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Mother’s little helper (Rolling Stones, 1966)

What a drag it is getting old

"Kids are different today„ I hear every mother say

Mother needs something today to calm her down
And though she's not really ill, There's a little yellow pill

She goes running for the shelter of a mother's little helper

And it helps her on her way, gets her through her busy day

"Things are different today„ I hear every mother say

Cooking fresh food for a husband's just a drag

So she buys an instant cake and she burns her frozen steak

And goes running for the shelter of a mother's little helper

And two help her on her way, get her through her busy day

Doctor please, some more of these, Outside the door, she took four more
What a drag it is getting old

"Men just aren't the same today„ I hear every mother say

They just don't appreciate that you get tired

They're so hard to satisfy, You can tranquilize your mind
So go running for the shelter of a mother's little helper

And four help you through the night, help to minimize your plight

Doctor please, some more of these, Outside the door, she took four more

What a drag it is getting old

"Life's just much too hard today„ I hear every mother say

The pursuit of happiness just seems a bore

And if you take more of those, you will get an overdose
No more running for the shelter of a mother's little helper

They just helped you on your way, through your busy dying day



Anxiolítikus (szorongásoldó) hatás

• a szorongás szelektív oldása a motoros és a mentális 

funkciók befolyásolása nélkül

Szedatív hatás

• nyugtató hatás, amely magában foglalja az éberségi szint, a 

spontán aktivitás és a mentális koncentrálóképesség 

csökkenését

Altató hatás

• álmosító hatás, alvászavarok 

esetén az elalvás, és az alvás 

fenntartásának az elősegítése, 

oly módon, hogy az alvás a 

lehető legteljesebb mértékben 

hasonlítson a természetes 

alváshoz.



GABAerg neurotranszmisszió

• A GABA a legfontosabb gátló transzmitter a központi 

idegrendszer szupraspinális szintjén. 



GABAerg neurotranszmisszió

• egyes antiepileptikumok preszinaptikus GABA serkentők: 

vigabatrin, valproat – GABA-transzamináz gátlás; tiagabin – GABA-uptake gátlás

szintézis: glutamátból (glutamát-dekaboxiláz)

hatás befejezése: uptake (re-uptake vagy glia).

lebontás: GABA-transzamináz.

glutamin-glutamát/GABA ciklus: glutamin 

transzfere az asztrocitákból a neuronokba, 

illetve a glutamát/GABA transzfere a 

neuronokból az asztrocitákba



GABA receptorok

• GABAA (ionotrop) 

• GABAB (G-protein-kapcsolt)

• GABAA receptorok: heteropentamer ligand-vezérelt ioncsatornák 

(Cl- beáramlás, csökkenő excitabilitás). GABAA receptorok mediálják a gyors 

szinaptikus gátlás nagy részét. 

A GABAA receptorok fontos farmakológiai targetek: a legtöbb 

szorongáscsökkentő és altató ennek a receptornak a működését 

befolyásolja.

• A metabotrop GABAB receptorok 

mind a preszinaptikus (neuro-

transzmitter felszabadulás gátlása), 

mind a posztszinaptikus membránban

(hiperpolarizáció) megtalálhatók.

GABAB -agonista: baclofen

(centrális támadáspontú harántcsíkolt

izom relaxáns- spaszticitás kezelése).



GABAA receptorok

• A GABA kötőhelyen agonista a muscimol, antagonista a bicucullin.

• A picrotoxin a klorid csatornát blokkolja (vagy nem kompetitív ant.)

• A benzodiazepinek és a barbiturátok a receptorkomplex pozitív 

allosztérikus modulátorai. 



A GABAerg transzmissziót pozitívan moduláló 

anyagok a következő hatásokat hozzák 

(hozhatják) létre egyre emelkedő dózisban:

• szorongásoldó hatás (a szedatív hatástól 

általában nem különíthető el – kis dózis)

• altató hatás (közepes dózis)

• általános anesztézia (még nagyobb dózis)

• kóma (toxikus dózis)

A GABAerg vagy egyéb szedatív szerek és az 

etanol között additív szinergizmus van.



A GABAerg szedato-hipnotikumok további 

lehetséges hatásai:

• antiepileptikus hatás

• harántcsíkolt izom relaxáló hatás

• anterográd amnézia



GABAA receptorok 
Alegység összetétel és funkcionális szerep

• α-alegység – jelentőség a pozitív 

allosztérikus modulátor benzodiazepinek

farmakológiai hatásaiban: GABAA-rec.

