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1. Bevezetés 

A gasztrointesztinális megbetegedések gyakori orvosi problémát jelentenek. 

Szakdolgozatom témájául a gyógyszer okozta oesophagitist és refluxot jelöltem meg, 

melynek kiválasztásában három szempont is kulcsfontosságú szerepet játszott. Egyrészt 

f

általam vizsgált adatbázisokban (Feltételezett melléhatásokról szóló 

európai jelentések adatbázisa, stb.), mely alapján lényegi következtetéseket vonhatok le. 

Másrészt célom, hogy kiderítsem, hogy az a  összhangban vannak-e a 

szakirodalommal. Nem utolsó sorban azon fontosabb hatóanyagokra szeretném felhívni a 

figyelmet, melyek szedése a megjelölt megbetegedések és tüneteket kialakulása 

szempontjából kockázatot jelentenek. Mindezt szakirodalom, 

ratok és adatbázisok tanulmányozásával kívánom vizsgálni és értékelni.  

a 

bélrendszerben lebomlik, használnak fel életciklusuk 

fenntartásához. A tápcsatorna szakaszain a legváltozatosabb betegségek üthetik fel a 

fejüket, okozva ezzel negatív károsodásokat hatást 

gyakorolhatnak. Ezek a tünetek gyakran egymást kísérik és nem minden esetben lehet 

pontosan meghatározni a kiváltó okot. Orvosi kivizsgálásra és konzultációra viszont csak 

heti többszöri panasz után van szükség, az esetenkénti gyomorégés teljesen fiziológiásnak 

 fordulnak, így 

a mi feladatunk és segítséget nyújtani. Diagnózist természetesen nem 

állít  mellett a gyógyszerelési problémákat 

nagyrészt ki lehet küszöbölni. 

1970 óta több, mint 650 tanulmányt közöltek legalább 30 féle gyógyszer okozta 

 definiálnám a reflux 

oesophagitis fogalmát. Dr. Arnold Csaba (2002.) szerint gasztro-oesophagealis reflux 

betegségnek (GORB vagy GERD rövidítéssel is megtalálható) nevezzük azt a jelenséget, 

amikor a gyomortartalom rövidebb- . Ennek oka a 

záróizmának (LES: lower esophageal sphincter) átmeneti relaxációja 

(tLESR:!transient lower esophageal sphincter relaxation), mely fiziológiásan nyeléskor 

lép fel. Ez az állapot jelentkezhet gyakrabban és 5 percnél is tovább eltarthat (elhúzódó). 

Az et rontó klinikai tünetek esetén gastro-oesophagealis refl
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beszélünk, amely egy hetente legalább két gyomorégéssel és/vagy savas visszaáramlással 

(regurgitatio) járó állapot [1].  

A GORB betegek egy részénél az endoszkópos vizsgálat nem igazol anatómiai eltérést a 

. stádium). Reflux oesophagitis diagnózisként felállítható, de nem 

feltétlenül alakul ki kóros elváltozás az endoszkópos képen [1]. 

Gyakori betegség, becslések szerint az európai lakosság 9-38 %-át érinti. A betegek 

inkább fordul panaszával a háziorvosához vagy gyógyszerészhez

segítséget nyújtanak az öndiagnózis helyes felállításához, valamint így könnyebben lehet 

követni a terápiát [1, 2, 3]. 

becslései nél alakul ki valamilyen 

gyógyszer okozta oesophagitis, átlagosan 41,5 éves korban. Bármely életkorban 

 a betegség, mint férfiaknál, 

incidenciája ezer lakosra számítva évente  

kezelik olyan gyógyszerekkel, melyek fokozzák oesophagealis elváltozások kialakulási 

kockázatát (pl. osteoporosist biszfoszfonátokkal). A anatómiai , 

 nagyobb eséllyel jelentkeznek endoszkóppal látható 

elváltozások, melyek lassítják a gyógyszer tranzit 

perisztaltikus mozgás is akadályozott [1, 3]. 
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2. Kórtan és etiológia 
!

