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* Gyógyszerkölcsönhatások



*Gyógyszerkölcsönhatások

Extracorporalis

Fizikai                     Kémiai

INKOMPATIBILITÁS

Intracorporallis

F. dinámiás    F. kinetikai
gyógyszerek között

szervezet és gyógyszer között

INTERAKCIÓ

Nem lehet standardizálni!!!



*Gyógyszerkölcsönhatások

*UK - 2008 - több mint 800.000 ezer mellékhatást jelentettek be

*Hazánkban ez a szám évente 300-400 (!!!)

*Ezek mögött állhat:

*Orvosi tévedés (túladagolás, rossz vényfelírás)

*Öngyógyszerelés

*Gyógyszer-gyógyszer interakció

*Gyógyszer-egyéb szer interakció

* Egyéni érzékenység



*Gyógyszerkölcsönhatások

*Páciens specifikus faktorok
* Szervezet állapota

* Betegség, betegség státusza

* Genetikus variabilitás

* Életforma, életritmus

* Kor, nem

* testtömeg

*Egyéb faktorok
* Beadás módja

* Élelmiszer(ek)

* Gyógyszeres interakciók



*Gyógyszerkölcsönhatások 
legfőbb típusai

*Gyógyszer

*Gyógyszer

*Étel, vitaminok

*Alkohol

*Dohányzás

*Gyomorsav

*Drog



*Gyógyszerkölcsönhatások

*Szinergizmus
*Additív (szummális)

A=E B=E  A+B=2E

*Potencírozó

A+B>2E

*Antagonizmus A+B<2E

* Kompetitív; nem kompetitív

* Reverzibilis; irreverzibilis



*Gyógyszerkölcsönhatások formái

Interakció kialakulhat:

*Felszívódás során 
változás pH-ban antacidok, ketokonazol kólával (pH3 alatt oldódik)

változás motilitásban kolinerg és antikolinerg szerek

komplex képződés tetraciklinek

kompetíció transzportban Ca- és Mg-sók (étrendkiegészítők)

epesavkötő gyanták

Általános tanács: 

elkerülhető a felszívódásra gyakorolt hatás  - gyógyszer bevétel 1 órával étkezés előtt és 
2 órával étkezés után

zsíros étel általában lassítja a gyomor kiürülését

gyomorirritáló gyógyszert ne vegyünk éhgyomorra (NSAID, K+, erithromycin)

gyomorsavcsökkentők – étkezés előtt



*Gyógyszerkölcsönhatások formái

Furosemid éhomi és standard reggeli után mért plazma szintje 

idő függvényében
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Éhomi

Standard reggeli után

McCrindle Jl et al., Br J Clin Pharmacol 1996, 42:743-746



*Gyógyszerkölcsönhatások formái

*Eloszlás során – vetélkedés szérumfehérje kötőhelyért

* Antikoagulánsok   ↔    NSAID (sok VN kapható)

fokozott GI vérzéshajlam, thrombocyta aggr. gátlás, 

véralvadásgátlók lebomlását csökkentik

alultápláltság, időskor, alkoholizmus okozta hypoalbuminemia befolyásolja

*Receptorok szintjén
* Szinergizmus 

* Antagonizmus



*Gyógyszerkölcsönhatások formái

Interakció kialakulhat:

*Metabolizmus során (CYP2D6, CYP3A4 – 90%)

enzim indukció  → hatáscsökkenés (kialakuláshoz több hét szükséges)

enzimgátlás       → hatás erősödés (pár nap alatt jön létre)

(toxikus hatás) 

