
A gasztrointesztinális
rendszer farmakológiája
2020.03.10. 

DR. LÁSZLÓ SZILVIA



Fekélybetegség kialakulása 

Gyomornyálkahártya integritása

Agresszív faktorok Protektív faktorok

HCl Mucin                                      

Pepszin                         Bikarbonát-szekréció                         

Helicobacter pylori Prosztaglandinok

Mukozális keringés                          

Fekélybetegség

Agresszív faktorok

És/vagy

Protektív faktorok



Gyomorsav szekréció mechanizmusa
N. vagus

Ganglion
M1 és N

ACh

Parietális sejt

M3

M1
Enterochromaffin

szerű sejt

Hisztamin 

0H2

H2-antagonisták

Ach
Gyomor disztenziója

aminosavak/peptidek

G-sejtek

Gasztrin

0G

H+/K+

ATPáz
H+

K+

Ca++ Ca++
cAMP

antacidok PROTONPUMA 
GÁTLÓK

CCK-B

Gyomorlumen



Sósav-elválasztás

Parietális sejt

CO2+H2O

H2CO3

H+HCO3
-

Cl-
K+

K+

Cl-

plazma lumen
karboanhidráz

Savtermelés endogén gátlói:

• Prosztaglandinok
• Szomatosztatin
• Kalcitonin
• Glukagon

H+-K+ ATPáz



Savszekréció gátlása
H2-receptor blokkolók: *

Cimetidin, famotidin*

Protonpumpagátlók: *

Omeprazol*, esomeprazol*, pantoprazol*

Elválasztott sav közömbösítése

Antacidok

Nyálkahártya rezisztencia növelése:

Sucralfat*, misoprostol* (szintetikus prosztaglandin)



H2-receptor blokkolók
Inverz agonisták a H2-receptorokon

Csökkentik a bazális és stimulált sósavelválasztást
Segítik a fekély gyógyulását, viszont abbahagyásuk után 80-90%-os kiújulás

Mellékhatások: hasmenés, bőrkiütések 

CIMETIDIN: kötődik az androgén-receptorokhoz és gátolja az ösztradiol metabolizmusát, fokozza a 
prolaktin termelést  férfiakban emlőnövekedés, impotencia, libidocsökkenés

Terápiás indikáció: gyomorfekély, nyombélfekély, műtéti premedikáció (műtét előtt 
sósavcsökkentés) 



Protonpumpagátlók

Elsőként választandó szerek a gyomor- és nyombélfekély kezelésében.

Lipidoldékonyak, parietális SEJTEKEN BELÜL hatnak

Irreverzibilisen gátolja a H+/K+ ATPáz-t.

Mellékhatások: hányinger, bőrkiütés, hasi fájdalom, fejfájás 

Indikáció: gyomor-nyelőcső reflux, gyomorfekély, nyombélfekély, nem szteroid gyulladásgátlók 
(NSAID) által előidézett fekélyek kezelése és megelőzése, műtéti premedikáció

Befolyásolja más gyógyszerek felszívódását!!



Antacidok

Alkalmazott vegyületek: MgO*, *Al(OH)3

MgO: hasmenést okoz, veseelégtelenség emelkedhet a szérum Mg2+ szint, így veseelégtelenségben 
tilos adni

Al(OH)3: obstipáció (székrekedés); Bélben alumínium-foszfáttá alakul, ezzel csökkentve a magas 
szérum foszfát-szintet  veseelégtelenségben kihasználható magas se foszfát-szint kezelésére

Valamennyi vegyület befolyásolja más gyógyszerek felszívódását!!
Más gyógyszert az antacid előtt egy órával, vagy utána 2 órával KELL bevenni!



Gyomornyálkahártya rezisztencia 
növelése
Sucralfat*: savas pH-n intenzíven polimerizálódik és gélszerűen bevonja a nyálkahártyát, 
kifejezett affinitást mutat sérült területhez. Alumíniumtartalma miatt obstipációt okoz, 
veseelégtelenségben kontraindikált!

Misoprostol* (szintetikus prosztaglandin): Savszekréciót gátolja, fokozza a gyomor-nyombél 
területén a lokális keringést és a bikarbonát-elválasztást. Fokozza az epithelium regenerációját. 
Hasmenést, hasi görcsöket és méhösszehúzódást provokálhat. Tilos terheseknek adni!!! 

Mellékhatásai miatt ma már ritkán alkalmazott szer.



Helicobacter pylori eradikációja
Gyomor- és nyombélfekélyt okozó

Gram negatív baktérium-

Protonpumagátló alapú hármas kezelés: 

Clarithromycin + amoxicillin

Clarithtromycin + metronidazol

Amoxicillin + metronidazol

Kezelés időtartalma: 7 nap és kiegészítik max. dózisú PPI-val.