 
!
A reflux, mi - és gyomortartalom-visszaáramlás, 

fiziológiás folyamat, legtöbbször észre sem vesszük. Abban az esetben, ha az agresszív és 

a defenzív mechanizmusok aránya felborul az offenzív  

Agresszív ágensek közé tartozik a gyomorsav, a pepszin, az epesavak és a hasnyálmirigy-

 

Egyéb, motilitási faktorok 

diszfunkció, LES tranziens relaxáció, gyomorürülési zavar [4, 5]. 

gyógyszer indukálta oesophagitis kialakulásáért: 

A gyógyszerek az alábbi módon okozhatnak oesophagitist: 

1. Szisztémás hatáson keresztül 

2. Direkt oesophagealis nyálkahártya-károsodás kiváltásával: gastro-oesophagealis reflux 

vagy gyógyszer  

- Hatás  

!  

! Helyi hiperozmolaritás 

- Citoprotektív barrier károsodása 

 

 Direkt irritáló hatás esetén egyes 

 a per os gyógyszer és a 

yálkahártyája között. Ezt a hipotézist alátámasztja az a tény, hogy tipikus 

sérülések, kis fekélyek jelennek meg az expozíció helyén (a nagyobb lokális 

koncentráció miatt). Ilyen direkt hatás mechanizmusa lehet egyrészt helyi savas 

égés (antibiotikum, vas-szulfát, aszkorbinsav), a vegyületek  desztillált vízben 

vagy nyálban oldódása következtében alacsony pH-jú   

 

 Más mechanizmuson keresztül hatnak a hiperozmotikus oldatok, például a kálium-

klorid, ami lokális szöveti károsodást és vaszkuláris sérüléseket okozhat.  
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  az acetil-szalicilsav és más nem-

 [4, 5, 

6]. 

 

Tünetek 

A betegség fennállása gyakran az atípusos tünetek jelen

nem , így ezek alapján téves lenne biztos kialakulását 

feltételezni. Ezek a szimptómák alkohol fogyasztása vagy egy zsíros, nehéz vacsora után, 

étkezéshez társulva is felléphetnek. Típusos tünetek l viszont már inkább 

gyanakodhatunk. Mint azt már a fentiekben írtam, endoszkópos vizsgálattal állapítható 

meg nagy biztonsággal a kóros állapot megléte. Az I . táblázat harmadik oszlopában 

található bármelyik állapotról (alarm tünetek) panaszkodó beteget azonnal irányítsuk 

orvoshoz [2, 4]. 

A gyógyszer okozta oesophagitis típusos tünetei a gyomorégés vagy mellkasi 

fájdalomérzet (60%), a fájdalmas (50%) vagy nehezített nyelés (40%). A gyógyszer 

okok és a tünetek közötti kapcsolat felderítése során [2]. 

 

I . táblázat: A gastro-oesophagealis reflux betegség tünetei [2] 

A típusos tünetek T ípusos tünetek A larm tünetek 

rossz közérzet 

hányinger, puffadás 

 

köhögés, asztma, rekedt 

hang 

mellkasi/ gyomortáj i 

fájdalomérzet 

éjszakai köhögési roham 

Fájdalmas vagy nehezített 

nyelés 

Savas reflux regurgitatio, 

fogak erosiója 

gyomorégés 

torokban maró érzés 

savanyú íz 

hányás 

vér megjelenése  

székletben, hányásban, 

köpetben 

kóros súlycsökkenés 

vérszegénység 

 

A reflux tünetei a 

reflux kiválthat ilyesfajta panaszokat (pl.: köhögés). 
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pillantásra nem nyilvánvaló jelei a légúti panaszoknak, de hátterében a GERD is állhat [4, 

7, 8]. 

!

 

Az alábbiakban a reflux és oesophagitis gyógyszeres terápiájának 

kiválasztásának alapjául szolgáló klasszifikációt fogom szemléltetni. Amennyiben 

morfológiai rendellenesség áll a megbetegedés hátterében, három osztályba sorolhatjuk: 

non-erozív (endoszkópiás képe negatív), erozív (makroszkópos eltérések - reflux 

oesophagtitis) ulcus, hegesedés, strictura, Barett-

szindróma, a legsúlyosabb esetben adenocarcinoma). 