*Kiválasztás során

vizelet pH: lúgos↓ savanyú↑: prokain, koffein, petidin, antihisztamin

lúgos↑ savanyú↓ : barbiturátok, szulfonamidok

interakció a tubuláris aktív transzportban

probenecid → NSAID →  vérszint ↑

→penicillin  →  felezési idő ↑

hashajtók



*Gyógyszerkölcsönhatások

Hosszú távon legveszélyesebbnek ítélt gyógyszer 

kombinációk

*Warfarin, NSAID, macrolidek, quinolonok, phenytoin

*ACEI, kalium, spironolacton, digoxin, verapamil, 

theophyllin



*Gyógyszerek

*Antibiotikumok

* Beta-laktámok –Ampicillin – normál táplálékkal illetve tejjel/tejes 

ételekkel AUC 40%-kal csökkenhet

* Cefalosporinok (2.gen. pl. Cefuroxim) standard reggelivel, tejjel, 

25-100% növekedés Cmax és AUC értékben

* 3.gen. Cefditoren – biohasznosulás nő, ha táplálékkal veszik 

be,magas zsírtartalom esetén 70%-os is lehet a növekedés

*Makrolidok  - biohasznosulást a CYP3A befolyásolja, Klaritromicin 

esetén nincs vagy csak kis mértékben változik

* Tetraciklinek kelát-komplex képződés 65-80%-os csökkenést 

okozhat, makromolekulákhoz (szénhidrát, zsír, fehérje)történő 

kötődés 50%-kal csökkenti



*Gyógyszerek

*Antibiotikumok

* Fluorokinolonok – cipro és norfloxacin esetében feltétlenül kerülni kell 

a tejet/tejterméket, míg moxifloxacin esetén kevésbé van jelentősége

* Koffein fogyasztása esetén megnövekedik a koffein AUC értéke, 

csökken a clearence, felezési idő megnő (mindkettőt a CYP1A2 

metabolizálja)

*Gombaellenes szerek

* Ketokonazol - magas szénhidrát-fogyasztás esetén kismértékű  Cmax

csökkenés

* Itrakonazol szignifikáns emelkedés magas zsírtartalmú élelmiszerekkel 

való bevételekor



*Gyógyszerek

*Corticosteroidok, citosztatikumok, immun-szuppresszív

szerek beavatkoznak a sebgyógyulásba és befolyásolják

a szervezet védekezőképességét.

*Ha lehetséges kerüljük el a fogászati beavatkozást, amíg

a beteg ilyen szert szed.



*Veszélyes interakciók

*Klaritromicin és Ca2+ csatorna blokkolók (amlodopin, 

nifedipin) – súlyos hypotónia, vesét károsíthatja

*Klaritromicin 82 gyógyszerrel léphet kölcsönhatásba



*Veszélyes interakciók

Orális antikoagulánsok és paracetamol  együttes szedésekor is  INR érték

Nagymértékben növekedhet. INR értéket gyakrabban kell ellenőrizni



*Veszélyes interakciók

Antihypertenzív szerek (diuretikumok, ACE-gátlók, ARB) és 

NSAID (naproxen, ibuprofen) együttes szedésekor nátrium és folyadék 

visszatartás léphet fel, vérnyomás jelentősen megnövekedhet.

Aszpirinnek nincs ilyen hatása.



*Veszélyes interakciók

Effect of orange juice on the pharmacokinetics of atenolol.  
Lilja JJ et al., Eur J Clin 2005



*A szisztémás 

betegségben 

szenvedők fogászati 

ellátása



*Cardiovascularis betegségek

*Miocardialis infarctus

után 6 hónapig lehetőleg kerülni kell a fogászati

beavatkozást

*Műbillentyű, hypertrophiás cardiomyopathia

fogászati beavatkozás előtt endocarditis prophylaxist

igényelnek, mert a szív így jobban védett a bacteriemia

ellen



*Cardiovascularis betegségek

Endocarditis prophylaxis

per os 1 órával a beavatkozás előtt

Penicillin allergia esetén !

Amoxicillin 2 g (gy. 50 mg/kg) Clindamycin 600 mg (gy. 20 mg/kg)

Cephalexin (I), cefadroxil (I) 2g

(50 mg/kg)

Azithromycin, Clarithromycin (makrolid)

500 mg (15 mg/kg)

parenteralisan ½ órával a beavatkozás előtt

Ampicillin 2 g (gy. 50 mg/kg) im., iv. Clindamycin 600 mg (20 mg/kg) iv.

Cefazolin (I) 1 g (25 mg/kg) im., iv.



*Cardiovascularis betegségek

Érszűkítő (adrenalin) megnyújtja az anesthesia
időtartamát.

Cardiovascularis betegben arrhythmiat, myocardialis ischemiat,
magas vérnyomást okozhat.

60 percnél rövidebb beavatkozásnál csak anestheticum.

Hosszabbaknál, ahol vérzéssel kell számolni, 0.04 mg-ig
biztonságosnak tekintik.

Egészséges egyén max. 0.2 mg adrenalint kaphat.



*Cardiovascularis betegségek

Adrenalin abszolút ellenjavallatai:

*Nem kezelt hyperthyreosis, v. pheochromocytoma

*> 200-as systoles vérnyomásérték v. > 115 diastoles  nyomás

*Kontrollálatlan arrhythmia, instabil angina, infarctus, stroke



*Anaphylaxiás shock

*Kezeletlen esetben halálos!