Az emésztés farmakológiája

Májtoxikus szerek:

Dózisfüggő májkárosodást okoznak (direkt hepatotoxikusak): paracetamol, vas, methotrexát, 
azathioprin

Cholestasist (epepangás) okozó szerek: androgének, anabolikus szteroidok, ösztrogének, rifampicin

Nem dózisfüggő májkárosodást okozó szerek: halothan, MAO-bénítók, antiepileptikumok, methyl-
dopa, antituberculotikumok, gombaellenes szerek, bizonyos NSAID-ok

Májcirrhosist indukáló szer: methotrexát

Jóindulatú májdaganat: szteroidok, fogamzásgátló szerek!



Az emésztés farmakológiája
Májvédő szerek:

Silymarin (máriatövis): Antioxidáns és szabadgyökfogó hatása van, gátolja a lipidperoxidációt. 

Indikáció: gombamérgezésben (phalloidin), alkoholos májbetegségekben, májcirrhosisban



Hashajtók

Hashajtók csoportjai hatásmechanizmusa alapján:

Székletmennyiség növelése: kolloidális hashajtókkal történik (növényi rostok, agar) 1-3 nap alatt 
hat.

Ozmotikus hashajtók (anorganikus sók, fel nem szívódó szénhidrátok): *MgSO4, laktulóz*, 
mannitol*; 1-3 óra alatt hat

Székletpuhítás: paraffinolaj*; 1-3 nap alatt hat

Bélfalstimuláló szerek: bisacodyl*; 6-10 óra



Hashajtók

Mellékhatások:

A. Kolloidális hashajtók: bélelzáródást okozhatnak, mivel volumenük megnő, ezért kontraindikált 
adásuk bélösszenövések vagy ismert szűkület esetén

B. Anorganikus sók: jelentős mennyiségű vizet vonnak el a szervezettől, így akár intracraniális
nyomás csökkentésére is alkalmazhatóak (pl. MgSO4)! Ezért szisztémás folyadékpótlás szükséges 
mellé, és időseknek csak fokozott felügyelet mellett adhatóak! Elektrolit-háztartást megboríthatja, 
ezért vese- és szívelégteleneknek is csak szigorú felügyelet mellett adható!

C. Fel nem szívódó szénhidrátok: laktulóz*, mannitol*. A mannitol jelentős folyadékveszteséget 
okozhat, intracraniális nyomás csökkentésére alkalmazzák sürgősségi ellátásban.



Hashajtók

Paraffinolaj: Bélnyálkahártyát bevonva csökkenti annak az izgalmát, oldja a görcsöket. Nem idéz elő 
folyadékszekréciót, azaz nem bélfal izgató hatású és ozmotikusan nem aktív. Valamennyi korosztály 
számára biztonságosan alkalmazható.

Mellékhatásai: a vékonybélben felszívódó olaj lerakódik a hasi nyirokcsomókban, ott kötőszöveti 
burjánzást, paraffinomát okoz. Gátolja a zsíroldékony (A-, D-, E-, K-vitamin) vitaminok felszívódását. 
Azok pótlása szükséges!



Hashajtók

Bisacodyl:

Gátolja a víz és elektrolitok felszívódását és növeli a nyálkahártya permeabilitását, 
folyadékszekréciót okozva. 

Mellékhatás: erős hasi görcsök, vizeletet rózsaszínűre festheti



Hashajtók
6. Opioid-antagonisták: Methyl-naltrexon*

Szelektív µ-receptor antagonista, nem jut be a központi idegrendszerbe

Methylnaltrexon: Krónikus opioid-szedés során kialakuló obstipáció kezelésére alkalmazzák.

Hasmenést okozó gyógyszerek: antibiotikumok!, prosztaglandinok, kolinerg-izgatók



Obstipánsok
1. Adszorbensek: aktív szén*

2. Adsztringensek: Albumentum tannicum, Bismuthum subgallicum

Bélnyálkahártya felületén bevonatot képeznek, toxinokat adszorbeálnak és a védő bevonat 
képződése miatt csökkentik a szekréciót. 

Indikáció: Utazási hasmenésben, ételmérgezésben

3. Octreotid*: szomatosztatin analóg, csökkenti a motilitást, az intesztinális folyadék szekrécióját és 
számos hormon (gasztrin, glukagon, inzulin stb) elválasztását. Jelentősen csökkenti a portalis és a 
hasi zsigerek vérátáramlást. 