α1-alegységgel – szedatív, altató 

hatás

Z-altatók  - elsősorban az ilyen

receptorhoz kötődnek

α2-alegységgel – szorongásoldó 

hatás

Szorongásoldás szedáció nélkül

α5-alegységgel (hippocampusban)

Parciális inverz agonisták a 

kognitív deficit kezelésére 

használhatók?



GABA modulátorok



Benzodiazepinek

• A leggyakrabban használt 

szedatohipnotikumok.

• A GABAA receptoron külön 

kötőhellyel rendelkeznek, 

amelyet BDZ (benzodiazepin) 

kötőhelynek/receptornak 

neveznek.

az α alegység jelentősége:
α1 – szedatív, altató, 

α2 – szorongáscsökkentő

• A benzodiazepinek a BDZ 

receptorok aktiválása révén 

elősegítik a  GABA kötődését a 

GABA saját receptorához.

Ioncsatorna



• A benzodiazepinek nem 

helyettesítik a GABA-t, 

de GABA jelenlétében 

fokozzák annak hatásait, 

anélkül, hogy direkt 

hatásuk lenne a GABA 

receptorokra vagy az 

ahhoz tartozó klorid 

csatornákra.

• A benzodiazepinek 

fokozzák a GABAerg 

gátlást, oly módon, hogy 

hatásukra a klorid 

csatorna gyakrabban 

kerül nyitott állapotba.

BDZ jelenlétében

BDZ nélkül

GABA koncentráció
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A benzodiazepinek dózis-hatás görbéje

Dózis

Szedáció

Altató h.

Aneszt.

Kóma

BDZ



BDZ receptor ligandok

• Agonisták

• pozitív allosztérikus modulátorok: pl. diazepam

• szorongásoldó, szedatív és altató (stb.) hatásokkal rendelkeznek

• Antagonisták

• neutrális allosztérikus modulátorok: flumazenil

• kötődnek a receptorhoz, és akadályozzák a BDZ agonisták kötődését, de 

nem befolyásolják a GABA kötődését.

• BDZ mérgezésben ellenszerek

• Inverz agonisták

• negatív allosztérikus modulátorok 

• olyan szerkezeti változást okoznak, amely gátolja a GABA kötődését saját 

receptorához, ezáltal szorongást, pánikot és görcsöket válthatnak ki (de 

csökkenthetik a kognitív deficitet, javíthatják a memóriát)



Benzodiazepinek: kémiai szerkezet

tetraciklikus 

benzodiazepinek



A benzodiazepinek jellemző 

farmakológiai hatásai

• szorongásoldó, szedatív

• altató (nREM2 , REM, nREM3,4)

• nem hoznak létre teljes sebészi anesztéziát

• antiepileptikus

• centrális támadáspontú harántcsíkolt izomrelaxáns

• amnéziát kiváltó hatás

A különböző benzodiazepinek (receptor agonisták) alapvető hatásai 

lényegesen nem térnek el egymástól, a közöttük levő különbségek 

elsősorban farmakokinetikai tulajdonságaikból következnek.



Szorongáscsökkentő (szedatív): diazepam, clonazepam, alprazolam, 

oxazepam, lorazepam, chlordiazepoxid, medazepam, clorazepat, clobazam, 

halazepam, prazepam, tofisopam

Altató: midazolam, nitrazepam, triazolam, lorazepam, flurazepam, brotizolam, 

estazolam, quazepam, temazepam, lormetazepam, cinolazepam, flunitrazepam

További indikációk:

Pánik betegség (pl. alprazolam, clonazepam)

Hcs. izomrelaxáció (spaszticitás, akut spazmus) (pl. diazepam, tetrazepam)

Antiepileptikum: akut – status epilepticus (pl. diazepam, lorazepam), 

krónikus – petit mal (pl. clonazepam)

Premedikáció (pl. diazepam)

Ált. anesztézia bevezetése, TIVA része: (pl. midazolam)

Alkoholelvonás, delirium tremens: (pl. diazepam)

Endoszkópia (szedáció, amnézia) (pl. diazepam, midazolam)

A leggyakrabban használt 

benzodiazepinek és indikációik



A benzodiazepinek farmakokinetikája

• Zsíroldékony vegyületek, 

amelyek jól szívódnak fel a 

bélből (az orális adag több, 

mint 80 %-a a keringésben 

megjelenik).

• Jó az eloszlásuk, átjutnak a 

vér-agy gáton és a placentán.

• Nagyfokú a plazma fehérje 

kötésük (60-95 %), de ez nem 

okoz klinikailag jelentős 

gyógyszerkölcsönhatásokat.

• A májban metabolizálódnak 

(aktív metabolitok!) és a vesén 

keresztül ürülnek.

