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Gyógyszer teratogén hatások helye és időpontja

Moore KL. The developing human . Clinically oriented embryology, 4th ed.Saunders, 1988.
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Syncytiotrophoblast 



Immunoglobulin 

in vivo 

maternofoetalis

transzport 

terhesség alatt
Malek et al., Am J Reprod 

Immunol. 1996 Nov;36(5):248-55.
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Maternal vein

Umbilical vein
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A neonatalis Fc receptor (FcRn) élettani 

jelentősége 
Roopenian DC & Shreeram A. Nature Rev Immunol. 7:715-725, 2007 
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IgG a felületi 

FcɣR-hoz kötődik

FcRn edothelialis 

sejtekben, a 

CV rendszerben 

keringő monocitákban

található 



A gyógyszerek osztályozása  

embrionális/magzati hatásaik szerint (FDA) 
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A AZ ELÉRHETŐ TANULMÁNYOK KOCKÁZATOT NEM IGAZOLTAK. Megfelelő 

kontrollált tanulmányok egyetlen trimeszterben történő alkalmazás esetén sem 

igazoltak káros embrionális / magzati hatást.

B

HUMÁN ADATOK KOCKÁZATOT NEM IGAZOLTAK.  Megfelelő kontrollált 

tanulmányok egyetlen trimeszterben történő alkalmazás esetén sem igazoltak 

káros embryonális / magzati hatást, bár állatkísérletekben káros hatás 

feltételezhetőnek bizonyult. Humán vizsgálatok hiányában a negatív eredményű 

állatkísérleteken átesett gyógyszerek is ebbe a csoportba tartoznak. A magzati 

ártalom lehetősége tehát nem igazolt, de teljes bizonyossággal nem is zárható ki.

C

A KOCKÁZAT LEHETŐSÉGE NEM ZÁRHATÓ KI. Megfelelő kontrollált humán 

tanulmányok hiányoznak, állatkísérletek mérsékelt kockázatot mutattak, vagy 

hiányoznak. Magzati ártalom nem zárható ki, de a terhesség alatti alkalmazásából 

származó előny egyértelműen magasabb a lehetséges kockázatnál.

D

EGYÉRTELMŰEN BIZONYÍTOTT KOCKÁZAT. Humán vizsgálatok egyértelmű 

magzati kockázatot állapítottak meg. Ugyanakkor a gyógyszer terhesség alatti 

alkalmazásából fakadó előny súlyos betegségekben indokolhatja használatát. 

X

TERHESSÉG ALATT ELLENJAVALLT KÉSZÍTMÉNYEK. A készítmények 

fejlődési rendellenességet okozó hatása egyértelműen indokolatlanná teszi a 

terhesség alatti alkalmazást.



Terhesség során kontraindikált 

vagy meggondolandó gyógyszerek 

használata 
Category Medicines

X

Strongly

teratogén

gyógyszerek

Terhességben alkalmazásuk nem indokolt. A kockázat nagyobb 

mint a várható haszon:

Cyototoxikus gyógyszerek, azathioprin, thalidomide, isotretinoin

dervatives, cumarin derivatives

D és C 

Közepesen 

teratogén

gyógyszerek

Adagolásuk kerülendő, csak speciális, súlyos betegségekben 

jöhet szóba:

Diethylstilboestrol, androgen hormones, penicillamine

D and C 

Enyhén 

teratogén

gyógyszerek

Adagolásuk indokolt ha a haszon a terhes nő számára 

elfogadható a potenciális kockázat ellenére: Antieplieptikumok, 

phenytoin származékok, valproát, carbamazepin, lithium, 

NSAIDs (elsősorban késői tehességben kockázatosak) 

misoprostol, aminoglycosydok, ACEG-k, ARB-k, ketoconazol, 

fluconazol, miconazol, azathiopr

8Kerpel-Fronius S.:  



KERPEL-FRONIUS S: gyermeköregkor/kfelöadás09  9

A gyermekgyógyászat 

speciális problémája 

„A gyermekgyógyászat nem 

foglalkozik miniatűr férfiakkal 

és nőkkel, kisebb dózisokkal 

és azonos betegségekkel 

kisebb testekben, 

…..megvan a saját független 

kiterjedése és horizontja.”

Dr. A. Jacobi
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A testfelület és 

folyadékterek 

változása az 

életkorral
Kerpel-Fronius, Ö, Gyermekgyógyászat, Medicina, 

1969
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Gyógyszer hatás és a keringés 

viszonya gyeremekkorban
Kerpel-Fronius Ö nyomán. Gyermekgyógyászat. Medicina, 1969

❖ A perctérfogat, az oxigén 

fogyasztás felszín arányos, 

így 1 kg testsúlyra számolva a 

felnőtt érték kétszerese. 

