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Nyolcadik utas a tuberkulózis 
(gümőkór, fehér pestis)

Egyiptomi múmia a British Múzeumban - tuberkulótikus elváltozás a 

csigolyákban (i.e. 3000–2400)



- i.e. 460, Hippocrates: elterjedt, súlyos, halálos betegség

- XIX sz., “egy romantikus megbetegedés”
- Franz Kafka, Frederic Chopin, Alexander Graham Bell

2018, 10 millióan betegedtek meg, 1.5 millióan 

belehaltak , 484 000 gyógyszer rezisztens TBC -

WHO

“A vaccine that prevented tuberculosis would merit a 

Nobel Prize, but it’s just very difficult to develop.” – Tom 

Frieden (Director of the Centers for Disease Control and Prevention)

A Tuberkulózis diagnózis és kezelése becsülhetően 53 millió életet 

mentett meg 2000 és 2016 között.

Nyolcadik utas a tuberkulózis



Mycobaktériumok

• Fajtái:
– M. tuberculosis - tuberkulózis
– M. bovis – szarvasmarha tuberkulózis

– M. kansasii – tuberkulózishoz hasonló 

– M. marinum – bőr granulomás elváltozása (uszodák, tavak)

– M. avium complex (avium/intracellulare) – tüdő megbetegedés főleg AIDS-

es betegekben

– M fortuitum – sebfertőzések, szívbillenytűk fertőzései 

– M. ulcerans – Buruli fekély (bőr)

– M. leprae - lepra



Mycobacterium Tuberculosis

Mycobacterium

Robert Koch 1882-ben bizonyította szerepét a 

tuberkulózisban (orvosi Nobel díj 1905)

• Pálcikaszerű bacilusok amelyek tenyészetben gombákra jellemző 

myceliumot képeznek

mycobacterium = gomba szerű baktérium



• aerob, pálca

• 15-20 óránként osztódik (nagyon lassan)

• hydrofób sejtfal (nehéz áthatolni)

• intracelluláris pathogén
(nem obligát)

• rezisztencia

• speciális gyulladás 

– savas pH

– hypoxiás körülmények

– kavernák 

Mycobacterium



Tuberkulotikus elváltozások fejlődése 



Antituberkulotikumok

• érpálya

• granulóma interszticiuma

• immun sejtek, fagolizoszóma

• a mycobaktérium sejtfalán áthatolva 

érik el molekuláris célpontjukat

• a nekrótikus granulómákban az 

elsajtosodott részeken keresztül, 

vaszkularizáció és aktív transzport 

mechanizmusok nélkül jutnak el az 

extracelluláris mycobaktériumokhoz



Antituberkulotikumok
Első vonalbeli szerek:

Isoniazid (Izonikotinsav-hidrazin, INH)

Rifampin (rifampicin, RA)

Pyrazinamid (PZA)

Ethambutol (ETB)

Streptomycin

Második vonalbeli szerek:

Ethionamid

Cycloserin

Paraaminosalicylsav (PAS)

Kanamycin, amikacin

Capreomycin

Fluoroquinolonok

Rifabutin

Linezolid

Bedaquilin

Delamanid
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Antituberkulotikumok



Antituberkulotikumok

A terápia sajátosságai

• gyorsan osztódó baktériumok: isoniazid (INH)

• lassan osztódó, perzisztáló (alvó) formák: rifampicin (RA), pyrazinamid

(PZA), ethambutol (ETB)

• hosszú ideig tartó kezelés (6 hónap-2 évig)

• mindig kombinált kezelés

• leggyakoribb kezelési stratégia: INH + RA + PZA + ETB – első 2 hónap

INH + RA – további 4 hónap 

• szociális poblémák

• az alkalmazott gyógyszerek általában jól felszívódnak per os adva és jó a 

szöveti eloszlásuk (kivétel: aminoglikozidok, Capreomycin)



Antituberkulotikumok. Első vonalbeli szerek

Isoniazid

• Baktericid az osztódó sejtekre, bakteriosztatikus a nyugvó sejtekre

• Hatásmechanizmus: a mikolsav szintézisét gátolja

• Farmakokinetika:

• per os adva jól felszívódik, iv. is adható

• szöveti eloszlása kitűnő: testfolyadékokban, liquorban, granulomában is 

magas koncentrációt ér el

• metabolizmusa acetilálással történik a májban (T1/2 =1 h gyors acetilálók,  

T1/2 =3 h lassú acetilálók)

• Mellékhatások:

• hepatotoxicitás, dózisfüggő, alkohol fokozza a kialakulását, gyakoribb 

gyors acetilálóknál)

• neurológiai, lassú acetilálóknál gyakoribb

• perifériás neuritis, paresthesia (ritkán fejfájás, memória zavar, 

psychosis, görcsök)

• oka B6 vitamin hiány (fokozza a kiürülését)



Rifampin (rifampicin)

• Baktericid

• RNS polimerázt gátolja (RNS és protein szintézis ↓, hosszú posztantibiotikus 

hatása van)

• Spektrum: M. tuberculosis,, M. leprae, Neisseria meningitidis, 

Staphylococcus, Haemophilus influenzae, pox vírusok

• Farmakokinetika:

• per os adva jól felszívódik, szöveti eloszlása jó, liquorba is bejut

• májban metabolizálódik, erős enzim induktor (saját metabolizmusát is 

felgyorsítja)

• Mellékhatások: 

- hepatotoxicitás (májenzim emelkedés, ritkán hepatitis)

- testnedveket narancssárgára színezi (verejték, könny, vizelet)

- ritkán neurológiai zavarok

Antituberkulotikumok. Első vonalbeli szerek



Rifampin

• Klinikai alkalmazás: 

- általában kombinációban! (gyors rezisztencia)

- leghatékonyabb antituberkulotikum

- lepra (dapsonnal és clofaziminel kombinálva)

- monoterápiában Meningococcus, H. influenzae infekció esetén a 

kontaktok profilaxisára 

- rezisztens staphylococcus fertőzések (endocarditis, osteomyelitis 

- Ciprofloxacinnal kombinálva)

• Interakciók 

- erős enzim induktor

- CYP3A4, CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6

- saját metabolizmusát is felgyorsítja

Antituberkulotikumok. Első vonalbeli szerek



Pyrazinamid

• Baktericid, belőle pyrazinoinsav képződik, baktérium membrán transzportját 

és metabolizmusát gátolja

• Mellékhatások:

- hepatotoxikus

- húgysav kiürülését kompetitíven gátolja

• Klinikai alkalmazás:

- rövid távú terápiában kombinációs kezelés részeként

- INH helyett rezisztencia esetén

Antituberkulotikumok. Első vonalbeli szerek



Ethambutol

• Bakteriosztatikus, mycobaktérium arabinosyl transzferázt gátolja → 

arabinoglycan képződés gátlás → baktérium sejtfal szintézis gátlás 

• Farmakokinetika

- per os adva jól felszívódik (alkohol gátolja)

• Mellékhatások:

- retrobulbáris neuritis (csökkent látásélesség, scotomák), rendszeres 

szemészeti vizsgálat szükséges

- ritka mellékhatások: hányinger, izületi fájdalom, fejfájás, allergia

• Klinikai alkalmazás:

- korai intenzív kezelési fázis, kombinációban

Antituberkulotikumok. Első vonalbeli szerek



Streptomycin

• Baktericid

• Hatásmechanizmus: fehérje szintézis gátló

• Spektrum: M. tuberculosis, IC felhalmozódó baktériumokra nem hat. M. 

kansasii és M. avium rezisztensek

• Farmakokinetika

- csak parenterálisan alkalmazzák (hetente 2-3* i.m.) 

- KIR-be nem jut be 

• Mellékhatások

- nephro- és ototoxikus

• Klinikai alkalmazás

- aktív TBC kezelésére alkalmazzák

Antituberkulotikumok. Első vonalbeli szerek



Antituberkulotikumok. Második vonalbeli 

szerek

• első vonalbeli szerekkel szembeni 

rezisztencia

• klinikai sikertelenség

• súlyos mellékhatások

Klinikai alkalmazás
Második vonalbeli szerek:

Ethionamid

Cycloserin

Paraaminosalicylsav (PAS)

Kanamycin, amikacin

Capreomycin

Fluoroquinolonok

Rifabutin

Linezolid

Bedaquilin

Delamanid



Ethionamid

• Hatásmechanizmus: mycolsav szintézist gátol

• Mellékhatások: - hepatitis

- enterális panaszok

- allergia

Antituberkulotikumok. Második vonalbeli szerek

Cycloserin

• Hatásmechanizmus: D-alanin racemázt és sejtfal szintézist gátol

• Mellékhatások

- központi idegrendszeri: tremor, akut pszichózis, görcsök 

(alkohol kerülendő!)