úgynevezett Savary-Miller klasszifikáció, és az újabb Los Angeles-i osztályozás (I I . és 

I I I . táblázat). Ez utóbbi alapján állapítják meg, hogy a betegség milyen stádiumban van, 

majd  terápiát. Ha funkcióbeli probléma miatt alakul ki, 

lényeges a visszaáramló sav mennyisége. Tüneti megjelenése háromféle lehet, 

valamint -

 (lásd I . táblázat) [4, 9]. 

I I . táblázat: Los Angeles k lasszifikáció stádiumai [9] 

Los Angeles k lasszifikáció 

A kevesebb, mint 5 mm-es nagyságban nyálkahártya sérülése 

B több mint, 5 mm-es erózió a felületen 

C mint 75%-ban érintett 

D több, mint 75 %-ban nagyobb kiterjedés 

 

I I I . táblázat: Savary-Miller klasszifikáció stádiumai [9] 

Savary-Miller klasszifikáció 
I .  

I I . nyálkahártyáján 

I I I .  
I V . kialakulása 

 



6!
!

Ennek ellenére nem könn  beosztani az egyes eseteket, 

azonban sok a jellegzetes párosítás  

m , 9]. 

 

 

 
 

gyógyszerszedéssel kapcsolatosan a beteg helyzete és testtartása, a gyógyszer mérete, a 

bevételhez alkalmazott folyadék mennyisége, a bevétel ideje.  

Egy tanulmány alapján, mely során 6 gyakran alkalmazott készítményt vizsgáltak meg a 

bevé

mennyiséggel (25 ml 100 ml helyett) vették be a készítményeket, a késleltetett 

 

A tranzit szempontjából f

[4, 5, 6].  

 

tát, 

készítmény tranzit idejét megnyújtja. További kockázatot rejt magába a beteghez 

övelésén 

keresztül), az életkor agyobb 

gitist indukáló gyógyszereket, több gyógyszert 

alkalmaznak, esetenként csökkent 

anatómia és motilitásbeli eltérések [3]. 

 

A páciens testhelyzete, a gyógyszer mérete, a folyadék mennyisége a készítmény 

bevételekor nagymértékben befolyásolja a gyógyszer okozta reflux és oesophagitis 

is okozhatják a 

tünetek nehéz, a 

esti vacsorákat, az alkoholos italokat, illetve étkezés után ne feküdjünk vízszintesen, hiszen 

ilyenkor a gravitáció sem akadályozhatja meg a savas regurgitatiot. a 

refluxos betegek nagyrészt az ébredés utáni órákban tapasztalják a kellemetlen jellegzetes 
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szimptómákat. Ezért fontos a beteggel való kommunikáció, mely hozzájárul ahhoz, hogy a 

ásokkal csökkentsük. 

Az alsó oesophagealis spinchter (LES) relaxációjának idejét megnöve  (pl. 

asztmaellenes szerek, szívgyógyszerek), a gyom -mind 

hozzájárulnak a betegség kialakulásához. [3]  

 

Stressz is kiváltója lehet, akárcsak a várandósság. 

hormon és a progeszteron hatása miatt ellazul ez a záróizom

gyakorol nyomást a gyomorra. Így  

visszaáramlását [4, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. 

A polimorfizmus jelensége miatt a gyógyszerek ugyanabban a betegségben sze

nem ugyanúgy hatnak. Metabolizmusuk is megváltozhat, ezáltal a hatások és nem kívánt 

hatások megjelenése egyénen  [3]. 

 

Életkor  vannak kitéve nagyobb veszélynek. A 

nek és kisgyermekeknek még nem elég fejlett a metabolizáló enzimrendszerük. 