Következésképpen a keringés 

gyorsabban dekompenzálódik 

és kompenzálódik, mint 

felnőttben

❖ A parenterálisan adagolt 

készítmények felszívódása, a 

gyógyszerek metabolizmusa 

és kiválasztása nagyon 

gyorsan változhat a 

szövetekben,  szerveken 

átfolyó vérmennyiség 

függvényében



NEJM

Kerpel-Fronius S.: 13
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Gyógyszer lebontásának és a gyógyszer 

hatásainak módosulása fejletlen enzim, 

illetve receptor aktivitás esetén

Gyógyszer koncentráció

a plazmában

Fejletlen metabolizmus,

kiválasztás

Fejlett metabolizmus,

kiválasztás 

Dózis

K
o

n
c
e

n
tr

á
c
ió

Dózis

Fejlett receptor aktivitás

Fejletlen receptor aktivitás

Gyógyszer hatás

H
a

tá
s
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Gyógyszer metabolizmus és receptor 

aktivitás különböző fejlettségi szintjeinek 

hatása a gyógyszerek terápiás hatására

Fejlett metabolizmus

és kiválasztás

Fejletlen 

metabolizmus

és kiválasztás

Fejlett receptor

aktivitás

Felnőtthöz hasonló 

plazma szint és gyógyszer 

hatás

Felnőttnél magasabb, 

toxikus gyógyszerszint

Felnőtthöz hasonló hatás

Fejletlen 

receptor

aktivitás

Felnőtthöz hasonló 

plazma szint  

Gyógyszer hatás 

felnőttnél alacsonyabb

Felnőttnél magasabb, 

toxikus

gyógyszerszint

Gyógyszer hatás 

felnőttnél alacsonyabb
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A gyógyszer dózisának számítása 

gyerekkorban a testsúly alapján 

(Clark szerint) 
Basic and Clinical Pharmacology, 7th ed. Katzung BG, Appleton&Lange, 1998.

❖ A magasabb extracelluláris víztartalom miatt a. gyógyszerek 

nagyobb folyadéktérben oszlanak el mint a felnőttekben.

❖ A számított dózis gyakran  terápiás dózis tartománynál 

alacsonyabb értéket ad

❖ Fordítva a csecsemőknél alkalmazott dózis toxikus 

gyógyszer szintet eredményezhet idősebb gyermekben  

❖ Nem helyettesítheti a klinikai vizsgálatok során 

megállapított dózist

Dózis= Felnőtt dózis  x 
Testsúly (kg)

70 
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A gyógyszer dózisának számítása 

gyerekkorban a testfelszín alapján 
Arzneimitteltherapie, ed. Berthold H, G. Fischer Verlag, 1999.

❖ Átlag testfelületet szokás alkalmazni, ennél pontosabb 

azonban a gyerek valós testfelületét a magasság és 

testsúly alapján nomogrammból leolvasni

❖ A számított érték jobban megközelíti a valós értéket, mint a 

testsúly alapján számított érték, különösen a 3. életévtől 

❖ A számított érték nem helyettesítheti a klinikai 

vizsgálatok során megállapított kor specifikus dózist

Dózis= Felnőtt dózis  x 
Gyermek testfelszíne

1,73 
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A gyógyszer felszívódás a gyermekkorban

❖ Relatíve kevés izomszövet csecsemőben és főleg 

koraszülöttben, alacsony átáramlás

❖ GI traktus

➢Sósav termelés születés utáni órákban indul, pár 

hónap alatt éri el a felnőtt szintet 

➢A gyomor ürülés elhúzódó, 6-8 óra , irreguláris bél 

peristaltika

➢Alacsony bélhám enzim aktivitás, alacsony bilirubin 

tartalom lipáze aktivitás, lipid oldódó gyógyszerek 

felszívódása csökkent 

❖ Vékony bőrön keresztül a felszívódás gyorsabb mint 

felnőttben
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❖ Az extracelluláris víztartalom a testsúly 45%-a újszülöttben, 

felnőttben 16%

➢Vízoldékony gyógyszerek, szulfonamidok, penicillin, 

aminoglycosidok, cephalosporinok, digoxin nagyobb 

víztérben oszlanak meg, nagyobb dózist kell adagolni

❖ Vér fehérje tartalma, albumin gyógyszerkötő kapacitása 

alacsonyabb, nagyobb szabad gyógyszer koncentráció

➢Bilirubin kiszorítása albumin kötődésből

❖ A test zsírtartalma a testsúly 10-12%-a, felnőttben 18-20%

➢Lipid oldékony vegyületek eloszlási tere kisebb

❖ Vér-agy gát permeábilitása fokozott, lipid oldékony 

anyagok emelkedett liquor koncentrációja

➢Anaestheticumok, sedativumok, morphium

A gyógyszer eloszlás a gyermekkorban
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Májon keresztül kiválasztódó gyógyszerek 
Bartelink et al. Clin Pharmacokinet 45:1077, 2006

❖ A májon keresztüli kiválasztás mértékét, vagyis az 

extrakciós hányadot a metabolikus kapacitás (intrinsic 

clearance) és az átáramló vér mennyisége határozza meg

❖Metabolikus kapacitás érése

➢Az egyes folyamatok eltérő időben érnek

➢2 hó alatt éretlen

➢2-6 hó éretlen, de már jelentős aktivitás

➢6 hó felett csaknem érett kapacitás

❖ Enzimek érése után a gyógyszer metabolizmus a máj 

térfogat, biliáris kiválasztás és vér átáramlás függvénye, 

melyek testfelszín arányosak, következésképpen  

➢6 hó-12 év között clearance testfelszín arányos, 

testsúlyra számolva magasabb mint a felnőtt érték
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Citokróm P450 izoenzimek által 

metabolizált gyógyszerek százalékos 

megoszlása
Johnson et al. nyomán: Orvostd. Sz., 7: 49, 2000. 