Paraaminosalicylsav (PAS)

• Bakteriosztatikus, folsav szintézist gátol (PABA analóg)

• Mellékhatások: - gasztrointesztinális (fekély, hányinger, hasmenés)

- központi idegrendszeri

- hiperszenzitív reakciók

Antituberkulotikumok. Második vonalbeli szerek

Kanamycin 

• Aminoglikozid

• Streptomycin rezisztens törzsek esetén, ritkán alkalmazzuk

Amikacin 

• Aminoglikozid

• Főleg M. tuberculosis ellen aktív (kevéssé hat M. kansasii ellen),

multirezisztens törzsek esetén használatos



Capreomycin 

• fehérje szintézis gátló

• multirezisztens M. tuberculosis törzsek ellen

• nephro- és ototoxikus

• parenterálisan alkalmazzuk

Antituberkulotikumok. Második vonalbeli szerek

Fluoroquinolonok 

• Ciprofloxacin, levofloxacin, gatifloxacin, moxifloxacin

• kombinációban M. tuberculosis ellen

Rifabutin 

• Rifampicinhez hasonló, enyhébb enzim induktor

• HIV fertőzöttek TBC-s megbetegedésében használatos 

(kevesebb interakció)



Antituberkulotikumok. Második vonalbeli szerek

Linezolid

• Hatásmechanizmus: fehérje szintézis gátló 

• Klinikai alkalmazás: multirezisztens és atípusos mycobaktériumok esetén

• mellékhatásai hosszú távú alkalmazás során: csontvelő szupresszió, 

neuropáthia

Bedaquilin 

• Hatásmechanizmus: mycobaktérium ATP szintázt gátolja

• Klinikai alkalmazás: csak multi-rezisztens esetekben

• Mellékhatásai : arrhytmiák (QT szakaszt nyújt), hirtelen halál

Delamanid

• Hatásmechanizmus: mycolsav szintézist gátol 

• Klinikai alkalmazás: csak multi-rezisztens esetekben

• Mellékhatásai : arrhytmiák (QT szakaszt nyújt)



• M. kansasii - ciprofloxacin, clarithromycin, ethambutol, INH, rifampin, 

cotrimoxazol (trimethoprim-sulfamethoxazol)

• M. marinum - amikacin, clarithromycin, ethambutol, doxycyclin, 

minocyclin, rifampin, cotrimoxazol

• M. scrofulaceum - amikacin, erythromycin (makrolidok), rifampin, 

streptomycin, sebészeti beavatkozás

• M. avium complex (avium/intracellulare) - amikacin, azithromycin, 

clarithromycin, ciprofloxacin, ethambutol, rifabutin 

• M. chelonae - amikacin, doxycyclin, imipenem, macrolides, tobramycin

• M fortuitum - amikacin, cefoxitin, ciprofloxacin, doxycyclin, ofloxacin, 

cotrimoxazol

• M. ulcerans - INH, streptomycin, rifampin, minocyclin, sebészeti 

beavatkozás

Atípusos mycobaktériumokkal való fertőzések kezelési 

lehetőségei (tájékoztató jelleggel)



Lepra kezelésére alkalmazott szerek 

Dapson 

• folsav szintézis gátló  

• gyakran rifampinnal kombinációban 

• kevés mellékhatás, hemolízis  G6PD hiány esetén

Rifampin 



Gombaellenes szerek



Fontosabb gomba típusok
Súlyos fertőzést okoznak a sarjadzó, dimorf és penészgombák: 

• Élesztőgombák (sarjadzó gombák):
– Candida albicans (candidiasis, RTI)

– Cryptococcus neoformans (meningitisz, endocarditisz)

• Dimorf:
– Histoplasma capsulatum (Hisztoplazmózis-köhögés, láz, tüdő 

infiltráció)

– Blastomyces dermatitidis (Blasztomikózis-tüdőgyulladás)

– Coccidioides immitis (meningitisz)

• Penészgombák:
– Aspergillus fumigatus

– Aspergillus niger (a fáraó átka, Tutanhamon)

– Mucor sp., Fuzárium

Dermatophytonok (fonalas gombák - obligát patogének):
– Trychophytons

– Epidermophytons

– Microsporon

– Malassezia furfur



A Fáraó átka: egy tudományos magyarázat

- 1923, egyiptológus Howard Carter, Lord Carnarvon belépnek a sírkamrába

- “Death Shall Come on Swift Wings to Him Who Disturbs the Peace of the King„

- halál esetek, sérülések, balszerencsék sorozata

- Staphylococcus, Pseudomonas baktériumok, Aspergillus spórák – a sírkamrában

- több sírkamrában Histoplasmát találtak



Azolok

Poliének (gombasejt plazmamembrán)

Flucytosin gátolja a DNS szintézist

Echinocandinok



Hatásmechanizmus szerinti osztályozás

• sejtfal szintézis gátlók: Echinocandinok

• sejtmembrán ergoszterinhez kötődnek: Amphotercin–B, Nystatin.

