
Étrendkiegészítők, 
gyógynövények, tápszerek

A feltüntetett ábrák csak illusztrációként szolgálnak.



Gyógyszerek vs. egyéb szerek
• Mitől gyógyszer a gyógyszer? → evidence based!

• klinikai vizsgálatok/evidencia: hatásosság + biztonságosság

Gyógyszereken kívüli egyéb egészségügyi készítmények:

➢étrendkiegészítők:
• élelmiszerek, amelyek a hagyományos étrend kiegészítését 

szolgálják.
• koncentrált formában tart. tápanyagokat
• notifikációs eljárás: csak bejelentési kötelezettség
• EU: „health claim” - statement about a relationship between food 

and health (European Food Safety Authority (EFSA))
• hatósági minőség-ellenőrzés utólagos (pl. hatóanyag mennyiség)
• klinikai vizsgálat nem kötelező (attól még lehet)
• OGYÉI tartja nyilván →mellékhatás bejelentés!
• Bizonyos hatóanyagok (pl. vitaminok), gyógyszerként és étrend 

kiegészítőként is forgalomban vannak
➢Vonatkozó jogszabály (minőség ellenőrzés)-beli különbségek!

• utólagos vizsgálat CoQ10 étrendkiegészítő készítményekre: 
a hatóanyag mennyisége a feltüntetetthez képest: 75-175% 
(olyan tablettát is találtak, amiben 0% hatóanyag volt!)



➢Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény:
• Olyan természetes eredetű anyagot tartalmazó 

készítmény, amely kedvező biológiai hatással rendelkezik
• előírásszerű használat esetén egészségi ártalmat nem 

okoz

➢Orvosi rendelvény nélkül kiadható, irodalmi adatokon
alapuló növényi gyógyszer:
• a kérelmező bizonyítani tudja, hogy a gyógyszer 

hatóanyaga legalább 10 éve jól megalapozott 
gyógyászati felhasználással rendelkezik az EGT-ben -
„well established use”

• hatásosság + biztonságosság alátámasztása

➢Hagyományos növényi gyógyszer:
• egyszerűsített forgalomba hozatali eljárást (EU)
• legalább 30 éves időtartamon keresztül gyógyászati

használatban volt, ebből min. 15 éve az EGT- n belül
➢Növényi anyag (pl. kamillavirág)/Növényi készítmények 

(pl. kivonatok)/Növényi gyógyszer



➢hagyományos növényi gysz. (folyt.):

• klinikai vizsgálat nem feltétlenül van

• minőség-kontroll van: GMP

• Good manufacturing practice (pl. 
hatóanyagmennyiség-beli eltérés nem lehet) 

• folyamatos minőségellenőrzés

• attól, hogy valamiben növényi hatóanyag van, még nem 
kerül ebbe a kategóriába: lehet étrendkiegészítőként is 
bejelenteni növényi anyagot!

• szintén okozhatnak mellékhatásokat, interkaciókat

• általában recept nélkül kaphatóak – beteg sokszor nem 
számol be róla 

• OGYÉI gyógyszer-adatbázisában megtalálhatóak →
alkalmazási előirat (étrendkiegészítők csak nyilvántartva, 
alk. előirat nincs); mellékhatás bejelentés



➢orvostechnikai eszközök:
• Nehezen megfogható és körülírható

kategória

• Rendkívül heterogén termékkör

• nincs egységes jogi szabályozás és kritériumrendszer

➢minden olyan eszköz, készülék, berendezés, anyag vagy más 
termék - akár önállóan, akár más termékkel együttesen 
használják – ide értve a megfelelő működéshez szükséges 
szoftvert, és a rendelésre készült, továbbá a klinikai 
vizsgálatra készült eszközt is, amely a gyártó meghatározása 
szerint emberen történő alkalmazásra szolgál a 
jogszabályban meghatározott célok valamelyikének 
megvalósítása érdekében:
➢Pl.: 