Az egyes izoenzimek szubsztrát-specificitása alacsony, számos gyógyszert
több CYP izoenzim is metabolizál.
CYP3A nagy mennyiségben fordul elő extrahepatikusan, pl. bélhámban  
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Citokróm expresszió/aktivitás felnőtthöz 

viszonyítva, 0-12 év között 
Johnson TN et al. Clin Pharmacokin 45:931-56, 2006

CYP 1A2

CYP 2C8

CYP 2E1

CYP 2C19

CYP 3A

CYP 2B6

CYP 2D6

CYP 2C9

In vitro adat, computer szimuláció
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Phenobarbital felezési idejének 

változása életkorral (CYP2C19)

Gyógyszer
Csecsemő-

kora

T1/2 óra

csecsemő

T1/2 óra

felnőtt

Phenobarbital 0-5 nap 200
30 év

60 

Phenobarbital 5-15 nap 100
50 év

80

Phenobarbital 1-30 hó 50
> 70 év

90 -140

Boreus et al. Acta Paediatr. Scand 1978 Mar;67(2):193-200.l

Phenobarbital először hidroxilálódik majd glukoronidáció után ürül a vizeletben és epében. 

A változatlan és p-hidroximetabolit dózishoz viszonyított aránya a vizeletben az adogolást 

követő 8 napon azonos felnőttben és újszülöttben, 16-17%, illetve 9-10%. Újszülöttben 

konjugált metabolit 5% felnőttben 15 %. (szulfatált metabolit is előfordul) 

Genetikus variáció: CYP2C19, rossz metabolizálókban 19%-alkisebb klírensz 



Paracetamol metabolizmus

Szulfát       PARACETAMOL glükuronid

Oxidált metabolit

Glutathion konjugáció

Foetus 

és 

újszülött

Felnőtt

szulfát PARACETAMOL glükuronid

Oxidált metabolit

Glutathion konjugáció

Kerpel-Fronius S. 
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Glomeruláris filtrációs ráta 

változása az életkorral
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Gyógyszerelés gyermekkorban

❖ A javasolt gyermek dózis számítási képletek csak 

hozzávetőlegesen pontosak, mert nem tudják az érési 

folyamatokat leírni 

➢Következmény. aluldozírozás vagy toxicitás

❖ A gyermekdózisokat különböző korcsoportokban 

farmakokinetikai mérések és klinikai dózis titrálási 

vizsgálatok alapján kell megállapítani

Változó farmakodinámiás

hatások

Változó farmakokinetikai

tulajdonságok

Korral gyorsan változó

testfelépítés
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Bizotnságos gyógyszerelés 

gyermekkorban 

Megfelelő gyógyszer 

kiszerelési forma 

❖ European Medicine Agency (EMA): Paediatric Regulation

❖ Paediatric Committee objektív tudományos véleményt 

nyújt a gyermekgyógyászati vizsgálati tervekről 

(paediatric investigation plans (PIPs).

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000608.jsp&mid=WC0b01ac0580925b1b


Gyermek populáció felosztása kor 

szerint (ICH 11)

❖Koraszülött

❖Érett újszülött 0-27 nap

❖Csecsemő 1- 23 hónap

❖Gyermek 2-11 év

❖Serdülő12-(16)-18 év

KERPEL-FRONIUS S.
28

Minden korosztálynak

megfelelő formuláció és 

gyógyszer kiszerelés 

szükséges
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Nem-engedélyezett és módosított gyógyszer 

használat 5 EU országban Conroy et al.: BMJ, 320:79, 2000

7%

39%

54%

Engedélyezett

Módosított

Eltérő indikáció

❖ Betegek 67%-a nem előírásos 

gyógyszer kezelést kap

❖ 624 beteg (4 nap-16 év), 2262 gyógyszer 

rendelés 

Módosított gyógyszer használat

❖ Nem engedélyezett vagy speciálisan 

engedélyezett kiszerelési forma pl. 

szuszpenzió tablettából

❖ Import gyógyszer, helyi engedély nélkül

❖ Kísérleti gyógyszer, vegyszerek 

használata 

Eltérő indikáció

❖ Nem engedélyezett indikáció, életkor

❖ Eltérő adagolási séma és beviteli út

Gyógyszer rendelés



Paediatric Network:

Mellékhatások gyermekkorban 
Menniti-Ippolito, Lancet 2000, vol 355, 1613-14

KERPEL-FRONIUS S:     30
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Gyermekek klinikai vizsgálatakor 

felmerülő gondok

❖ Sérülékeny betegcsoport

❖ Kor és betegség szerint kicsiny vizsgálati csoportok

❖Mintavétel és feldolgozás nehézségei

❖ Csak olyan gyógyszerek vizsgálata indokolt 
gyerekeken, melyek használata gyakori, pl.

➢Asthma

➢Diabetes mellitus

➢Hipertenzió

➢Juvenilis rheumatoid arthritis

➢Egyes pszichiátriai kórképek

➢Fájdalom
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“Every man desires to 

live long; but no man 

would be old” 
(Jonathan Swift, 1667–1745)

Senectas ipse morbus
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Normál felnőtt
Gyermekkor
Eltérő testfelépítés

Időben és 

mértékükben

eltérően 

fejlődő 

életfunkciók

Öregkor
Eltérő testfelépítés

Időben és 

mértékükben 

eltérően 

visszafejlődő

életfunkciók



ENSZ meghatározás

1963 Jelen helyzet

3rd Age 60-74 70-84

4th Age ≥75 ≥85



Öregek és nagyon öregek számának 

növekedése világszerte enormous

2010 2050 %

növekedés

Fejlett 

országok

90 y. 8.166 37.774 463%
80-89 y. 46.952 85.849 183%
Fejlődő 

országok

90 y. 12.949 123.526 954%
80-89 y. 74.455 280.741 377%

Stegemann S. Ageing Research Reviews. 2010:9:384-398 



36

The Euro QoL Groups’s International 
Task Force on Self-reported Health
In: Measuring self-reported population health: an international perspective 
based on EQ-5D Edited by Szende A and Williams A
SpringMED Publishing, 2004

