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SZISZTÉMÁS

KERINGÉS

szabad

Kötött                Metabolit

Szabad

HATÁS

HELYE

„RECEPTOR”

kötött         szabad

SZÖVETI

RAKTÁR

kötött         szabad

Biotranszformáció

FELSZIVÓDÁS EXKRÉCIÓ



Intravénás Dózis Felszívódás
(esetleg FPE)

Koncentráció a 
keringésben

(vérben, szérumban)

Eloszlás

Koncentráció a 
hatás helyén

Elimináció 
(Metabolizmus, 

és/vagy kiürülés)

Extravaszkuláris Dózis
Vaszkuláris Dózis

(Intravénás Dózis kiv.)

Csendes kötődési 
helyek

Metabolit és gyógyszer 
koncentrációja a vizeletben, 
egyéb exkrétumokban illetve 

kilélegzett levegőben

Eloszlás



1. A biológiai membránok, 
barrierek a szervezetben

2. A gyógyszermolekula fizikai-
kémiai tulajdonságai

3. A gyógyszermolekula 
vándorlása a membránokon 
keresztül

A gyógyszerek felszívódása



A gyógyszerek eloszlása függ:

1. A kapillárisok permeabilitásától

2. A szövetek vérellátásától

3. A *GY* plazma- és szövetfehérje-
kötődésétől

4. Lokális pH eltérésektől

5. Transzport mechanizmusoktól

6. Szöveti membránok permeabilitásától



1. passzív diffúzió

2. filtráció

3. tömeges szállítás (bulk flow)

4. aktív transzport

5. facilitált transzport

6. ionpár transzport

7. endocitózis

8. exocitózis

A gyógyszermolekulák 
transzportját végző folyamatok:



A sejtmembrán mozaikmodellje



Cnem ionizált

pKd – pH = lg                        (szerves sav)

C ionizált

Cionizált

pKd – pH = lg                        (szerves bázis)

C nem ionizált

Henderson-Hasselbach egyenletek



Fick törvény

h K
tE = k

A D

tE = az egyensúly beállásának ideje
k = arányossági tényező
D = diffúziós állandó (lipofil közegben)
h = a membrán vastagsága
A = a membrán felülete
K = megoszlási hányados



Az adagolást követően a gyógy-
szernek el kell jutnia a szisztémás 
keringésbe (kivéve az i.v. adagolást, 
és a lokálisan ható gyógyszereket). A 
szisztémás keringésből a gyógyszer-
nek a hatás helyére is el kell jutnia.

A gyógyszer hatása teljesen a 
szervezetből való kiürüléssel szűnik 
meg. A hatástalanítás másik 
lehetséges módja a metabolizmus.



Biológiai barrierek

1. Vér-agy gát (blood-brain barrier, 
BBB), csak lipofil vegyületek 
diffundálnak át

2. Vér-placenta gát, lipid oldékony 
vegyületek, 600 alatti molekulák 
diffundálnak át

3. Vér-here gát, szelektivitása 
hasonló a vér-placenta gátéhoz



Alkalmazás 
helye

Alkalmazás 
módja

Legalkalmasabb 
gyógyszerformák

Az emésztő-
rendszer 

nyálkahártyái

per os
perlinguális
sublinguális

rectalis

tabletta
oldat

keverék
kapszula

kúp
csöre

A gyógyszerbejuttatás lehetőségei



Alkalmazás helye Alkalmazás 
módja

Legalkalmasabb 
gyógyszerformák

egyéb nyálka-
hártyák

orr

hörgők, tüdő

kötőhártya

hüvely

húgycső

spray, cseppek, 
szippantópor

oldat, cseppek, 
kenőcs

kúp, golyó, oldat

pálca, oldat

A gyógyszerbejuttatás lehetőségei



Alkalmazás 
helye

Alkalmazás 
módja

Legalkalmasabb 
gyógyszerformák

bőr felület kenőcs
paszta

rázókeverék

A gyógyszerbejuttatás lehetőségei



Alkalmazás helye Alkalmazás 
módja

Legalkalmasabb 
gyógyszerformák

injekció
(parenteralis)

intracutan
subcutan

intramuscularis
intraarterialis

intravénás
intrathecalis

intraperitonealis
intrapleuralis

intraarticularis
csontvelő

intracardialis

alkalmas 
összetételű steril 

oldat

A gyógyszerbejuttatás lehetőségei



Alkalmazás helye Alkalmazás 
módja

Legalkalmasabb 
gyógyszerformák

implantáció subcutan implantációs 
tabletta

mikrokristályok

A gyógyszerbejuttatás lehetőségei



Máj
Metabolizmus

Vese

Kiürülés

p.o

Rectal

i.v.

Buccal

Sublingual

s.c.
i.m.