• betegség megelőzése, diagnosztizálása, megfigyelése, 
kezelése vagy a betegség tüneteinek enyhítése;

• sérülés vagy fogyatékosság diagnosztizálása, 
megfigyelése, kezelése, tüneteinek enyhítése vagy
kompenzálása

• stb. ….. (a-e kategóriák)



➢orvostechnikai eszközök:

• OGYÉI: nem engedélyező, bejelentés tudomásul vétele

➢CE megfelelőségi jelölés kell legyen a terméken:

• Conformité Européenne = európai megfelelőség

• a termék kielégíti a rá vonatkozó összes
követelményt, és az előírt megfelelőség-értékelési
eljárást lefolytatták

• egy gyártó egy terméket CE jelöléssel lát el, 
akkor saját kizárólagos felelősséggel kijelenti, hogy
az megfelel a CE jelölés eléréséhez minden jogi
követelménynek



➢tápszerek:

➢anyatej-helyettesítő tápszerek és anyatej-kiegészítő 
tápszerek

➢speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek (felügyelet 
álló betegek)

➢teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek

• vitaminok, ásványi anyagok és egyes egyéb élettani 
hatású anyagok (aminosavak, karnitin, taurin, 
nukleotidok, kolin, inozit) uniós listája

• Az alkalmasságot és hatékonyságot tudományos
adatokkal kell alátámasztani





A nem gyógyszerkészítmények, nem orvosi rendelvényhez kötött 
szerek jellemzői:

• sok esetben hasznosak lehetnek (pl. vitaminpótlás, szegényes 
étrend kiegészítése) étrendkiegészítők is
• ismert, megbízható márka!

• a gyógyszernek nem minősülő készítmények általában az 
evidence based medicine-nek NEM képezik részét!

• klinikai vizsgálatok sokszor 
nincsenek/hiányosak/ellentmondásosak

• sok esetben ugyanakkor a hatás sem kizárható („ártani nem 
használ”)

• Alkalmazásuk járhat veszélyekkel!
• mellékhatás lehet! (pl. orbáncfű – hangulatváltozás)
• gyógyszerinterakció!!! (grapefruit!!, orbáncfű stb.)

• beteg sokszor nem számol be róla (nem gyógyszerek)
• felboríthatják a már beállított terápiát/nehezíthetik a 

beállítást (pl. valeriana – BZD; fokhagyma – koleszterin)
• elfedhetik a tüneteket (bázikus ionsók (NaHCO3) –

gyomorsav)



Gyakran használt növényi 
gyógyszerek/étrend kiegészítők



Fokhagyma (Alium sativum)

• sokan fogyasztják magát a növényt (nyersen, savanyítva stb.), elérhető 
tabletta formában is gyógyászati célra

• Fő használat:

• cardiovascularis prevenció

• klinikai vizsgálatokban kimutatták, hogy csökkenti a koleszterin 
szintet

• a magas vérnyomást csökkentheti: ellentmondásos adatok

• EMA, FDA: nincs megfelelő evidencia a 
hipertenzió/atherosclerosis megelőzésére való alkalmazásra

• Sokan alkalmazzák rák megelőzésre, megfázásos tünetekre: nincs 
semmilyen (megfelelő) adat, ami a hatásosságot alátámasztaná

• Interakció: antikoagulánsokkal interkacióba léphet – együtt szedés nem 
ajánlott (vérzés )

• Mh:

• fokhagymaszag (bőrön át is) – ha ez nincs (pl tabletta), valószínűleg 
hatás sincs (az aktív anyagok is szagosak)

• hosszútávú, nagy adagban való alkalmazás esetén nem ismertek



Grapefruit

• Gyümölcslevek, „grapefruit csepp” (magkivonat)…

• egyik leggyakrabban alkalmazott „immun erősítő” – nincs 
evidencia!!