Elképzelhető 

legrosszabb 

egészségi 

állapot 

0

Elképzelhető 

legjobb 

egészségi 

állapot 

100

Domének: Mobilitás, önellátás, szokásos tevékenység,

fájdalom-diskomfort, Anxietás/depresszió

EQ-VAS (Vizuális analóg skála)

KERPEL-FRONIUS S: 36



Átlag EQ-VAS értékek korosztály 

szerint

KERPEL-FRONIUS S: 37



A lakosság életminőség profilja 

(Problémát jelző személyek megoszlása (%)

KERPEL-FRONIUS S: 38



Geriátriai betegek jellegzetességei

❖ Magas életkor (átlag 85 év)

❖ Számos patológiai elváltozás (átlag 8)

❖ Gyakori inaktivitás és ágyhoz kötöttség, jelentős 

intézeti elhelyezési kockázat

❖ Fizikai és pszichés autonómia gyakori elvesztés

❖ Számos pszicho-szociális probléma

❖ Törékeny (frail) idős betegeknél, a fiziológiai 

funkciók beszűkölése, továbbá a multi-

morbiditás okozta FK és FD elváltozások 

jelentős mértékben változtatják a gyógyszerek 

anyagcseréjét és hatásait 

KERPEL-FRONIUS S:   39



Törékenység (frailty) 
Campbell AJ & Buchner . Age and Ageing 26: 315-318, 1997

Alapjában a homeostatikus rendszer összeomlása

❖ A törékenység egy szindróma, melynek oka a fiziológiás kapacitás 

multiszisztémás csökkenése. 

❖ A törékenység következtében kisebb környezeti hatásokra az idős 

személy működőképessége jelentősen rosszabbodhat, illetve 

instabil működésképtelenség alakulhat ki, 

❖ A törékenység klinikailag diagnosztizálható a környezettel való 4 

egymástól független kulcsfontosságú kapcsolat teljesítményének 

mérésével. 

❖ A csökkent teljesítmények javíthatók

➢ Musculoskeletalis funkció

➢ Légzési kapacitás 

➢ Kognitív és interaktív neurológiai funkció

➢ Tápláltsági állapot

KERPEL-FRONIUS S:    40



❖ Sarcopenia egy szindróma, melyet progresszív és 

generalizált vázizom és izomerő vesztés jellemez. A 

sarcopenia következménye fizikai működés képtelenség, 

rossz életminőség és halál  

❖ Sarcopenia diagnózisa

➢Kritérium 1: kicsiny izom tömeg 

➢Csökkent izom funkció 

• Kritérium 2: izom erő 

• Kritérium 3: működés 

❖ A diagnózishoz az első kritérium mellett a 2. vagy 3. 

kritériumnak is jelen kell lennie (Az izom tömeg és funkció 

között az összefüggés nem lineáris))

❖ Az izom szövet zsíros infiltrációja csökkenti az izomerőt

Kerpel-Fronius S.: 41

Sarcopenia
Age and Ageing, 39: 412–423, 2010; doi: 10.1093/ageing/afq034



Kerpel-Fronius S.: 42

Georg Baselitz

Ohne Hosen in Avignon

2014

❖ This is  the way the picture 

is presented

❖ It shows beautifully 

sarcopenia in elderly people,

the changed appearance of the 

elderly



Izomtömeg és izomerő korfüggő 

csökkenés 
Székács et al. LAM, 29:137-144, 2019

Kerpel-Fronius S.: 43

Izomtömeg életkor összefüggő

csökkenése (Lexell et al., 1988)

Izomterő életkor összefüggő

csökkenése (Metter et al., 1997)



Sarcopenia etiopatogenezise és 

komplikációi 
Székács et al. LAM, 29:137-144, 2019

Kerpel-Fronius S.: 44



KERPEL-FRONIUS S: gyermeköregkor/kfelöadás09  45

Gyógyszer lebontásának és a gyógyszer 

hatásainak módosulása visszafejlődő 

enzim, illetve receptor aktivitás esetén

Gyógyszer koncentráció

a plazmában

Visszafejlődő 

metabolizmus

és kiválasztás

Fejlett felnőtt

metabolizmus

és kiválasztás 

Dózis

K
o

n
c
e

n
tr

á
c
ió

Dózis

Fejlett felnőtt

receptor aktivitás

Visszafejlődő

receptor aktivitás

Gyógyszer hatás

H
a

tá
s



KERPEL-FRONIUS S: gyermeköregkor/kfelöadás09  46

Gyógyszer metabolizmus és receptor 

aktivitás különböző fejlettségi szintjeinek 

hatása a gyógyszerek terápiás hatására

Fejlett felnőtt 

metabolizmus

és kiválasztás

Visszafejlődő 

metabolizmus

és kiválasztás

Fejlett felnőtt 

receptor 

aktivitás

Fejlett felnőtthöz hasonló 

plazma szint és gyógyszer 

hatás

Felnőttnél magasabb, 

toxikus gyógyszerszint

Felnőtthöz hasonló hatás

Visszafejlődő 

receptor

aktivitás

Fejlett felnőtthöz hasonló 

plazma szint  

Gyógyszer hatás fejlett 

felnőttnél alacsonyabb

Fejlett felnőttnél 

magasabb, toxikus

gyógyszerszint

Gyógyszer hatás fejlett 

felnőttnél alacsonyabb
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Az élet kor hatása az élettani funkciókra 
Kohn RR. Principles of Mammalian Aging. Prentice-Hall, 1978.