Hatóanyag Felezési idő (óra)

Midazolam 1,5-2,5 rövid

Triazolam 2-5

Oxazepam 5-15

Lorazepam 13-16

Alprazolam 12-15

Nitrazepam 18-30

Clonazepam 30-40

Chlordiazepoxid
5-30 

(48-96 - metabolitok)

Diazepam
24-48 

(30-90)

Flurazepam 1,5 (30-90) hosszú



A benzodiazepinek metabolizmusa

• Diazepam-típus:

• hosszú felezési 

idejű (30-90 óra) 

aktív metabolitok 

keletkeznek, ami 

kumulációhoz 

vezethet.

• Triazolam-típus

(tetraciklikus BDZ-k):

• képződnek aktív 

metabolitok, de 

felezési idejük rövid.

• Oxazepam-típus:

• nem képződnek 

aktív metabolitok, 

direkt konjugáció 

után ürülnek.



A benzodiazepinek nem kívánatos hatásai
• szedáció, alkohollal és más szedatív szerekkel való interakció

• anterográd amnézia, (a tanulási képesség romlása ?)

• időskorban konfúz állapotok (túladagolás következménye?)

• időskorban traumák veszélyének fokozása (szedáció, izomrelaxáció → járási 

instabilitás)

• paradox hatások (gyakrabban időseken): izgatottság, ingerlékenység, agresszivitás

• nem teljesen „fiziológiás alvás, rebound hatás az altatóként történő tartósabb 

használat befejezése esetén (álmatlanság, REM: rémálmok)

• „hangover” hatás, másnapi szedáció (altatók esetén), veszélyek alvási apnoe esetén

• viszonylag kisfokú, de létező dependencia, eufória lehetősége (kifejezettebb lehet 

rövid felezési idejű vegyületek esetén) – rebound hatás (szorongás)

• tolerancia (különösen nagyfokú az antiepileptikus hatáshoz)

• mindezek ellenére a benzodiazepinek viszonylag biztonságos szerek, a 

kardiovaszkuláris és a légzőrendszer állapotát csak nagy dózisban, ezen rendszerek 

már eleve fennálló betegsége esetén rontják. 

Túladagolás esetén van antagonistájuk: flumazenil.

Alkohollal (más szedatívummal) együtt, ill. 

gyorsan nagy adagban iv. adva veszélyesek lehetnek



1979



1960 – a Benzodiazepin korszak kezdete
• Leo Sternbach (1908 Abbázia – 2005 USA)

• lengyel-magyar szülők gyermeke, Krakkóban, 

majd Svájcban dolgozott, a háború elől 1941-ben 

az USA-ba települt, és a Hoffmann-LaRoche

cégnél dolgozott, mint kémikus

• a cég szorongásoldók kifejlesztését tűzte ki célul, 

Sternbach ezen dolgozott 1954-től.

• Sternbach az általa korábban Krakkóban vizsgált 

benzheptoxdiazinok (quinazolin-oxidok) származékaitól 

remélt szorongásoldó hatást

• több mint 40 vegyület – mind hatástalan

• 1956-ban Sternbach kutatását leállították, az általa szintetizát utolsó vegyületek 

egyike volt az Ro 5-0690, amely részben véletlennek köszönhetően került másfél 

év múlva mégis tesztelésre

• Az Ro 5-0690 hatásosnak bizonyult, 

1960-ban Librium néven forgalomba hozták, 

majd 1963-ban követte a Valium.





Valium 1965



Valium 1970



Nem benzodiazepin, de BDZ-agonista

GABAerg altatók („Z altatók”)

Cyclopyrrolon és imidazopyridin származékok:

(es)zopiclon, zolpidem és zaleplon

• Az α1 alegységet tartalmazó BDZ receptorokat preferálják.

• A benzodiazepinektől eltérően csak minimális izomrelaxáns és 

antiepileptikus hatásuk van.

• Altató adagban kicsi a hatásuk az alvási fázisok időtartamára, kevésbé 

váltanak ki toleranciát és dependenciát, mint a benzodiazepinek.

• A zaleplon 1 órás felezési idővel rendelkezik. Jó elaltató, de kevés hatása 

van magára az alvásra. (Előnyös lehet olyan betegeknél, 

akiknek az alvászavara elsősorban abban nyilvánul meg, 

hogy nehezen tudnak este elaludni.) 

Amnéziáról ritkábban számoltak 

be a használata során.

zopiclon



Szerotonin és a 

szorongás



Nem GABAerg szorongásoldók –

szerotoninerg szerek a szorongásoldásban

• SSRI (pl. fluoxetin, stb. – lásd antidepresszánsok)

• antidepresszív vegyületek használata szorongásos állapotokban

• pánik-betegség kezelésének a fő szerei, de akutan nem hatékonyak

• Buspiron

• A buspiron anxiolítikus hatása szelektív, 

nem társul hozzá szedatív, altató, 

antiepileptikus vagy izomrelaxáns hatás.