• bizonyos adatok szerint anitbakt., antivirális és 
gombaellenes hatásokkal rendelkezik – nincs bizonyíték!

• Interakció:

• egyik legveszélyesebb étrend-kiegészítő!!

• kettős mechanizmus:
• furanokumarinok: CYP GÁTLÁS (CYP3A4, CYP1A2, CYP2C9, and 

CYP2D6) – GYÓGYSZEREK TÖBB MINT 50%-A! 

➢ irreverzibilis gátlás → 72 h, mire visszatér a teljes aktivitás!

➢akár 200 ml gyümölcslé halálos túladagolást is okozhat!!!

➢gyógyszermellékhatások  !!!

• Bizonyos gyógyszerek abszorpcióját is gátolja a gyomorból

• Mellékhatások kevéssé ismertek



Ginko biloba:

• hagyományos kínai gyógyászat (első feljegyzés 15. század)

• főként tablettában (rengeteg termék), teák

• kontrollált vizsgálatok a legtöbb indikációt nem támasztják alá, 
ugyanakkor hatásai alapján több szintetikus analóg 
gyógyszerként forgalomban van (nootrop szerek)
• ellentmondásos eredmények

• cerebrális keringés némileg fokozódik

• hatás Alzheimerre nem igazolt (adjuvánsként adható)

• bizonyos adatok szerint: kognitív funkciók, memória

• Használat: kognitív funkciók javítása

• Interakció: kevéssé ismert (antikoagulánsok: vérzési idő nőhet)

• Mh:
• nyugtalanság

• vérzési idő nőhet (szülés?)

• GI diszkomfort



Echinacea (bíbor kasvirág):

• indiánok használták régen különböző célokra (pl. 
égések, sebek, rovarcsípések kezelésére külsőleg)

• tabletta, teák, cseppek

• „immunerősítőként” használják – nincs bizonyíték 
(antioxidáns hatása van)

• Mh:
• allergia (anafilaxiát is okozhat!)

Lándzsás útifű (Plantago lanceolata)

• szirup (cukorka) formában

• száraz köhögés, torok irritáció esetén

• elérhető, mint „hagyományos növényi gyógyszer”

• veszélyes interakció, mellékhatás nem ismert 
(esetleg hasmenés)



Ginseng:

• hagyományos kínai gyógyászat régi szere (ginseng gyökér, Panax
ginseng) - Shen-Nung Pharmacopoeia (Kr.u. 196)

• teák, kapszulák, cseppek stb. (rengeteg termék)

• egyik leggyakrabban alkalmazott „csodaszer”

• különösen az importált szerekkel sok probléma (internetes 
vásárlás) – pl. nehézfém szennyezés

• energiaitalok, energetizáló szerek alkotóeleme (főleg Kína)

• FDA: „numerous warning letters to manufacturers of ginseng 
dietary supplements for making false claims of health or anti-
disease benefits”

• használat: szerteágazó „indikációk” (koncentrálás növelés, 
menopausa tünetek, szédülés, enyhe diabetes…..)

• gyakorlatilag egyik használati területen sincs a hatékonysága 
bizonyítva



Silybum Marianum, máriatövis:

• főként kapszulázva (kivonat)
• gyógyszerként is törzskönyvezve (tapasztalaton alapuló)

• Használat:

• Toxikus májkárosodás; krónikus gyulladásos 
májmegbetegedések és májcirrhosis adjuváns kezelése –
hivatalos indikáció
• megelőzés/kezelés (alkoholisták)

• antioxidáns – szilibinin

• rákos betegek szupportív/megelőző kezelése (?)

• hatékonyságot még nem igazolja megfelelő számú és 
minőségű klinikai vizsgálat (bizonyos vizsgálatok hoztak 
pozitív eredményt májbetegek esetén)

• hatásmechanizmus nem ismert

• veszélyes interakció/mh nem ismert (enyhe hasmenés 
lehet)



Hypericum perforatum; orbáncfű:

• a grapefruit tartalmú készítmények mellett az egyik 
legveszélyesebb!