❖ A korral az élettani folyamatok 
funkcionális kapacitása változik

❖ Az életfolyamán a kóros 
elváltozások akkumulálódnak, 
melyek befolyásolják a 
gyógyszerek farmakokinetikai 
viselkedését 

❖ A változások mértéke nagy 
egyéni variabilitást mutat

❖ A glomeruláris filtrációs ráta kb 1 
ml/min/1,73 m2 -rel csökken 
évente 20 év felett

❖ 80 éves kor körül csökken a 
clearance a “farmakológiailag 
veszélyes” 60 ml/min/1,73 m2 

érték alá
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Gyógyszer felszívódás, eloszlás, 

metabolizmus és kiválasztás öreg korban 

❖ Felszívódás: csökkent sósav termelés gyomorban, 

csökkent bél motilitás, azonban felszívódás ritkán 

változik jelentősen

❖ Eloszlás: 

➢Nagyobb zsír tartalom, lipid oldékony vegyületek 

hosszabb kiürülése és hatás tartama

➢Kisebb víztartalom, nagyobb gyógyszer 

koncentráció

➢Csökkent albumin tartalom és fehérje kötődés
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Gyógyszer felszívódás, eloszlás, 

metabolizmus és kiválasztás öreg korban

❖Máj metabolizmus. 

➢Csökkenő máj véráramlás

➢Máj gyógyszer metabolizáló enzimek csökkenő 

aktivitása

❖ Vese kiválasztás

➢Csökkenő glomeruláris filtrációs ráta

➢Endogén kreatinin clearance nem megbízható 

csökkent kreatinin produkció miatt

➢Csökkent vese véráramlás
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Máj, gyógyszer metabolizmus és 

kiválasztás időskorban

❖ Csökkent máj tömeg és vérátáramlás (30-40%)

❖ Csökkent epe termelés (~ 50%)

❖Máj gyógyszer metabolizáló enzimeinek aktivitása 

eltérő mértékben változik. 

❖ A citokróm P-450 izoformák aktivitása általában 

jelentősebb mértékben csökken, mint a konjugáció 

❖ A gyógyszer metabolizáló enzimek aktivitását 

jelentősen módosíthatják az alkalmazott gyógyszerek 

indukáló és gátló hatásai

❖ Összességében a máj metabolizáló és kiválasztó 

aktivitásának változása általában kis mértékű 
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Vese, gógyszer kiválasztás 

időskorban
❖ Csökkenő vese tömeg, főleg a corticalis rétegben a 

glomerulusok száma csökken

❖ A glomerulusok ~40%-a hialinos degenerációt mutat,    
~10%-a szklerotizál 80 éves korra

❖ Tubulusok bazális membránja megvastagodik az, interstitium 
fibrotizál

❖ A glomeruláris filtrációs ráta kb 1 ml/min/1,73 m2 -rel csökken 
évente 20 év felett

❖ Endogén kreatinin klírensz nem megbízható paraméter, a 
csökkent kreatinin produkció miatt a valósnál magasabb 
klírensz értéket ad

❖ Csökken a vese koncentráló és hígító képessége (ADH, 
natriuretikus peptid receptorok csökkent érzékenysége!)

❖ Csökkent vese vérátáramlás
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Glomeruláris filtrációs ráta 

>70 éves betegekben
Merle et al. Drug Aging 22:375-392, 2005 

❖ 1837, nem renális 

insufficiencia miatt felvett 

beteg 

❖ Medián: 86 (70-103) év

❖ Medián kreatinin klirensz: 

35 (5-115) ml/min 

❖ Kreatinin klirensz a korral 

általában jelentősen 

csökken, azonban 

egyeseknél normális marad 

❖ 80 éves kor körül esik a 

klirensz a “farmakológiailag 

veszélyes” 60 ml/min/1,73 

m2 érték alá

Cockcroft-Gault képlet 



Központi idegrendszer
❖ Központi idegrendszer

➢ Csökkent sejt tömeg és csökkent vezetési sebesség az 
idegsejtekben

➢ Éjszakai agitáció

➢Gyakori delirium

➢ Psychotikus reakciók

➢ Növekedett érzékenység barbiturátokkal és 
benzodiazepinekkel szemben 

❖ A kolinerg receptorok érzékenysége csökkent

➢ Fokozott érzékenység anticholinerg gyógyszerekkel 
szemben

➢ Incontinencia

➢ Esések gyakorisága nő
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❖ Az időskorú betegek túlnyomó többsége rendszeres 

gyógyszerelést kap, általában több gyógyszerrel

❖ Farmakokinetikai jellemzők megváltoznak a korral

❖ Homeosztatikus mechanizmusok kompenzáló 

képessége csökken

❖ Egyes szervek, elsősorban az idegrendszer 

érzékenysége nő gyógyszerek iránt

❖ Immunrendszer változása gyakrabban vezet allergiás 

gyógyszerreakciókhoz

Időskorú betegek gyógyszerelése
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Összességükben a homeosztatikus mechanizmusok 
kompenzáló képessége csökken