korban pedig a metabolikus szisztéma kapacitásának csökkenése a vérellátottság 

depléciója miatt fokozott rizikót jelent a gyógyszerkölcsönhatások kialakulásában. Ehhez 

az állapothoz lényegesen hozzájárul az is, hogy többféle gyógyszert szednek egyszerre 

eikre. a terápiai stratégia ki

gondolni kell egyéb társbetegségekre és ki kell zárni a malignitás  

kialakulásának veszélye [10, 16, 17, 18, 19]. 
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Számos gyógyszer válthat ki oesophagitist, vagyis a ny ak 

gyulladását, de is okozhat a gyógyszer következtében 

visszaáramló gyomorsav. Ilyenek például az antibiotikumok, csontritkulás elleni szerek, 

bizonyos gyulladás gátlók (acetil-szalicilsav, stb.). Az alábbiakban kifejtem az 

oesophagitist kiváltó gyógyszerek lehetséges mechanizmusát, mellyel oesophagitist 

váltanak ki. Azt a jelenséget, amikor valamely konkrét hatóanyag/készítmény okoz 

megbetegedést 

angol kifejezéssel pill-oesophagitis-nek nevezzük [20].  

 

Antibiotikumok 

Gasztrointesztinális reflux kezelés esetén számos antibiotikum szedése ellenjavallt.  

Például tetraciklin vagy doxiciklin hatására megváltozhat a gyomor kémhatása, így 

ok (pl.: Helicobacter pylori) telepedhetnek meg, amelyek fekélyes 

elváltozásokat is okozhatnak. Viszont azt fontos megjegyezni, hogy a reflux és ezen 

baktérium megjelenése és jelenléte között a jelenlegi tudomány állása szerint nincs 

összefüggés. Az oxitetraciklin rosszabb felszívódása miatt gyomor-bél panaszokat okozhat, 

-2 dl) folyadékkal veszi 

be a gyógyszert. 

irritáló pH-t hozhatnak létre. Pro- 

rendszert helyrehozni. Arra vonatkozólag nincs adat, hogy utóbbi készítmények mennyire 

alkalmasak az antibiotikumok refl 21]. 

 

Nem-  

irritálják a 

 és megnehezítik annak gyógyulását. Ilyen hatóanyagok például az 

ibuprofen, acetil-szalicilsav, naproxen, indometacin, piroxicam, ketoprofen, diklofenák. 

-ánál jelentkezik 

valamilyen gasztrointesztinális panasz, és több mint 10%-ánál alakul ki gyomorfekély. 

Ezen hatóanyagok képesek a refluxnál súlyosabb tüneteket okozni, vérzést

eróziókon át fekélyekig vagy perforációig [22]. 
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Az NSAID-

direkt irritatív h -2 értéknél 

nem ionizált formában vannak jelen, könnyen felszívódnak a nyálkahártyán keresztül, ahol 

a vérbe jutva a pH-növekedés miatt ionizált formává alakulnak át. Ezáltal a molekulák nem 

képe + a 

álkahártyasejtek 

károsodásáért. A gyomor- és bélrendszerben továbbá erozív gastritist vagy fekélyt 

indukálhatnak az NSAID-ok a prosztaglandin szintézis gátlása miatt, mely az agresszív 

 Gasztrointesztinális aspektusból 

az NSAID asszociált fekélyes szöv feloszthatjuk a 

betegeket alacsony vagy átlagos kockázatú, illetve fokozottan veszélyeztetett csoportokra 

(I V . táblázat) [22]. 

 

I V  [22] 

 Relatív kockázat 

dményes fekély az anamnézisben (perforatio, vérzés) 13,5 

 9,0 

Nagyobb dózisú NSAID 7,0 

Antikoaguláns kezelés 6,4 

 6,1 

Kis dózisú aszpirin+NSAID együttes szedése 5,6 

 5,6 

Antidepresszáns (SSRI) kezelés 3,6 

Kis dózisú aszpirin kezelés 2,6 

Kortikoszteroid kezelés 2,2 

 

A fenti táblázatból (I V . táblázat) 

esetén már igen nagy kockázatú (high risk) betegcsoportról beszélhetünk [4, 22, 23, 24]. 
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Biszfoszfonátok 

Osteoporosis, csontdaganatok és Paget-kór kezelésére használt gyógyszerek, az 

oesophagitist, refluxot és diszkomfort 

nyálkahártya irritáció miatt alakulhat ki. Több tanulmány is alátámasztotta a 

megbetegedési esély növekedését. Ilyen hatóanyagok közé tartozik a risedronát, alendronát 

és az etindronát. A kalciumfoszfát- -

aktivitást, ezzel együtt a csontreszorpció folyamatát gátolják. Az újabb generációs szerek 

már nem okoznak mineralizációs zavart. 