• tabletta, tea, ital stb.

• Használat: gyógyszerként is forgalomban van (nem vényköt.)

• OGYÉI indikáció: menopauza tünetei (hőhullám, éjszakai 
izzadás, túlzott izzadás, mérsékelt rosszkedv, enyhe 
szorongás) 

• enyhe depresszió 

• antibakteriális, gyulladáscsökkentő hatás (?) – krémek

• valóban szignifikáns KIR hatásokkal rendelkezik →
antidepresszáns terápiát boríthatja/nehezítheti

• nehezen kiszámítható!

• szorongást, állapotromlást is okozhat



• Interakciók:

• szerotonerg rendszert befolyásoló szerek – szerotonin 
szindróma!!

• CYP induktor (CYP3A4, CYP1A2)! – warfarin, orális fog. 
gátlók, antivirális szerek stb.

• Mh.: sok!

• allergia!

• GI zavarok

• fotoszenzitivitás!

• KIR (szorongás, hangulatzavar)

• hormon szerű hatások

• ha a páciens családjában ösztrogén-függő daganat 
korábban már előfordult → nem ajánlott!



Egyidejűleg 
alkalmazott 
gyógyszer

Interakció Az együttadásra vonatkozó 
ajánlások

Anesztetikumok / pre-operatívan alkalmazott gyógyszerek
fentanil,
propofol,
szevoflurán,
midazolám

Csökkent vérszint a 
terápiás kudarc 
kockázatával.

A hipericin és a hiperforin 
eliminációs féléletideje 
alapján a tervezett műtétek 
előtt legalább 10 nappal 
függessze fel a készítmény 
szedését.

Analgetikumok
tramadol Csökkent vérszint a 

terápiás hatástalanság 
kockázatával.

A készítménnyel együtt nem 
alkalmazható.

Anti-anginás gyógyszerek
ivabradin Csökkent vérszint a 

terápiás kudarc 
kockázatával.

A készítménnyel együtt nem 
alkalmazható.

Anti-arritmiás gyógyszerek
amiodaron Csökkent vérszint a 

terápiás kudarc 
kockázatával.

A készítménnyel együtt nem 
alkalmazható.

Antibakteriális szerek
eritromicin, 
klaritromicin, 
telitromicin

Csökkent vérszint a 
terápiás kudarc 
kockázatával.

A készítménnyel együtt nem 
alkalmazható.

Miért nem ajánlott az orbáncfű?

Interakciók: (grapefruit esetén is hasonló a lista)



Antikoagulánsok
warfarin, acenokumarol Csökkent antikoaguláns hatás és a 

dózis emelésének szükségessége.
A készítménnyel együtt nem 
alkalmazható.

Antidepresszánsok
Triciklusos 
antidepresszánsok pl. 
amitriptilin, 
klomipramin

MAO gátlók pl. 
moklobemid

SSRI-k pl. citaloprám, 
eszcitaloprám, 
fluoxetin, fluvoxamin, 
paroxetin, szertralin, 

Egyéb pl. duloxetin, 
venlafaxin

Erősebb szerotonerg hatások, 
fokozódik a mellékhatások 
előfordulásának valószínűsége.

A készítménnyel együtt nem 
alkalmazható.

Antiepileptikumok
Valamennyi ebbe az 
osztályba tartozó 
gyógyszer, beleértve: 

karbamazepin 
fenobarbitál, fenitoin
primidon
nátrium-valproát

Csökkent vérszint, a rohamok 
gyakoriságának és súlyosságának 
megnövekedett kockázatával. 

A készítménnyel együtt nem 
alkalmazható.

Antimikotikumok
itrakonazol, vorikonazol Csökkent vérszint a terápiás 

kudarc kockázatával.
A készítménnyel együtt nem 
alkalmazható.