Receptor érzékenység csökkenése

❖ β-adrenoreceptor 

➢ csökken az adrenerg kompenzáció hatásfoka öregekben

➢ magasabb agonista gyógyszer koncentrációt kell alkalmazni mint 
fiatalokban azonos hatás eléréséhez

❖ A nyomásérzékeny receptorok csökkent aktivitása fokozza a 
poszturális hipotenzió előfordulását

❖ Kisebb az intravaszkuláris térfogatcsökkenésre adott válasz, 
hamarabb és kifejezettebben csökken a perctérfogat vasodilatátor 
és diuretikus terápia hatására

❖ Csökken a légző központ érzékenysége, csökkent ventilatorikus 
válasz kóros folyamatok esetén 

❖ Az immunrendszer változása gyakrabban vezet allergiás 
gyógyszerreakciókhoz

Farmakodinámiás változások és 

gyógyszerelési problémák idős korban
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Nemkívánatos gyógyszerreakciókhoz 

vezető okok idős korban 
Wehling M és Peiter A Internist, 44:1003-1009, 2003

Beszűkült szerv funkció és metabolizmus

Megváltozott 

gyógyszer 

koncentráció

Megváltozott 

szervi válasz

Csökkent

homeosztatikus

szabályozás

Multimorbiditás

Nemkívánatos gyógyszerreakciók 

(Mellékhatások)

Párhuzamos 

kezelések
Változó comliance
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Alkalmazott gyógyszerek és a mellékhatások 

száma közötti összefüggés 
Cresswell et al. Br Med Bull. 83:259-274, 2007

❖ 65 év feletti betegek általában > 5 gyógyszert használnak párhuzamosan

❖ Az öregek hospitalizációjának kb 1/3 mellékhatás következménye 

Mellékhatások száma 

Nagyjából egyenlő: 

n x (n-1)

2
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Krónikusan használt gyógyszerek száma 

közösségben élő idős betegeknél
Soós Gy és mtsai
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17

krónikusan szedett gyógyszerek száma

la
k

o
s

férfi nő

Férfiak Nők Összes 

Gyk száma 
[Esetek] (%)

27 (18%) 39 (13%) 66 (15%)

< 5 gyógyszer 69 (45%) 120 (40%) 189 (41%)

> 5 gyógyszer 57 (37%) 143 (47%) 200 (44%)

Összes 153(100%) 302 (100%) 455(100%)

N
o

 o
f 

c
a
s
e
s

femalesmales

No of drugs

Kicsiny település < 3000 lakós 

Idősek átlagos kor > 65 yrs 

73.3 yrs      74 yrs



Beers lista: olyan speciális 

gyógyszerek felsorolása, 

melyeket általában nem-

megfelelőnek tartanak az 

öregek kezelésére

Beers List
Courtesy of Gy. Soós

Mark Howard Beers MD

1955-2009

Explicit criteria for determining inappropriate medication use in nursing 

home residents. UCLA Division of Geriatric Medicine. Beers MH et al. Arch 

Intern Med. 1991 Sep;151(9):1825-32.

Updating the Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medication Use in 

Older Adults 

Fick DM et al. Arch Intern Med. 2003;163:2716-2724. 



American Geriatric Society 

Öreg korban potenciálisan nem-megfelelő 

gyógyszerek listája Beers szerint    
Potentially inappropriate medication (PIM) (2012)

www.americangeriatrics.org

❖ Első lista összeállítása 1991-ben

❖ A javaslatot iránymutatásként kell alkalmazni olyan 

gyógyszerek elkerülésére, melyek kockázata nagyobb a 

várható haszonnál idős betegekben  

1. Nem hatásos vagy csak nagy kockázattal 

alkalmazható gyógyszerek idős betegekben 

2. A dózis, az adagolási séma és a terápia hossza 

szignifikánsan befolyásolja a hatást idős betegekben 

3. Több gyógyszer alkalmazható idős betegekben, de 

nem megfelelőek súlyos máj és/vagy vese 

károsodás esetén

60

http://www.americangeriatrics.org/


Adaptation of Beers criteria to 

various national drug lists

❖ France. Laroche ML, Charmes JP, Merle L, Potentially 

inappropriate medications in the elderly: a French 

consensus panel list. Eur J Clin Pharmacol, 2007, 63:725-

731

❖Mann E, Böhmdorfer B, Frühwald t et al. Potentially 

inappropriate medication in geriatric patients; the Austrian 

consensus panel list. Wien. Klin Wochenschr, 2012, 

124:160-169

❖ Holt S, Schmiedl S, Thürmqann P, Potentially inappropriate 

medications in the elderly: The PRISCUS list. Dtsch Artzebl 

Int, 2010, 107:543-551 

❖ Bor A, Matuz M, Doró P, Viola R and Soós Gy. Az időskori 

gyógyszeralkalmazás problémái. Orvosi Hetilap, 2012, 

153:1926-1936
Kerpel-Fronius S.: 61
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Idősekben gyakran előforduló súlyos 

mellékhatások gyógyszer függése

Antikolinerg hatások Gyógyszercsoportok

Csökkent kolinerg tónus 

idősekben 

Tünetek

szájszárazság, hűvös, 

száraz, halvány bőr, 

csökkent perspiráció, 

fokozott meleg 

érzékenység, székrekedés 

vizelet retenció, tachikardia, 

mozgás koordináció zavar, 

csökkent, elmosódott látás, 

zavartság, delirium

Antikolinerg gyógyszerek

Antiemetikumok, Parkinson-kór 

ellenes szerek, 

spazmolitikumok, 

bronchodilatátorok,

midriázist okozó készítmények

Antikolinerg mellékhatású 

szerek

Analgetikumok, antihisztaminok, 

antidepresszivumok (ticiklikus

készítmények),antipszichoti-

kumok, izomrelaxánsok, 

antiarritmetikumok



Anticholinerg gyógyszerek hatása kognitív funkciókra  
Ancelin ML et al. BMJ, 2006 doi 10.1136/bmj.38740.439664.DE