*Elsősegélyként, a mentő megérkezéséig  a beteget 

melegen kell tartani.

*Volumenpótlásra nem reagáló
0.05-0.1 mg adrenalin iv.
250 mg dobutamin
4 mg noradrenalin
400 mg dopamin infúzióban



*Véralvadást befolyásoló szerek

*Haemophyliában foghúzás előtt, közben, és utána is 
alvadási faktort kell adni. 

Haemophylia A - VIII factor

Haemophylia B –IX factor

*Prothrombin időt és az INR értéket kell mérni.





*Endokrin betegségek

*Diabeteseknél a fájdalom miatt
csökkenhet a táplálék bevitel – inzulin
adagját csökkenteni kell

*Hyperglycaemia következményes
polyuriával kiszáradáshoz vezethet,
nyálelválasztás csökken, nyál glucose-
tartalma nő, elősegíti a fogszuvasodást.



*Sugárkezelés

*Besugárzott szövetből való fogeltávolítást gyakran

követi „végzetes” komplikáció, mely a fog helyének – a

csontnak és a lágy szövetnek a szétesését idézheti elő!

*A fogászati kezelés lehetőleg előzze meg a

sugárterápiát.

*Sugárkezelés után foghúzás kerülendő, inkább

helyreállító gyökérkezelést végezzünk.



*Gyógyszeres terápia máj és vesebetegségben

*Óvatossággal adható gyógyszerek:

* Antikoagulánsok

* NSAID-ok

* Spironolakton, amilorid, tiazid diuretikumok

* Aminoglikozidok, tetraciklinek, szulfonamidok, meticillin

Gyógyszer csoport Májbetegségben 
adható

Vesebetegségben 
adható

Antimikotikum Fluconazol Itra/Ketokonazol

Cephalosporin Cefotaxin, Ceftriaxon

ACE gátló Lisinopril Enalapril, Ramipril

Beta-blokkoló Atenolol Metoprolol, Labetolol

Szívglikozidok Digoxin Digitoxin

D  vitamin analóg Calcitriol



*Veszélyes interakció



RECEPTÍRÁS

2019



• Inscriptio: a vény fejléce
(orvos adatai, 
beteg adatai, dátum, 
jogcímek, 
BNO!,naplószám, 
sz.jav.pecsétsz., jav.ideje)

• Invocatio: Rp. (Recipe! = 
Végy!)

• Praescriptio/ordinatio: 
előirat vagy rendelés
(latinul, birtokos esetben)

A vény alaki kellékei



• Signatura: használati 
utasítás (magyarul)

• Subscriptio: az orvos 
aláírása, pecsétje

• Adscriptio: a gyógyszerész 
feljegyzései

A vény alaki kellékei



A gyógyszer rendelése

• egy vényen egyféle gyógyszer rendelhető
• helyettesíthetőség letiltása a beteggel egyeztetendő!!! (orvos feladata)
• adagtúllépés (erős hatású, belsőleges szernél) megerősítése: 

felkiáltójel + aláírás + bélyegző
• rendelt gyógyszer mennyisége

– elég legyen a következő vizsgálatig
– egy vényen max. 90 napra (külön jelölni kell!)
– krónikus alkalmazás esetén 

• max. 3 havi mennyiséget (naplószám szükséges)
• az orvos a beteg nyilvántartásában rögzíti a tényt, és hogy meddig 

látta el
– Kivételesen, betegellátási érdekből max. 1 évi (a beteg 

nyilvántartásában indok feltüntetése (pl. külföldi utazás miatt) + az 
időtartam a vény hátoldalára való rávezetése)



A gyógyszer kiadása

• egy vényre csak egyféle gyógyszer adható ki

• vényköteles csak megfelelő vényre adható ki

• nem adható ki

– ha az orvos az adatokat nem a rendeletben 
foglaltak szerint adta meg

– ha az eszközölt javítást nem erősítette meg

– ha az adagolást nem egyértelműen tüntette fel
(az utasítás szerint nem megengedett )



Gyógyszerformák

• szilárd gyógyszerforma: por (pulvis), hintőpor (sparsorium), 
drazsé (dragee), tabletta (tabletta), granulátum (granulatum), 
kapszula (capsula)

• lágy (félszilárd) gyógyszerforma: kenőcs (unguentum), paszta 
(pasta), krém (cremor), szemkenőcs (oculentum), pilula 
(pilula), végbélkúp (suppositorium), hüvelykúp (ovulum)...