Maláriaellenes szerek
artemeter
lumefantrin

Csökkent vérszint a terápiás 
kudarc kockázatával.

A készítménnyel együtt nem 
alkalmazható.

Antiparkinson szerek
razagilin Csökkent vérszint a terápiás 

kudarc kockázatával.
A készítménnyel együtt nem 
alkalmazható.



Antipszichotikumok
aripiprazol Csökkent vérszint a terápiás 

kudarc kockázatával.
A készítménnyel együtt nem 
alkalmazható.

Antivirális szerek
HIV-proteáz gátlók: 
amprenavir, 
atazanavir, 
darunavir, 
fozamprenavir, 
indinavir, lopinavir, 
nelfinavir, ritonavir, 
szakvinavir, 
tipranavir

Csökkent vérszint a HIV 
szuppresszió esetleges 
hanyatlásával/elvesztésével 

A készítménnyel együtt nem 
alkalmazható.

HIV nem nukleozid
reverz transzkriptáz
gátlók: efavirenz, 
nevirapin, 
delavirdin

Csökkent vérszint a HIV 
szuppresszió valószínű 
elvesztésével 

A készítménnyel együtt nem 
alkalmazható.



Anxiolitikumok
buspiron Erősebb szerotonerg hatások, fokozódik a 

mellékhatások előfordulásának 
valószínűsége.

A készítménnyel együtt nem alkalmazható.

Aprepitant Csökkent vérszint a terápiás kudarc 
kockázatával.

A készítménnyel együtt nem alkalmazható.

Barbiturátok
butobarbitál, fenobarbitál Csökkent vérszint a terápiás kudarc 

kockázatával.
A készítménnyel együtt nem alkalmazható.

Kalcium-csatorna blokkolók
amlodipin, nifedipin, 
verapamil, felodipin

Csökkent vérszint a terápiás kudarc 
kockázatával.

A készítménnyel együtt nem alkalmazható.

Szívglikozidok
digoxin Csökkent vérszint és a szívritmus vagy a 

szívelégtelenség kontrolljának 
hiánya/elvesztése.

A készítménnyel együtt nem alkalmazható.

Központi idegrendszeri stimulánsok
metilfenidát Csökkent vérszint a terápiás kudarc 

kockázatával.
A készítménnyel együtt nem alkalmazható.

Citosztatikumok
irinotekán, dazatinib, erlotinib, 
imatinib, szorafenib, 
szunitinib, etopozid, mitotán

Csökkent vérszint a terápiás kudarc 
kockázatával.

A készítménnyel együtt nem alkalmazható.

Hormonális fogamzásgátlók
Orális fogamzásgátlók
Sürgősségi hormonális 
fogamzásgátlók
Hormonális implantátumok, 
injekciók
Transzdermális tapaszok, 
krémek, stb.
intrauterin eszközök 
hormonokkal

Csökkent vérszint a nemkívánatos terhesség 
és az áttöréses vérzés kockázatával.

A készítménnyel együtt nem alkalmazható.

Hormonpótló kezelés
Hormonpótló kezelés:
Orális
Transzdermális tapaszok, gélek
Hüvelygyűrűk

Csökkent vérszint a terápiás kudarc 
kockázatával.

A készítménnyel együtt nem alkalmazható.



Hormonantagonisták
exemesztán Csökkent vérszint a terápiás kudarc 

kockázatával.
A készítménnyel együtt nem alkalmazható.

Diuretikumok
eplerenon Csökkent vérszint a terápiás kudarc 

kockázatával.
A készítménnyel együtt nem alkalmazható.

5HT agonisták
almotriptán, eletriptán, 
frovatriptán, naratriptán, 
rizatriptán, szumatriptán 
és zolmitriptán

Erősebb szerotonerg hatások, 
fokozódik a mellékhatások 
előfordulásának valószínűsége.

A készítménnyel együtt nem alkalmazható.