Enyhe kognitiv

károsodás

❖ 297 anticholinerg

gyógyszert nem használó 

esetben  35% (95% CI 

30%-41%)

❖ 30 anticholinerg gyógyszert 

rendszeresen használó 

esetben 80% ( 95%CI 

66%-94%)

❖ Prediktív faktorok: 

anticholinerg gy. használat 

Odds ratio: 5.12 (p<0.001; 

életkor 1.09 (p>0.001)
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Antikolinerg kezelés jelentősége 

demencia kialakulásában 
Coupland CA et al. JAMA, Internal Medicine. 179:1084-1093, 2019, 

DOI:10.1001/jamainternmed.2019.0677

❖ Hosszabb, éveken keresztül folytatott, nagyobb 

dózisú antikolinerg kezelés szignifikánsan emeli a 

későbbi demencia előfordulásának veszélyét

❖ Az asszociáció jelentősebb 80 év előtt megjelenő 

demencia esetében

❖ Az asszociáció erősebb vaskularis eredetű 

demenciában, mint Alzheimer kórhoz kapcsolódó 

esetekben 

❖ Úgy tűnik, hogy a brit lakosság körében előforduló 

demenciák ~ 10%-ban krónikus antikolinerg kezelés 

vezethetett demencia kialakulásához

KERPEL-FRONIUS S:       64
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Idősekben gyakran előforduló esések 

gyógyszer mellékhatás függése

Esési rizikó növelésének okai Gyógyszercsoportok

Nyugtatás, zavartság, szédülés

Benzodiazepinek, altatók, 

narkotikumok, antidepresszivumok, 

antiepileptikumok, izom relaxánsok,

antikolinerg szerek, kortikoidok 

Poszturális hipotónia
CV gyógyszerek, antidepresz-

szivumok, diuretikumok

Parkinson szindróma, bradikinézia, 

rigor, tremor, egyensúly zavar

Antipszichotikumok, antidepresz-

szivumok, antiepileptikumok

Hipoglikemia Inzulin és orális antidiabeticumok

Vestibuláris károsodás
Aminoglikozid antibiotikumok, 

acetilszalicilsav, chinidin

Látási zavarok (elmosódott, illetve 

kettős látás)

Antikolinerg szerek, 

antipszichotikumok
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NSAID okozta felső GI vérzések 

Pérez-Gutthann S et al. Pharmacotherapy 19:854-859, 1999.

NSAID Használók száma Incidenia ráta (CI)

per 104 használó

Diclofenac (<75 mg) 22,146 1.8 (0.5-4.6)

<70 yr 18,407 1.60 (0.3-4.8)

>70 yr 3739 2.7 (0.1-14.9)

Naproxen (<750 mg) 46,919 2.3 (1.2-4.2)

<70 yr 39,720 1.3 (0.4-2.9)

>70 yr 7199 8.3 (3.1-18.1)

Ibuprofen (<1200 mg) 54,830 0.4 (0.04-1.3)

<70 yr 47,323 0.2 (0.01-1.2)

>70 yr 7507 1.3 (0.03-7.4)

Retrospectív kohort vizsgálat 3 million UK lakós



Kerpel-Fronius S.: 67

Gyógyszer csoportok, melyek gyakran okoznak 

mellékhatásokat idős betegeknél (%)
Cresswell et al. Br Med Bull. 83:259-274, 2007

All preven-

table drug

problems

(n= 1406)

ADR and 

overtreat-

ment 

(n= 98)

Patient 

adherence 

problem 

(n= 98)

Under-

treatment

(n= 45)

Antiplatelets % 16 17.3 2 8.9

Diuretics % 15.9 16 20.4 2.2

NSAID % 11 12 4.1 0

Anti-coagulants % 8.3 8.9 4.1 0

Opioid analgesics % 4.9 5.4 4.1 0

Beta-blockers % 4.6 4.4 4.1 11.1

ACE inhibitors % 3.5 3.2 9.2 0
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All preven-

table drug 

problems

(n= 1406)

ADR and 

overtreat-

ment 

(n= 98)

Patient 

adherence 

problem 

(n= 98)

Under-

treatment

(n= 45)

Antidiabetics % 3.5 3.2 9.2 0

+ inotropes % 3.2 3.2 3.1 2.2

Corticoids % 3.1 3.2 1 0

Antidepress. % 3 3.2 1 0

CCB % 2.8 2.7 1 8.9

Antiepilept. % 2.3 0.9 8.2 28.9

Nitrates % 1.7 1.2 5.1 8.9

Inhaled cortic. % 0.6 0 7.1 2.2

TOTAL  % 86.1 86.4 83.7 88.9

Gyógyszer csoportok, melyek gyakran okoznak 

mellékhatásokat idős betegeknél (%)
Cresswell et al. Br Med Bull. 83:259-274, 2007
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Antipszichotikus terápia súlyos, korai  

mellékhatásai idős, demens betegekben 
Rochon et al., Arch Intern Med, 168:1090-1096, 2008