• folyékony gyógyszerforma: injekció (injectio), infúzió (infusio), 
oldat (solutio), csepp (gutta), szemcsepp (oculogutta), 
alkoholos oldatok (spiritus), szirup (sirupus), szuszpenzió 
(suspensio), emulzió (emulsio), klizma vagy csőre (klysma), 
tinktúra (tinctura)…



Gyógyszerrendelési formák

• Magisztrális

• FoNo-s

• Gyári készítmény



MAGISZTRÁLIS GYÓGYSZERFORMÁK

Külsődleges, belsődleges

SZILÁRD – porok

kúpok

pilulák

FOLYÉKONY – oldat

szuszpenzió

emulzió

LÁGY - krémek, kenőcsök

paszták



SZILÁRD GYÓGYSZERFORMÁK

POROK – pulvis

Osztott  

(1 por 0,5 – 1 g között)

Osztatlan (pl. hintőpor)

50-100g



Hatóanyagok hatáserősség alapján

• Nem keresztes - nem erős hatású szer

osztatlan formában csak ez írható fel

•  (egy fekete keresztes) - erős hatású szer

•  (két fekete keresztes) - méreg

• ╬ (egy fehér keresztes) – altató, nyugtató

• ╬ ╬ (két fehér keresztes) - kábítószer



Osztott por ( 1 por összetétele)

Rp.
Metamizoli natrii

gma semis (0,50)

Coffeini

cgta quinque (0,05)

M.f. pulv. (Misce fiat pulvis)

Dent. tal. dos. No decem (X) (Dentur tales doses)

S. Fájdalom estén egy  por

Naponta max. 3x



Osztatlan por

Belsőleg

Rp./

Magnesii sulfatis

gma centum (100g)

D. ad scatulam

S. 2-3 kk 2dl vízben oldva bevenni

Külsőleg

Rp./

Hexachloropheni

gma semmis (0,5g)

Talci

ad gta quinquaginta (ad 50g)

M.f. pulvis

D. ad scatulam

S: Külsőleg, hintőpor



SZILÁRD GYÓGYSZERFORMÁK

Kúp

1-3 g

Pilulák



Magisztrális kúp

Rp. 
Papaverini hydrochlordi

cgta quinque (0,05)

Metamizoli

gma semis (0,50)

Vehiculi

qu.s. (quantum satis)

M.f. supp.

Dent. tal. dos. No decem (X)

S. Görcsös fájdalom esetén egy kúp. 

Naponta max. 3x



Folyékony gyógyszerformák

• Oldatok – külsődleges,  belsődleges

• Csepp (gutta): 

szemcsepp - oculogutta 

orrcsepp - nasogutta

fülcsepp - otogutta



Oldatok

Köhögéscsillapító csepp

(gutta)

Rp./

Codeini hydrochloridi

cgta quadraginta (0,40g)

Aquae purificatae

ad gta viginti (20,0g)

M.f.sol.

D.S. 3x20 csepp naponta

Antibiotikum szemcsepp

Rp./

Neomycini sulfatis

cgta quinque (0,05)

Natrii chloridi

cgta octo (0,08)

Aquae ad iniectabilia

ad gta decem (10,0)

M.f. oculogutta

D.S. szemcsepp, külsőleg



Folyékony gyógyszerformák

• Szuszpenziók 

szilárd hatóanyag nem oldódik

külsődleges

belsödleges

• Emulziók

két egymással nem elegyedő folyadék



Lágy gyógyszerformák

Krém, kenőcs (unguentum)

(100-200-500 g)

Paszták (pasta)



Unguentum

Rp./
Acidi salicylici

cgta nonaginta (0,90g)

Unguenti simplicis

ad gta triginta (ad 30g)

M.f. ung.

D.S. Külsőleg, kenőcs



FoNo-s készítmények

Rp.
Pulveris Spasmalgetici

FoNo dosim No unam (I)

D.S.: fájdalom esetén 1 por, 

naponta legfeljebb 3-szor



Gyári Készítmények

Rp. 

Tabl. Xanax

Scat. orig. No unam (I)

D.S.: naponta 1 tabl. 

scatulam originalem



Gyári készítmény

Rp.

Inj. Lidocaini 

duo per centum (2%)

Ampullas No quinque (V)

D.S. Suo nomine. (saját nevén)

Az orvos kezéhez.