• ergoszterin + lanoszterin szintézis gátlók: Terbinafin, Naftifin

• ergoszterin szintézis gátlók: Azolok

• nukleinsav szintézis gátló: Flucytosin

• mitózis gátló: Griseofulvin

• sejtépítő anyagok felvételét gátolja: Ciclopirox



Szisztémás antimikotikumok szisztémás gombás megbetegedésekre

Amphotericin B, lipidekkel kombinált amphotericin B 

Poliének (makrolid antibiotikumok)

- fungicid, ergoszterinhez kötődik és pórusokat képez a gombasejt 

plazmamembránján

- Alkalmazható szisztémásan mivel jobban károsítja a gombasejteket mint 

az emlőssejteket (ergoszterin membránokhoz jobban kötődik)



Hatásspektrum

- Aspergillus

- Blastomyces dermatitidis

- Candida sp.

- Cryptococcus neoformans

- Coccidioides immitis

- Histoplasma capsulatum

- Mucor spp.

Leishmania, Acantamoeba

Dermatophytonokra egyáltalán nem hatnak!

Széles spektrum



Szisztémás antimikotikumok szisztémás gombás megbetegedésekre

Amphotericin B, lipidekkel kombinált amphotericin B

Poliének (makrolid antibiotikumok)

Farmakokinetika:

- csak parenterálisan adagolható

- jó eloszlás, kivéve KIR

- lipidekkel kombinált forma: jobb hatás, 

kevesebb mellékhatás

- lassú, vizelettel való kiürülés 

Klinikai alkalmazás:

- életet veszélyeztető gombás fertőzések: szervi mycosis, gombaszepszis

- coccidio- vagy candida meningitis - intratechalis adagolás

- lokális alkalmazás szem- vagy hólyag fertőzésekben

- leischmaniasisban is hatásos



Szisztémás antimikotikumok szisztémás 

gombás megbetegedésekre

Amphotericin B, lipidekkel kombinált amphotericin B

Poliének (makrolid antibiotikumok)

Mellékhatások:

- láz, hidegrázás, GI mellékhatások

(infuzió alkalmazásakor)

- kummulatív toxicitás

– nephrotoxicitás (monitorizálás)

– májkárosodás

– csontvelő károsodás stb.

- liposomális amphotericin B

- kevésbé nephrotoxikus és csontvelőkárosító

- nagyobb dózisok alkalmazása lehetséges



Szisztémás antimikotikumok szisztémás gombás megbetegedésekre

5- fluorocitozin (flucytosin)

Antimetabolit 

Hatásmechanizmus:

- gombasejtekben 5-FU 

képződik, beépül az RNS-be, 

gátolja a fehérje szintézist

Kombináció előnyei:

– fokozza a flucytosin bejutását

– enyhébb toxicitás

– rövidebb kezelés

– rezisztencia csökken (!)



Szisztémás antimikotikumok szisztémás gombás 

megbetegedésekre

Mellékhatások: - csontvelő- és májtoxicitás

- GI, toxikus enterocolitis (ritka, magas szérumszintnél)

Klinikai alkalmazás: - Amphotericin B-vel szinergista hatású, együtt 

adják

- főleg Cryptococcus neoformans és Candida

fajok ellen jó hatékonyságú 

Antimetabolit 

5- fluorocitozin (flucytosin)

Farmakokinetika: - per os jól felszívódik

- jó eloszlás, KIR-be is bejut

- felezési ideje rövid



Szisztémás antimikotikumok szisztémás gombás megbetegedésekre

Imidazolok: clotrimazol, ketoconazol

Triazolok:  I. gen. fluconazol, itraconazol

II. gen. voriconazol, posaconazol, isavuconazol

Azolszármazékok 

- gombasejtek citokróm P-450 

enzimrendszeréhez kötődve gátolják az 

ergoszterin szintézist

- hatásuk nagyfokú szelektivitást mutat, 

nagyobb affinitással kötődnek a 

gombasejt enzimrendszeréhez



Szisztémás antimikotikumok szisztémás gombás megbetegedésekre

Azolszármazékok 

Farmakokinetika:

- per os jól felszívódnak

- itraconazol – KIR-be nem jut be, főleg bélrendszeren keresztül ürül

- fluconazol és voriconazol – KIR-be bejutnak, főleg vizelettel ürülnek

- itraconazol és fluconazol- felhalmozódnak a körömben, bőrben

Mellékhatások: - relatíve atoxikusak

- főleg GI 

- májenzimszint emelkedés

- ritkán hepatitis 

- (ketokonazol – gynaecomastia, oligospermia, 

impotencia (tesztoszteron szintézist gátolja))



Szisztémás antimikotikumok szisztémás gombás megbetegedésekre

Klinikai indikációk:

- széles spektrumúak, Candida sp., Cryptococcus, blasztomikózis,           

coccidioidomycosis, hisztoplazmózis, dermatophytonok

- itraconazol és voriconazol - Aspergillus fertőzésekben is hatékonyak

- itraconazol, fluconazol - dermato- és onychomycosis

- fluconazol – első választás mucocutan candidiosisban (bél, genitáliák), 

Cryptococcus meningitisben, aspergillosisban magas koncentrációban hat.

- fluconazol, voriconazol – gyakran alkalmazzák intenzív osztályokon    

szepsisekben, Candida szepsis (Vo.azol>Fl.azol)

- posaconazol, isavuconazol –invazív aspergillózis, mucormycosis

- (ketoconazolt leginkább már csak helyileg alkalmazzák)

Azolszármazékok 



Szisztémás antimikotikumok szisztémás gombás megbetegedésekre

Caspofungin, micafungin, anidulafungin

Echinocandinok 

Hatásmechanizmus:

- béta- glikán szintetázt gátolják és ezáltal nem képződik béta-glikán 

(ozmotikus stabilitásban, sejtosztódásban játszik szerepet)

- hatékonyak: Candida sp, Aspergillus sp

- csak i.v.

Mellékhatások: - jól toleráltak (enyhe mellékhatások)

- GI, kipirulás

- májenzimszint emelkedés

- micafungin állatkísérletekben növelte a májtumor 

megjelenésének esélyét; csontvelőkárosító is lehet

Indikációk: - Candida és Aspergillus fertőzések

- szepszis

- multirezisztens fertőzések



Szisztémás antimikotikumok , mucocutan infekciók kezelésére

Terbinafin 

Hatásmechanizmus:

- szkvalént metabolizáló epoxidázt gátol → szkvalének felhalmozódnak →

toxikus hatás és ergoszterin hiány

- fungicid, széles spektrumú

Farmakokinetika:

- per os jól felszívódik

- körömben, hajban, bőrben felhalmozódik

Mellékhatások:

- GI

- bőr reakciók (ritkán Stevens-Johnson szindróma)

- májenzimszint emelkedés

Indikációk: - onycho- és dermatomycosisok lokális és szisztémás 

kezelése (dermatophytonok)

- egyes Candida fertőzések



Szisztémás antimikotikumok , mucocutan infekciók kezelésére

Griseofulvin 

Hatásmechanizmus: - mitózist gátol

- fungisztatikus, főleg dermatophytonokra hat 

Farmakokinetika: - per os jól felszívódik

- körömben, hajban, bőrben felhalmozódik

Mellékhatások: - GI

- májenzimszint emelkedés, májkárosodás 

(toxikus reakció)

Indikációk: - microsporia capitis hajas fejbőrön

Interakciók: - enzim induktor



Lokálisan ható antimikotikumok

Nystatin (polién makrolid antibiotikum) 

Hatásmechanizmus:

- Amphotericin B-hez hasonló vegyület 

Farmakokinetika:

- per os nem szívódik fel, lokális hatás a bélrendszerben

- bőr és nyálkahártya felületekről is rossz a felszívódása 

Mellékhatások: - hányinger, hányás, hasmenés

- exanthema

Indikációk: - szájüregi és oesophagus candidiasis

- gasztrointesztinális fertőzések

- bőr és nyálkahártya felületi fertőzései



Egyéb lokálisan ható antimikotikumok

Allilaminok: - Terbinafin, fungicid hatású krém, spray, gél

- Naftitin, fungicid krém és oldat

Amorolphin: fungicid, körömlakk 

Ciclopirox: széles spektrumú antimikotikum, antibakteriális és 

gyulladáscsökkentő hatással

onychomycosis, dermatomycosis

krém, körömlakk, oldat

Azolok: clotrimazol, bifonazol, econazol, flutrimazol, ketoconazol, 

omoconazol





Helminth Regulation of Immunity: A Three-pronged
Approach to Treat Colitis

Lopes, Fernando PhD; Matisz, Chelsea MSc; Reyes, José L. PhD; Jijon, 

Humberto MD, PhD; Al-Darmaki, Ahmed MD; Kaplan, Gilaad G. MD, PhD; 

McKay, Derek M. PhD

Inflamm Bowel Dis. 2016 Oct;22(10):2499-512.