Indikáció: bélreseciót követő krónikus hasmenés, gasztrointesztinális vérzések csillapítása



Obstipánsok
5. Motilitásgátlók: opioidok

Opioidok centrálisan és perifériásan is csökkentik a GI rendszer motilitását

-receptorok aktiválása révén gátolják az ACh felszabadulását  csökken a perisztalzis, nő a 
sphincterek tónusa, csökken a szekréció

Szintetikus opioid származékok: diphenoxylate*, loperamide*

Központi idegrendszerbe nem vagy csak nagyon kis mértékben jutnak be

Nincsen centrális hatás: analgesia, szedáció, eufória (csak túladagolás esetén)



Obstipánsok
Diphenoxylate

Székrekedést előidéző hatása erősebb, mint a morphiné.

Terápiás dózisban nem rendelkezik centrális mellékhatásokkal

Loperamide

Központi idegrendszerbe csak gyengén jut be

Obstipáns hatása 50x erősebb a morphinhoz viszonyítva

Mellékhatások: hányinger, hányás, hasi görcsök; székrekedés, bélelzáródás

Tolerancia kialakulhat

Hatásukat a naloxon (tiszta µ-receptor antagonista) antagonizálja



Obstipációt okozó gyógyszerek
Opioidok

Vas

Bizonyos antacidumok (Al(OH)3)

Antiparkinson szerek (antikolinerg hatás)

Triciklikus antidepresszánsok, első generációs antipszichotikumok (antikolinerg hatás)

Antihisztaminok

Clonidin

Bizonyos diuretikumok (hypokalaemia)

Ca2+ csatorna blokkolók (propanolol, verapamil)

Izomrelaxánsok



Hányás mechanizmusa
Hányás központja: nyúltagyban

Milyen ingerek válthatnak ki hányingert, hányást?

Kemoszenzitív triggerzóna: liquorban és a vérben keringő kémiai anyagokra érzékeny. D2-, 5-HT3-, 
opioid-receptorok és neurokinin (NK1-R) dominálnak. 

Ezt a zónát ingerelve okoznak hányingert, hányást: morphin, szívglikozidok, bromocriptin, 
kemoterápiás szerek

Vestibularis rendszer (egyensúlyozó rendszer): M1- és H1-receptorok

Gasztrointesztinális rendszer:  5-HT3-R



Hányáscsillapítók

1. Bizonyos antipszichotikumok: vestibularis rendszer izgalma esetén; csak profilaktikusan hatásosak 

Promethazin (D2-rec. és H1-antagonista is)

2. Muszkarin-antagonisták + antihisztaminok: diphenhydramin*, dimenhydrinat*

3. Muszkarin-r. antagonista: scopolamin

Vestibularis izgalom és visceralis ingerek esetén, csak profilaktikusan transzdermális tapasz formájában!

Muszkarin-rec. antagonizmus (paraszimpatolitikus) mellékhatások: szájszárazság, látászavar, székrekedés, 
vizeletretenció, melegségérzet, bőrpír, nincs izzadás!!!



Hányáscsillapítók
4. D2-R antagonisták: kemoszenzitív triggerzónát direkt izgató vegyületek valamint a GI ingerek 
ellen hatnak

Antipszichotikumok: chlorpromazin*, promethazin*, droperidol* (utóbbi kettőt csak 
hányáscsillapítóként alkalmazzák)

Egyéb: metoclopramid*, domperidon

Metoclopramid: hányáscsillapító hatása mellett fokozza a gyomorürülést és a vékonybél felső 
részének motilitását

Nagy dózisban daganatellenes szerek okozta hányás ellen is véd



Hányáscsillapítók

Mellékhatásai: 

Centrális D2-antagonizmus révén extrapyramidális tünetek (EP) : dystonia (akaratlan 
izomtónusfokozódás bizonyos izomban, izomcsoportokban), dyskinesia (akaratlan izommozgások), 
fogcsikorgatás 

Hormonális mellékhatások: hyperprolaktinaemia (emlő megnagyobbodása, tejcsorgás, 
libidocsökkenés, impotencia)

Tartós szedése a fenti mellékhatások miatt nem javasolt!



Hányáscsillapítók

Domperidon: hatásmechanizmusa a metoclopramidéhoz hasonló

Farmakokinetika: kevésbé jut át a vér-agy gáton, így kisebb a hányáscsillapító hatása, viszont 
kevésbé idéz elő extrapyramidális tüneteket!

Mellékhatásai: mint a metoclopramidnak, csak ritkábban okoz a rosszabb központi idegrendszeri 
penetráció miatt



Hányáscsillapítók

5. 5-HT3-antagonista vegyületek: ondansetron*, palonosetron*

Kifejezetten hatásosak daganatellenes szerek okozta hányásban, műtét utáni és besugárzás 
indukálta hányásban

Centrálisan gátolják a kemoszenzitív triggerzóna 5-HT3-receptorait, valamint a gasztrointesztinális
rendszerből érkező, szerotonin-mediálta ingereket

Mellékhatások: fejfájás, szédülés, székrekedés



Hányáscsillapítók

6. Cannabinoid-származékok: dronabinol, nabilon

Kemoszenzitív triggerzóna érzékenységét csökkentik; más szerre nem reagáló, daganatellenes 
szerek által kiváltott hányás profilaxisára alkalmazzák. 