Bármely

súlyos AE
HalálExtra-

piramidális 

tünetek

Esés 

törés

Cerebro

vasculáris-

tünetek

Egyéb

akút 

ellátás

Idősek otthonában lakók (20559)

Közösségben lakók (20682)

Akút hospitalizáció

AP 0

Atipikus 

AP

Hagyo-

mányos 

AP

20%

20%
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Placebo

Placebo

+ Placebo

+ Placebo

Indapamide SR 1.5 mg

+ Perindopril 2 mg

+ Perindopril 4 mg

M-2 M-1 M0 M3 M6 M9 M12 M18 M24 M60

Inclusion Criteria: Exclusion Criteria:
Aged 80 or more, Standing SBP < 140mmHg
Systolic BP; 160 -199mmHg                     Stroke in last 6 months
+ diastolic BP; <110 mmHg,                    Dementia
Informed consent Need daily nursing care
Primary Endpoint:
All strokes (fatal and non-fatal)

Cél vérnyomás 

150/80 Hgmm

A kor az egyik fő prediktora a stroke bekövetkeztének: ~52% 80 év felett 



KERPEL-FRONIUS S: gyermeköregkor/kfelöadás09  71

Vérnyomás 
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Indapamide SR +/-
perindoprilI

Median follow-up 1.8 years

15 mmHg 

6 mmHg 

150/80 Hgmm cél értéket a betegek ~ 50%-a érte el 2év alatt
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Összes stroke
(30% csökkenés)

Indapamide SR 

±perindopril

NNT=94

(2 év)

A kor az egyik fő prediktora a stroke bekövetkeztének: ~52% 80 év felett 
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Szívelégtelenség
(64%csökkenés)

P<0.001

Indapamide SR 

±perindopril 
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Idős betegek ellátásának 

általános elvei

❖ Holistikus, multidisciplináris öregkori betegellátási 

koncepció kialakítása

❖ Egyes betegségeknek enyhe és atípusos 

jelentkezésének felismerése időskorú betegeknél

❖ Számos, együtt jelentkező betegség (komorbiditás) 

ellátásának problémája

❖ Egyes az öregkorban gyakrabban jelentkező tünetek, 

szindrómák felismerése, gondos ellátása és 

megelőzése: esések, rohamok, ájulások, demencia, 

inkontinencia
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Idős betegek gyógyszeres 

ellátásának általános elvei
Holistikus, multidisciplináris öregkori betegellátási koncepció 

❖ Komorbiditások, egyéb gyógyszerek használatának, a betegek 
törékenységének, kognitív képességének pontos felmérése  

❖ Egyes betegségek enyhe és atípusos jelentkezésének feIismerése 

❖ Gondos beteg követés 

➢ Öregkorban gyakrabban jelentkező gyógyszer mellékhatások 
tüneteinek korai felismerése és megelőzése

➢ Javasolt a klinikai tüneteket mellékhatások következményének 
értékelni, míg ennek ellenkezője nem bizonyítható

➢ A felesleges gyógyszerek elhagyása

➢ A gyógyszerek adagjának csökkentése az optimális hatáshoz 
elegendő minimális dózisra. Gondos titrálás!

➢ Kerülni kell a mellékhatások gyógyszeres kezelését, az un. 
gyógyszerrendelési kaszkádot

❖ Kezelés agresszivitásának adaptálása a várható élettartamhoz

❖ Öngyógyszerelés és gyógyszer szedési fegyelem ellenőrzése

❖ Családtagok, ápolók bevonása a gyógyszeres kezelés kivitelezésébe



Idős betegek helyzete a beteg 

ellátásban („ageism” problémája) 
Bowling a, BMJ, 319:1353, 1999

❖ Életmentő vagy életet meghosszabbító beavatkozások és 

klinikai kutatások hányada az életkor előrehaladtával 

csökken

❖ Az idősek diszkriminálása (ageism) a klinikai gyakorlatban 

és az egészségügyi politikában a jelenség szélesebb körű 

szociológiai hátterére utal

❖ A jelenség rendezésére a klinikai irányelveket, az öregek 

ellátását, valamint a klinikai vizsgálatokba történő 

bevonását újra kell rendezni az idősek egyenjogúságának 

gyakorlati megvalósításának igényével

❖ Az időseket jobban be kell vonni a különböző kezelési 

alternatívák megválasztásába  
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Öregkori  gyógyszeres kezelés

háttere és aranyszabályai

Változó farmakodinámiás

hatások

Változó farmakokinetikai

tulajdonságok

Korral változó testfelépítés

❖Start low

❖Kezdés alacsony 

dózissal

❖Go slow

❖Lassú titrálás az 

optimális dózis 

eléréséig 

Gondos megfigyelés és követés 
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Pszichofarmakonok alkalmazása 

idős betegekben
Gondolatok Batthyány-Strattmann László 

szellemében

❖ Szerető, gondoskodó 

betegápolás nem 

helyettesíthető 

pszichofarmakonokkal

❖ Amennyiben szükséges,a 

pszichofarmakon kezelést a 

haszon/kockázat értékelése 

alapján, pszichiáter 

irányítása mellett ajánlatos 

végezni idős betegeknél Batthyány-Strattmann 

László