Adv Exp Med Biol. 2014;817:319-56. doi: 10.1007/978-1-4939-0897-4_15. 

Microbiota, immunoregulatory old friends and psychiatric 
disorders. 

Rook GA1, Raison CL, Lowry CA. 
Abstract 
Regulation of the immune system is an important function of the gut microbiota. Increasing 

evidence suggests that modern living conditions cause the gut microbiota to deviate from the 

form it took during human evolution. Contributing factors include loss of helminth infections, 

encountering less microbial biodiversity, and modulation of the microbiota composition by diet 

and antibiotic use. Thus the gut microbiota is a major mediator of the hygiene hypothesis (or as 

we prefer, "Old Friends" mechanism), which describes the role of organisms with which we 

co-evolved, and that needed to be tolerated, as crucial inducers of immunoregulation. At 

least partly as a consequence of reduced exposure to immunoregulatory Old Friends, many but 

not all of which resided in the gut, high-income countries are undergoing large increases in a wide 

range of chronic inflammatory disorders including allergies, autoimmunity and inflammatory 

bowel diseases. Depression, anxiety and reduced stress resilience are comorbid with these 

conditions, or can occur in individuals with persistently raised circulating levels of biomarkers of 

inflammation in the absence of clinically apparent peripheral inflammatory disease. Moreover 

poorly regulated inflammation during pregnancy might contribute to brain developmental 

abnormalities that underlie some cases of autism spectrum disorders and schizophrenia.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27575495




Protozoon ellenes 

szerek



Fontosabb protozoonok

• Plasmodium törzsek → malária

• Entamoeba hystolitica

• Trichomonas vaginalis

• Giardia lamblia

• Toxoplasma gondii

• Trypanosoma törzsek

• Leischmania törzsek



Malária fertőzött országok

Figyelem: egy 4 éves kislány maláriában hunyt el Brescia-ban (É-Olaszország) 2017 augusztusban



WHO

„Nearly half of the world's population is at risk of malaria

• In 2018, there were an estimated 228 million malaria cases and some 

405 000 malaria deaths. 

• More than two thirds (70%) of all malaria deaths occur between

children under 5.”

• Around 15 countries account for 78% of the deaths globally. These 

countries are mainly in sub-Saharan Africa.



Plasmodium életciklusa

- sporozoiták szúnyogcsípéssel –> 

ember vérébe. 

- májban intenzíven osztódnak -> 

merozoiták megfertőzik a 

vörösvérsejteket. A szaporodó 

egysejtűek 24, ill. 48 óránként 

a vörösvérsejtek szétesését 

okozzák – ilyenkor alakul ki a 

lázas állapot (váltóláz).

- gametocitákká differenciálódó 

merozoitokat egy újabb csípés 

során a szúnyog a vérrel együtt 

felszívja, és a rovarban kialakul 

a zigóta, amiből létrejönnek az 

újabb sporozoiták.



Plasmodium speciesek: P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae

Nem komplikált malária: parasitaemia 5% alatti, életfontosságú szervek nem 

érintettek

Komplikált malária: parasitaemia 5% feletti, görcsök, acidózis, súlyos 

anaemia, veseelégtelenség, tüdőödéma, shock

- kezelés: parenterális artemisinin vegyületek vagy kinin/kinidin, 

doxycyclinnel vagy clindamycinnel kombinálva



Malária kezelésére alkalmazott gyógyszerek osztályozása

Fejlődő májformákat (merozoitákat) 

eliminálják, primaquin
szöveti schizontocidok

Vér schizontocidok, megelőzik a klinikai tüneteket

I. Quinolinok és származékaik: 

chloroquin, mefloquin, kinin, lumefantrin

halofantrin

II. Folsav szintézis gátlók

sulfadoxin+pyrimethamin

atovaquon+proguanil

III. Artemisinek: arthemeter, artesunat

vér schizontocidok

(szuppresszív terápia)

Gametocitákra hatnak. pl. primaquingametocidok

profilaktikus kezelés



Chloroquin

Mellékhatások: G6PDH hiányban hemolízist okoz, pruritus, GI tünetek, 

látás zavar (ritka, retina-, kornea lerakódások)