Egyéb indikáció: étvágyfokozó hatás miatt alkalmazzák, kizárólag előrehaladott onkológiai betegek 
esetén

Farmakodinámia : CB1-R agonista

Mellékhatások: hallucináció, dezorientáció, szédülés, étvágyfokozódás, hypotonia, tachycardia

7. Kortikoszteroidok: methylprednisolon, dexamethason

Egyéb hányáscsillapítók hatását fokozzák. Metoclopramid és dexamethason hatásos citosztatikus
kezelés indukálta késői hányás (24 óra után) profilaxisára. 

Cannabis 
sativa



Hányáscsillapítók
8. NK1-R antagonisták: aprepitant*

Kemoszenzitív triggerzónára hat

Hatásosan csökkentik a citosztatikus szerek indukálta hányást

Főleg más szerekkel kombináltan alkalmazzák.

Mellékhatások: szédülés, hasmenés



Irritabilis bél szindróma (IBS) 

Pszichoszomatikus betegség, mely hasi fájdalommal (görcsök, fokozott gázképződés) és/vagy 
hasmenéssel és/vagy székrekedéssel jár. Alapja az enterális idegrendszer működésének zavara.

Súlyos hasmenéssel járó forma (IBS-D) kezelése:

Alosetron: 5-HT3-antagonista  obstipáns

Mellékhatás: súlyos székrekedés, ischaemiás colitis; Csak nőknek adható!

Székrekedéssel járó forma (IBS-C) kezelése: lubiproston

Klorid-ion csatorna aktivátor

Mellékhatás: hasmenés



Gyulladásos bélbetegségekben (IBD) 
alkalmazott szerek

Colitis ulcerosa és Crohn-betegség

Gyógyszercsoportok:

5-aminoszalicilsav (5-ASA) készítmények

Kortikoszteroidok

Citotoxikus szerek

TNF-α ellenes szerek

Antibiotikumok



IBD kezelése
1. 5-aminoszalicilsav (5-ASA) készítmények

Indikáció: IBD 

Colitis ulcerosában hatásosabb

Hatásmechanizmus: gátolja a ciklooxigenáz enzimet, a leukotriének és a proinflammatorikus
citokinek képződését. 

Kifejlesztettek olyan termékeket, melyek savrezisztensek, melynek köszönhetően hatásuk 
hozzáférhetővé válik a vékonybél disztális szakaszán és a vastagbél területén is. 

Elérhető lokális formában is (kúp).



IBD kezelése
2. 5-ASA származékai: sulfasalazin*

Sulfasalazin: 5-aminoszalicilsav és sulfapyridin kombinációja

Főleg colitis ulcerosában hatékony. 

Mellékhatások: hányinger, fejfájás, ízületi és izomfájdalom, csontvelőkárosodás

3. Kortikoszteroidok: prednisolon*, metilprednisolon*, budesonid*

Colitis ulcerosában és Crohn-betegségben is hatásosak

Csökkentik a proinflammatorikus citokinek, kemokinek képződését, a gyulladásos sejtek adhéziós 
molekuláinak expresszióját



IBD kezelése 
4. Citotoxikus szerek: azathioprin*, 6-merkaptopurin*, methotrexát*

Mind Crohn betegségben, mind colitis ulcerosában hatásosak

Mellékhatások: csontvelőkárosodás, nyálkahártyagyilladás, hajhullás; methotrexát: májkárosodás 

5. TNF-α antagonisták: infliximab* (iv.), adalimumab* (sc.)

Főleg Crohn-betegségben alkalmazzák. 

A TNF-α és az NF-κB jelátviteli útvonal aktivációja jellemző a Crohn-betegségben, épp ezért 
kulcsfontosságú vegyületek. 

Mellékhatások: fertőzések gyakoribb előfordulása, kórokozók reaktivációja, lymphoma gyakorisága 
nő

Idővel csökkenhet a hatásosságuk az ellenük képződő ellenanyagok miatt. 



IBD kezelése

6. Antibiotikumok: metronidazol*, ciprofloxacin*, clarithromycin*

Crohn-betegség patomechanizmusában felvetődött a Bacteroides szerepe, antibiotikus kezelésre 
javulhat  a betegek állapota. 

Integrinellenes szerek: natalizumab* (iv. infúzióban)

Crohn-betegségben alkalmazható szer

Meggátolja a fehérvérsejtek kitapadását és migrációját

Mellékhatása: Polyomavírus reaktivációja és progresszív multifokális leukoencephalopathia
kialakulása