• Nem befolyásolja a GABAerg transzmissziót, parciális agonista az 5-HT1A

receptorokon az agyban.

• Előnye: nem okoz dependenciát, nem szedatív, nincs additív szinergista hatása 

szedatív szerekkel vagy az etanollal.

• Hátránya: szorongásoldó hatása lassan alakul ki 

gyenge: alkalmazható generalizált szorongásban, de nem hatékony 

pánikbetegségben.

- a hatás lassan alakul ki (1-3 hét)



Melatonin és orexin

– alvászavarok



Nem GABAerg altatók

• Ramelteon, tasimelteon – MT1 és MT2 agonisták.

• a melatonin receptorok szerepet játszanak az alvás-ébrenlét ciklus 

szabályozásában (suprachiasmatikus magok)

• elalvászavarokban jöhetnek szóba – maga a melatonin is (elsősorban ha a 

cirkadián ritmus zavaráról van szó, pl. jetlag) – USA (Tasimelteon 2014 óta)

• csökkentik az elalváshoz szükséges időt krónikus insomnia esetén, nem 

okoznak rebound insomniát vagy elvonási tüneteket

• mellékhatások (ramelteon): ált. nerm specifikus: szédülés, fáradtság, fejfájás
ritkán anafilaxiás reakció, depressziós betegeknél gyakoribb öngyilkossági gondolatok

• Suvorexant – orexin antagonista (2015: USA, Japán)

• Orexin A és B a hypothalamusban szerepet játszik az ébrenlét fenntartásában

• orexinerg neuronok hiánya – narcolepsia

• Orexin antagonisták – altató hatás

• MH: szokatlan álmok, öngyilkossági gondolatok, nem mindenkinél hatnak;

dependencia – kb. mint a Z-altatók



Egyéb 

szedatohipnotikumok



Szedatív-hipnotikus (mellék)hatással 

rendelkező egyéb vegyületek:

• régebbi, elavult nyugatók, altatók (közülök néhány még 

forgalomban van, esetleg más indikációval: pl. barbiturátok)

• H1 antagonisták (régebbi, lipidoldékony H1-blokkolók – pl. 

diphenhydramin és doxylamin)

• egyes (főleg a triciklikus) antipszichotikumok és 

antidepresszánsok (H1 blokkoló mellékhatásuk miatt)

• α2 agonisták (pl. clonidin, dexmedetomidin)

• opioidok

• egyes antiepileptikumok (a BDZ-ken és a barbiturátokon kívül 

pl. a vigabatrin, a topiramát, a levetiracetam és a pregabalin)

• scopolamin

• alkohol !!!



A  MÚLT



A nyugtató „gyógymódok” 

története







Noé, a földműves, szőlőt kezdett telepíteni.

Amikor bort ivott, megrészegült … 

(Teremtés könyve 9.20-21)





Valeriana (XVI. századtól ismert)



A XIX. században forgalomba került 

új (szintetikus) nyugtatók, altatók

• brómsók

• klorálhidrát (szintézis 1832, használat 1869-óta, 

az első szintetikus altató)

• paraldehid (1882 –altató)

• sulfonmetan (1888 – altató)

• urethan (1800-as évek vége – altató) 



A GABA-korszak kezdete: Barbiturátok

• barbitursav szintézise – Adolph von Baeyer 1864 (kémiai Nobel-díj 1905)

• 1903 – Emil Fischer, Joseph von Mering – az első 

hatékony barbiturát, a diethylbarbitursav szintézise, 

bevezetés a terápiába Veronal néven

• 1912 – phenobarbitál bevezetése
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A barbiturátok hatásmódja

• Allosztérikus moduláló 

hatásuk következtében a 

GABA tartósabban kötve 

marad a receptorához, így 

a GABA-függő klorid 

csatorna tovább marad 

nyitva.

• Nagyobb adagban a barbiturátok maguk is nyitják a klorid csatornát.

• További, nem szelektív hatásaik is lehetnek (serkentő 

neurotranszmisszió csökkentése, nem szinaptikus membrán hatások).

Hatásmódjukból következik:

• képesek teljes sebészi anesztézia létrehozására

• kicsi a terápiás szélességük



Dózis

Szedáció

Altató h.

Aneszt.