- per os jól felszívódik, szövetekben felhalmozódik, felezési ideje  4

nap

- vér schizontocid – gátolja a parazitában a hem inaktiválódását 

hemozoinná (hem-polimerázt gátol), így a hem felhalmozódik → toxikus a 

parazitára

Klinikai indikáció: szuppresszív terápia, profilaxis 

P. falciparum többnyire rezisztens

Malária kezelése





Mefloquin

Mellékhatások: GI, neuropszichiátriai

Klinikai indikáció:

profilaxisra, ha ismert a chloroquin rezisztencia, 

mellékhatások miatt egyre ritkábban

nem komplikált malária terápiája, Artesunattal 

kombinálva

Malária kezelése

- vér schizontocid. Hatékony számos chloroquin rezisztens P. 

falciparum törzsre is. 

- per os lassan szívódik fel, csak per os alkalmazzuk



Cinchona alkaloidok: kinin

Mellékhatások: kinin mérgezés (cinchonism) – hányás, hasmenés, 

látás- és hallás zavar, hiperszenzitív reakció 

túladagolásban – kardiotoxicitás

- per os jól felszívódik, parenterálisan is adható (i.v. lassan)

- vér schizontocid

Klinikai indikáció: parenterálisan súlyos P. falciparum maláriában 

(komplikált és nem komplikált forma is)

profilaxisra nem alkalmas- erősen toxikus

babéziózis

Malária kezelése



Halofantrin

Mellékhatások: GI, kütések, pruritus

arrhythmia!, ingerületvezetési zavarok (QT szakasz nyújtása) 

- vér schizontocid valamennyi plasmodium formára. 

Klinikai indikáció: toxicitása miatt ritkán alkalmazott 

Malária kezelése

- per os felszívódik

Lumefantrin

Halofantrin közeli vegyület kevesebb mellékhatással

Arthemeterrel kombinálva nem komplikált P. falciparum malária kezelésére 

alkalmazzák. 



Sulfadoxin + pyrimethamin

Folsav szintézis gátlók

Klinikai indikációk:

- nem komplikált malária kezelése Chloroquin rezisztencia esetén

- P. falciparum gyakran rezisztens

Malária kezelése



Atovaquon + proguanil = Malaron tbl.

Klinikai indikációk:

atovaquon + proguanil → chloroquin rezisztens P. falciparium endémiás 

területeken profilaxisra

→ kezelésre artesunattal együtt

atovaquon → alternatív szer pneumocystis jiroveci fertőzésben

Malária kezelése

Atovaquon: - mitokondrium funkciókat gátol

- szöveti és vér schizontocid

Antibiotikumok

doxycyclin, clindamycin 



Artemisinin és származékai: Qing-hao (édes üröm) 

artemisinin (természetes vegyület - NOBEL díj) és származékai: 

arthemeter, artemotil, artesunat, dihydroartemisinin

Farmakokinetika: adagolható po, iv, im.

Antimaláriás hatás: vér schizontocid (gyors hatás). Szabad gyökként 

viselkednek.

Klinikai alkalmazás: komplikált és nem komplikált malária kezelésére 

gyakran alkalmazottak:

1). orális kombinációk, nem komplikált maláriában:

• Artesunat-mefloquin

• Artemether-lumefantrin

2). parenterális Artesunat – komplikált maláriában

Malária kezelése

Mellékhatások: jól toleráltak (!), leggyakrabban GI mellékhatások, 

hiperszenzitív reakció



Primaquin

Mellékhatások: jól tolerált; magasabb dózisokban GI, nagyon ritkán

leukopenia, methemoglobinaemia, hiperszenzitív reakció

- szöveti schizontocid valamennyi plasmodium formára. Mitokondriálisan 

hat. 

Klinikai indikáció: P. vivax és P. ovale radikális terápiája

profilaxisra valamennyi plasmodium törzs esetén

pneumocystis jiroveci fertőzés (clindamycinnel 

kombinálva)

Malária kezelése

- csak per os alkalmazzuk





Amoebiasis kezelése

Iodoquinol

Mellékhatások: GI 

- rosszul szívódik fel per os

Klinikai alkalmazás:

első választandó - monoterápiában tünetmentes intesztinális 

amoebiasisban

- kombinációban (Metronidazol) intesztinális vagy 

extraintesztinális fertőzésben

Klinikai alkalmazás: alternatíva tünetmentes amoebiasisban

Diloxanid furoat

Farmakokinetika: metabolitja a diloxanid felszívódik

Mellékhatások: GI 



Amoebiasis kezelése

Nitroimidazolok

Klinikai alkalmazás: intesztinális vagy extraintesztinális 

fertőzésekben

Metronidazol, tinidazol

Hatásmechanizmus: redukcióval citotoxikus, reaktív metabolitok 

képződnek

Paromomycin (aminoglikozid)