Immunszuppresszánsok
ciklosporin, takrolimusz Csökkent vérszint az átültetett szerv 

kilökődésének kockázatával.
A készítménnyel együtt nem alkalmazható.

Lipidszint szabályozó gyógyszerek
szimvasztatin, 
atorvasztatin

Csökkent vérszint a terápiás kudarc 
kockázatával.

A készítménnyel együtt nem alkalmazható.

Lítium Csökkent vérszint a terápiás kudarc 
kockázatával.

A készítménnyel együtt nem alkalmazható.

Protonpumpa gátlók
lanzoprazol, omeprazol Csökkent vérszint a terápiás kudarc 

kockázatával.
A készítménnyel együtt nem alkalmazható.

Teofillin Csökkent vérszint és az asztma vagy 
krónikus légzési elégtelenség 
kontrolljának hiánya/elvesztése.

A készítménnyel együtt nem alkalmazható.

Pajzsmirigy hormonok
tiroxin Csökkent vérszint a terápiás kudarc 

kockázatával.
A készítménnyel együtt nem alkalmazható.

Orális antidiabetikumok
gliklazid Csökkent vérszint a terápiás kudarc 

kockázatával.
A készítménnyel együtt nem alkalmazható.



Valeriana officinalis:

• egyik leggyakrabban és legrégebben használt 
nyugtató/altatószer
• Hippocrates is említi

• tabletta, tea (gyakran levendulával és/vagy komlóval)

• létezik gyógyszerként is (tapasztalaton alapuló 
törzskönyvezés)

• GABA agonista hatású

• enyhe mellékhatások, ritkán (émelygés, fejfájás)

• Interakció:
• egyéb KIR depresszáns szerek!

• alkohol, BZD!

Komló:

• valerianahoz hasonló (sör)

• enyhe hatás, mellékhatás alig

• létezik gyógyszer is (valeriana-komló kivonat kombinált tabl.



Kamilla:

• krémek, teák (szárított kamillavirág), szemcsepp

• enyhe gyulladásgátló hatású

• Alkalmazás:
• megfázásos tünetek (?) - inhaláció

• bőrápoló krémek 

• enyhe szemgyulladás (hatásossága nem igazolt)

• Feltételezések szerint szignifikáns élettani hatásokkal nem 
rendelkezik

• Interakció: NSAID? (antikoaguláns hatás)
• kumarinokat is tartalmaz

• Mh.: alapvetően biztonságos
• pollen allergiát ronthatja!

• uterus kontrakciót okozhat!



Tökmagolaj:

• tablettázva/kapszulázva is elérhető (kivonat)

• Használat: 
• benignus prosztata hiperplázia
• GI zavarok (puffadás)

• sokszor másra is ajánlják („immun erősítő”, „rák megelőzés” 
stb..)

• hatásosságát még egy kórképben sem bizonyították

• veszélyes mh/interakció nem ismert

Szabalpálma:

• terméskivonat (kapszula)

• gyógyszerként is forgalomban van

• Használat: benignus prosztata hiperplázia
• hatásosság? – ellentmondásos adatok

• Mh: ritkán (GI – étkezés után ajánlott bevenni)



Flavonoid tartalmú készítmények

➢ pl. rutin, heszperidin, diozmin

• sárga színű anyagok → virágok színe

• tartalmazza pl.: áfonya, grapefruit, petrezselyem, narancs 
(detralex)

• emberben nem szintetizálódnak, de nem tekintjük vitaminnak: 
nem elengedhetetlenül szükséges a fogyasztásuk

• gyakran komb. antioxidáns vitaminokkal (A-, C-, E-vitamin)

• leggyakrabban használt: diozmin+heszperidin (450+50 mg)
• tabletta, napi 2x: gyógyszerként is törzskönyv.

• Ind:
• Az alsó végtag krónikus vénás elégtelenségének kezelésére az alábbi 

esetekben:

nehézláb érzés, feszülés;

fájdalom;

éjszakai lábikragörcs.