Trans-
dermal

Helyi

Inhaláció

GI

Tüdő

Keringés

Szövetek

Szisztémás

keringés

Szövetek, 
Sejtek

A 
gyógyszer 
célpontja, 
receptorok



Enterohepatikus körforgás

Máj Bél

Glükuronidáz

Ürülés az epével

Felszívódás

Gy.  Glükuronid

Gy



A jelenleg felhasznált gyógyszer készítmények 89%-a 

orális alkalmazásra kerül. A farmakon szabaddá 

válásának sebessége az alábbi sorrendben növekszik:

A jelenleg felhasznált gyógyszer 

készitmények 89%-a orális alkalmazásra 
kerül. A farmakon szabaddá válásának 

sebessége az alábbi sorrendben 
növekszik:

Tabletta

Kapszula

Granula

Por

Szuszpenzió

Emulzió

Oldat



FELSZÍVÓDÁST BEFOLYÁSOLJA

1.) Gyomor pH, gyomor ürülése

2.) Belek vérellátása

3.) Felszívó sejtek száma

4.) Bélmotilitás

5.) Aktív transzport 

6.) Enzimek szekréciója



Faktorok Növelik Csökkentik

fiziológiai folyadékok szilárd 
táplálékok, 
zsírok, savak

patológiai duodénumfekély,
gastro-
enterostomia, 
pancreatitis

hasi trauma, 
fájdalom, szülés, 
bélelzáródás, 
diabetes mellitus

farmakológiai rezerpin, 
kolineszteráz 
bénitók, kolinerg 
vegyületek, 
guanetidin

kábitó fájdalom-
csillapitók 
(-agonisták), 
antikolinerg 
vegyületek, 
ganglionbénitók

A gyomor ürülését befolyásoló tényezők



A szájüregből felszívódó gyógyszerek 
elkerülik a máj FP hatását, mivel 
közvetlenül a szisztémás keringésbe 
jutnak.

Az emésztőrendszerbe juttatott 
gyógyszerek  esetében az adagolás 
egyszerű.

A rektálisan adott gyógyszerek formák 
(pld. kúpok) a felszívódás után mintegy 
50%-ban kerülik el a máj FP hatásét, 
mivel egy a részük a végbél alsó részéből a 
vena cava inferior-ba szívódik fel.



Metabolizmus

Miért, hol, mi történik?

A jól felszívódó (lipofil) vegyület 
kiürítése hidrofil(abb) formában

Főként a májban, de szinte bárhol 
másutt is lejátszódik metabolizmus

A testidegen vegyület kémiai 
szerkezete változik meg



Felszívódás Metabolizmus Kiürülés

Gyógyszer Konjugátum

I. Fázis II. Fázis

Gyógyszer Gy. módosított
akivitással

Gyógyszer Inaktiv Gy.        Konjugátum

Gyógyszer

Lipofil Hidrofil



I fázisú metabolizmus

Mikroszómális (CYP függő és 
nem CYP függő) oxidációk

Nem mikroszómális oxidációk
Redukciók
Hidrolízisek
Izomerizáció
Vegyes reakciók





NH CCH3

O

NH CCH3

O

OH

acetanilid p-hidroxiacetanilid 

Mikroszómális oxidációk (CYP)

O O O O

O
H
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kumarin kumarin 3,4-epoxid 
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HOCH2 S NH

O

O
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O

tolbutamid hidroxi-metiltolbutamid

b. Alifás hidroxiláció

c. Epoxidképzés (epioxidáció)

a. Aromás oxidáció



Reakció Szubsztrátok Endogén reagens 
(donor)

Enzim

Glükuronid-
konjugáció

Fenolok;
alkoholok;
karbonsavak;
hidroxilaminok;
szulfonamidok

UDP-glükuronsav UDP-glukuronil-
transzferáz (UDPGT)   
(mikroszóma)

Szulfát-
konjugáció

Fenolok;
alkoholok; aromás
aminok

3-Foszfodaenozin-
5-foszfoszulfát
(PAPS)

Szulfotranszferáz
(citoszól)

Metilezés Fenolok; 
alkoholok; aminok

S-adenozil-metionin
(SAM)

Metiltranszferáz
(citoszól)

Acetilezés Aromás aminok; 
alifás aminok; 
hidrazinok; 
szulfonamidok

Acetil-CoA Acietiltranszferáz
(citoszól)

Aminosav-
konjugáció

Szulfonamidok; 
aromás 
karbonsavak

Aminosav Acil-CoA-aminosav
transzferáz (mitokondria)

Glutation-
konjugáció

Epoxidok; 
hidrixilaminok

Glutation Glutation-S-transzferáz
(mikroszóma, citoszól)

II fázisú metabolizmus



A gyógyszerek kiürülése a szervezetből

A gyógyszermolekulák eltávolításának négy formája:

1. Kiürülés

2. Raktározás

3. Redisztribució

4. Metabolizmus



A gyógyszerek kiürülése a szervezetből

A gyógyszermolekulák kiürülésének négy alapvető 
útja van:

1. Kiürülés a vesén keresztül

2. Kiürülés az epével

3. Kiürülés a tüdőn keresztül

4. Kiürülés a testnedvekkel



A gyógyszerek kiürülése a szervezetből

A gyógyszerek kiürülése a vesén keresztül:

1. Glomerulusfiltráció

2. Aktív tubuláris szekréció

3. Passzív rediffúzió



Eliminációs felezési idő (t½)

Cbeadott gyógyszermennyiség

Vd =
Cplazmakoncentráció

0,693
t½ =

k



Plazmakoncentráció – idő görbe 
alatti terület (AUC)





Biológiai hozzáférhetőség

AUCp.os
F = x 100

AUCiv.

AUCgeneric
Frelativ = x 100

AUCrégi készitmény

Biológiai hozzáférhetőség generikus 
készítmény engedélyezésénél



Clearance

Xo

Xo
CL =

AUC

F Xo
CL =

AUC

Clearance

Teljestest clearance, iv. beadásnál

Teljestest clearance, extravascularis beadásnál



Köszönöm 
szépen 

megjelenésüket 
és figyelmüket!