Hatásmechanizmus: fehérjeszintézist gátol

Klinikai alkalmazás: második vonalbeli szer, kombinációban

intesztinális vagy extraintesztinális fertőzésekben



Giardiasis kezelése

Első választandó vegyületek

Nitroimidazolok: metronidazol, tinidazol 

Paromomycin (aminoglikozid): per os adva alig szívódik fel

Nitazoxanid: széles spektrumú antiprotozoon, nem pontosan ismert 

hatásmechanizmussal és kevés mellékhatással

Második vonalbeli szerek

Furazolidon: nitrofuran, per os jól felszívódik, főleg GI mellékhatások

Quinacrin: széles spektrumú antiprotozoon, per os jól felszívódik, 

hosszú felezési idő (5 nap), főleg GI mellékhatások



Trichomoniasis kezelése

Nitroimidazolok: metronidazol, tinidazol 

Toxoplazmózis kezelése

Pneumocystis jiroveci fertőzés kezelése

első választandó – Sulfamethoxazol + Trimethoprim

alternatív szerek: - Pentamidin vagy Clindamycin + Primaquin vagy

Atovaquon

első választandó – Spiramycin (terhességben), Sulfamethoxazol + Trimethoprim 

- Pyrimethamin + Clindamycin + leucovorin

alternatív szerek: - Pyrimethamin + Sulfadiazin + leucovorin 



Leishmaniasis

Formái - cutan (általában kezelést nem igényel)

- mucocutan

- visceralis (kala azar)



Leischmaniasis kezelése

Kezelésben alkalmazott szerek: 

- Amphotericin B – főleg visceralis leischmaniasisban

- Miltefosin – per os adható a visceralis formában

- pentavalens antimon készítmények: 

- sodium stibogluconat

- meglumin antimoniat 

intravénásan alkalmazott szerek különböző 

leischmaniasisok kezelésére, enyhe 

mellékhatásokkal. Elsőnek választandók 

a mucocutan formában

- Pentamidin

- fehérje szintézist gátol és DHFR enzimet gátolja 

- parenterálisan adagoljuk

- súlyos mellékhatások: arrhythmiák, máj és vese működési zavarok, 

Stevens-Johnson szindróma

- tartalék szer refrakter esetekben





Trypanosoma brucei parasite (light blue) that causes African trypanosomiasis (sleeping 

sickness) in humans in the presence of erythrocytes (red) and lymphocytes (yellow). After 

infection of the mammalian host by bite of the tsetse fly, the parasite lives the bloodstream 

before it invades the central nervous system and the brain.

glimpse.clemson.edu



Trypanosomiasis

Trypanosomiasis formái - afrikai (álomkór - cecelégy)

- amerikai (Chagas betegség)

Afrikai trypanosomiasis kezelése

- Pentamidin - számos protozoon ellen hatékony

- korai fázisban használják, még a KIR-i érintettség előtt

- alkalmazzák még antimonrezisztens Leischmania 

fertőzésekben, fungicid hatása is van

- Suramin - fehérje szintézist gátol, enzimgátló hatása is van

- iv adják, hosszú felezési ideje van (40-50 nap)

- mellékhatások: vesekárosodás, dermatitis, idegrendszeri 

tünetek 

- korai fázisban alkalmazzák, még a KIR-i érintettség előtt



Trypanosomiasis kezelése

Afrikai trypanosomiasis kezelése

- Eflornithin - ornithin dekarboxilázt gátolja

- főleg iv adják, per os hasmenést okozhat

- súlyos mellékhatások (GI, görcsök, csontvelőkárosodás)

- KIR-i érintettségű esetekben

- Melarsoprol - enzimeket gátol, arzén tartalmú

- lassú infuzióban adagolják

- mellékhatások: GI, hepatotoxicitás, arrhythmia, 

encephalopathia (szteroid csökkenti) 

- KIR-i érintettségű esetekben



Trypanosomiasis kezelése

Amerikai trypanosomiasis kezelése

- Nifurtimox - reaktív gyökök révén károsít

- főleg akut szakban hatásos

- per os alkalmazzák

- mellékhatások: GI, neuropáthiák, görcsök

- Benznidazol - fehérje szintézist és RNS szintézist gátol

- per os alkalmazzák

- mellékhatások: GI, neuropáthiák, psychosis