• Akut haemorrhoidalis krízis tüneti kezelése (nem helyettesíti az analis
betegségekben alkalmazott egyéb specifikus gyógyszerek adását)



• Fontos:

• Vénás betegség esetén a legkedvezőbb hatás megfelelő 
életmód mellett biztosított

• napozást, a hosszú ideig történő állást, túlsúlyt kerülni!

• keringés javítására séta és a megfelelő kompressziós 
harisnya 

• Mh: enyhék, ritkák
• hányinger, hányás, hasmenés, emésztési zavar

• Hatásmód:

• csökkenti a kapilláris permeabilitást

• gátolja a vénák kitágulását és csökkenti a vénás pangást

➢nem pontosan tisztázott mech.

• Kinetika:
• étk. közben érdemes bevenni (felszívódás )

• hatékonyság: ? 
• több study szerint is van hatásuk



Húgyúti fertőzésekben használt gyógynövény készítmények

➢orvosi medveszőlő levél, közönséges párlófű virágos hajtás, 
közönséges cickafark virágos hajtás, csalánlevél, nyírfalevél, 
mezei zsurló

➢ezek alkoholos kivonatának keveréke: hagy. növényi 
gysz.

• Ind:

• enyhe húgyúti fertőzések

• „felfázás”-ból eredő hólyaghurut-, ill. húgyúti 
gyulladások kezelésére

• önállóan/kiegészítő terápia

• Ha egy héten belül nincs javulás → orvos!

• A használat tapasztalaton alapul, kevés klin. vizsgálat

• Mh:

• GI

• allergia



Omega-3 zsírsavak:

• az utolsó telítetlen szén-szén kettős kötés
az n−3 pozícióban található

• Fő forrás: tengeri algák, phytoplanktonok
(egyéb: dió, ehető magvak, halolaj..)

• gyógyszer is tartalmazza (rengeteg étrend kiegészítő)

• Alk.:
• hypertriglyceridaemia: diéta kiegészítéseként, ha az nem elég
• Myocardialis infarctus utáni másodlagos prevencióban, adjuvánsként

(más terápiát nem helyettesít!)

• a halálozásra, kardiovaszk. rizikóra nincs hatásuk!!

• Hatásmód:
• nagyon gyenge szubsztrátok a trigliceridszintézisért felelős 

enzimek számára → gátolják más zsírsavak észterifikációját
• zsírsavak béta-oxidációja 
• LDL növekedés lehet!

• Mh:
• allergia
• GI zavarok gyakran! (hasi feszülés, hasi fájdalom, GERD is lehet)



Homeopátia:
• külön kategória: „homeopátiás gyógyszer”

• egyik legnépszerűbb és legszélesebb körben alkalmazott 
kiegészítő gyógymód

• Samuel Hahnemann (1796): „hasonlót a hasonlóval”
• Az akkoriban szokásos gyógymódok: érvágás, hashajtás, hánytatás, 

izzasztás, köpölyözés
➢homeopátiát legalább nagyobb eséllyel élték túl → gyorsan elterjedt

• „potenciált” szerek (C potenciák: mindig 100-szeres hígítás)
• szakaszos hígítással, és az egyes hígítások közötti „dinamizálással” (pl. 

dörzsölés, rázás, áramoltatás) 
• minél kevesebb a hatóanyag a szerben, annál erőteljesebb a hatása…..

• NINCS tudományos bizonyíték!

• ausztráliai National Health and Medical Research Center:
• 1800 homeopátiával kapcsolatos kutatás: mindössze 225 elfogadható 

tudományosan (megfelelő kontroll stb.)
• ezek eredménye: 0 hatás a placebo-hoz képest

• Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete, 2017: 
szigorúbb szabályozást követelnek (gyógyszer elnevezés elhagyása 
a hatásosságot igazoló klinikai vizsgálatok elvégzéséig)