Kóma

A barbiturátok dózis-hatás görbéje



Tartós hatású barbiturátok: 

• phenobarbital

• elavult nyugtató, altató és antiepileptikus

szerek (csak antiepileptikumként használatosak)

Közepes és rövid hatású barbiturátok:

• cyclobarbital, amobarbital

• elavult altatók (általában nem használatosak)

Ultrarövid hatású barbiturátok: 

• thiopental, methohexital

• intravénás anesztetikumok

• ultrarövid hatásuk egyik fontos oka az agyból más szövetekbe 

történő „újraeloszlásuk” (redisztribúció)



Belladonna-alkaloidok + Phenobarbital 1946



Phenobarbital 1954



Pentobarbital 1956



Pentobarbital 1960



Metamphetamin + Phenobarbital 1959



A barbiturátok hátrányos 

tulajdonságai

• Kicsi terápiás szélesség (az 

intoxikáció nagyon veszélyes)

• Nincs antagonistájuk

• Jelentős dependencia 

(pszichés és szomatikus) 

és tolerancia alakul ki tartós 

használatuk esetén

• Tartós használatuk 

enzimindukciót hoz létre, ami 

veszélyes 

gyógyszerkölcsönhatásokhoz 

vezethet.



A barbiturát korszak egyéb termékei

• chlormethiazol (1938)

• bromisoval, carbromal (1930 körül)

• chlorobutanol

• methyprylon

• ethchlorvynol

• glutethimid (1954)

• methaqualon (1955 – malária-kutatás mellékterméke)



Bromisoval 1935



Ethchlorvynol 1956



Methaqualon 1956



Glutethimid 1957



Glutethimid 1958



Ethchlorvynol 1959



A thalidomid- katasztrófa

• 1954-ben egy kis német cég olcsón előállítható 

antibiotikumok kutatásába kezdett, és előállította 

az α-phtalminoglutarimidet (thalidomid)

• antibiotikus hatást nem sikerült igazolni, de a szer szokatlanul 

biztonságosnak látszott, extrém nagy adagban sem pusztultak el a 

kísérleti állatok, ezért elkezdtek indikációt keresni neki

• a cég vezetése úgy döntött, hogy megpróbálják igazolni a szer 

szedatív hatását, 1955-ben NSZK-ban és Svájcban ingyenes 

mintákat bocsátott orvosok rendelkezésére

• a betegek nyugtató és altató hatásról számoltak be

• 1956-ban Karácsony napján, 10 hónappal a thalidomid bevezetése 

előtt Stolbergben egy gyermek fülek nélkül született, az apja a 

thalidomid programban dolgozott



A thalidomid- katasztrófa

• 1957 október 1-én szedatív, altató indikációval 

forgalmazták a thalidomidot NSZK-ban, majd

számos (46) országban (nem volt vényköteles!)

• 1961-ben a leggyakrabban használt szedatív szer volt az NSZK-ban

• 1958-as levél a gyártótól (40 ezer orvosnak)

»In der Schwangerschaft und Stillperiode steht der weibliche Organismus 

unter großer Belastung. Schlaflosigkeit, Unruhe und Spannungen sind 

beständige Klagen. Die Gabe eines Sedativums- Hypnotikums, das weder 

Mutter noch Kind schädigt, ist oft notwendig. Ein Arzt hat vielen 

Patientinnen in seiner gynäkologischen Abteilung und in seiner 

geburtshilflichen Praxis Contergan und Contergan-forte gegeben.«

• 1959-ben egy német neurológus a Contergan perifériás neuritist okozó 

hatását vetette fel, a cég tagadott, de egyre több adat gyűlt a fenti 

mellékhatásra vonatkozóan.



A thalidomid- katasztrófa

• 1961 novemberében össze-

függésbe hozták a thalidomid 

kezelést, és a phocomeliának 

nevezett fejlődési rendelle-

nességet (világszerte kb 10 

ezer eset), a Contergant 

kivonták a forgalomból

Lancet 1961



• 1952 – reserpin bevezetése (az első években nyugtatóként 

használták)

• 1954 – chlorpromazin bevezetése (antiallergiás kutatás 

mellékterméke), az első antipszichtotikum (major tranquilláns)

• 1955 – meprobamat bevezetése (Frank Berger)

– az első minor tranquilláns

• a meprobamátot eleinte úgy tekintették,

hogy mentes a barbiturátszerű problémáktól,

majd kiderült a függőség – „dehydrated Martini”,

„happy pill”, Miltown-bulikat tartottak, – és az egyéb

barbiturátszerű hatások (pl. enzimindukció)

A major és a minor tranquillánsok szétválása: 

meprobamat és chlorpromazin



Meprobamat 1958



Amphetamin + meprobamat


