatározáson alapulnak 

c. Érzések és információk cseréje szimbólumok segítségével, amik közös 

fogalmi meghatározáson alapulnak 

5. Mi a kommunikáció célja? 

a. megérteni a kommunikációt 

b. megtanulni a közölt információt 

c. beszélgetni a fogadó féllel 

6. A kommunikáció folyamata során milyen elemek vannak? 

a. kibocsátó, üzenet, visszacsatolás 

b. kibocsátó, befogadó, üzenet, visszacsatolás 

c. befogadó, üzenet,  

7. Mire vonatkozik a zárt kommunikáció? 

a. többféle dologra 

b. konkrét dologra vonatkozik 

c. egy, de nem konkrét dologra vonatkozik 

8. A kommunikációból mennyire fogunk emlékezni? 

a. 25 % 

b. 12,5 % 
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c. 35 % 

 

Többszörös választás 

 

 

 

9. Mit használjunk a verbális kommunikáció során? 

a. hallgatás 

b. érdeklődés 

c. bírálat, minősítés 

d. szelekciót 

10.  Mit ne használjunk verbális kommunikáció során? 

a. beszélgetőpartner nevének kimondása 

b. rendelkezésre állást 

c. probléma kisebbítése 

d. egyetértést,  

e. egyet nem értést 

11.  Mi tartozik a nem-verbális kommunikáció eszköztárához? 

a. zónák 

b. gesztusok 

c. eszközhasználat 

d.  hangsúly 

12. Mi tartozik a vegetatív kommunikáció elemei közé? 

a. mechanikus ingerek 

b. kémiai ingerek 

c. arc-és fejmimika 

d. tenyérgesztusok 

13. Melyek lehetnek beavatkozási formák? 

a. konfrontáló 

b. dühítő 

c. informatív 

d. akadályozó 

14.  Milyen szintjei vannak az érzelmi kompetenciának? 

a. torzult érzelmi befolyásolás 

b. erőszakos segítségnyújtás 

c. dühítő jóindulat 

d. segítő támogatás 
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15. Mi tartozik a problémás betegtípusok közé? 

a. Nehéz emberek (agresszor) 

b. Sebész 

c. Hallgatag 

d. Acsarkodó 

e. Jóindulatú 
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