legbiztonságosabb  

prevenciójában használatos. Egy kutatásban 515 változó kor t kezelték napi 

szinten 5 mg risedronáttal (n=255), illetve 10 mg alendronáttal (n=260) két héten keresztül, 

két csoportra oszt - és bélfekély 

vonták le, hogy a gyomorfekély incidenciája szignifikánsan alacsonyabb a risedronáttal 

kezeltek csoportjában, mint azok körében, akik alendronátot kaptak. Fontos 

kontraindikáció, hogy az o  tilos adni Barrett-

 Ez az állapot a gastroesophagealis reflux legsúlyosabb 

4, 25, 26, 27]. 

 

K inidin, vas- és káliumtartalmú készítmények 

A kinidin antiarritmiás szer, l/A. csoportba tartozó nátrium-csatorna blokkoló. Bevételkor 

a nyálkahártya védelmére.  

dysopramid esetében is. Alumínium-oxid és magnézium-hidroxid tartalmú 

megemelkedéséhez, ezáltal a túladagolásához is vezethet. Gátolja a vagus reflexet, 

melynek következtében a fokozódó szimpatikus válasz a 

szakaszának kóros elváltozásait eredményezheti. Kálium pótlására leginkább kálium-

kloridot alkalmaz a gyógyászat, Ringer-oldatban intravénásan vagy konyhasóval keverve 

orális készítményben. Káliumsó formájában a már említett nem-szteroid 

nt [4, 28] 
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yomor fokozott savürítéssel fog reagálni, amely gastro-oesophagealis 

refluxhoz vezethet [4, 28].  

A vas-szulfáthoz képest a vas-glükonát enyhébb mellékhatásokkal rendelkezik, de 

székrekedést és egyéb gyomorfájdalmakat, mivel közvetlenül irritálják a gyomor 

nyálkahártyáját. A kialakult szimptómák súlyossága dózis- a dózis 

figyelmét arra, hogy a vasat tartalmazó orális készítmények feketére színezhetik a székletet 

[4]. 

 

K alcium-  

A dihidropiridinek közé tartozik a nifedipin, felodipin, amlodipin, nicardipin, lacidipin  a 

fontosabbakat említve - amiket gyakran diuretikumokkal vagy béta-blokkolókkal 

kombinálva alkalmaznak magas vérnyomás kezelésében. Az antagonisták gátolják a 

kalciumionoknak a lassú kalcium- eáramlását a sejtbe. A 

dihidropiridinek fériás 

rezisztenciaereken hatnak, valamint a glomerulusok afferens arterioláiban vazodilatációt 

okoznak. A nifedipinnek terápiás dózisokban gyakorlatilag nincs közvetlen hatása a 

szívizomra, viszont csökkenti a perifériás ellenállást. Extravasculáris simaizmokra való 

hatása miatt obstipáció, a LES tónusának csökkenése következtében pedig GERD 

alakulhat ki. A Feltételezett mellékhatásokról szóló jelentések Európai adatbázisa 

(adrreports.com) tben 

okoztak gasztrointesztinális mellékhatásokat 18 év felett. 

kockázatot jelent, mint a vas-készítményeknél bejelentett kevesebb, mint 20 eset. A 

verapamil (fenilalkilamin) és diltiazem (benzithiazepin) is a IV. antiarritmiás csoportba 

tartozó kalcium-csatorna blokkoló szer. A 

kalcium jelzést (szignál) blokkolja, hanem a sarcoplazmatikus retikulumból származót is. 

A vérnyomáscsökkenés e szerek esetében az értágító és szívmunkát csö

együttes következménye [4, 29, 30]. 
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T eofillin 

refluxos köhögés az esetek többségében nem produktív, roham

köhécselés, krákogás, rekedtség követheti. 

 

Gyakran 

lefekvéskor, a testhelyzet vízszintesbe kerülése során jelentkeznek az effajta tünetek. A 

fordulási gyak -40%-

a közé teszik. Viszont nem csak a reflux okozhat légúti megbetegedéseket, hanem a 

gyakori köhögés is indukálhat GERD-et, a megnövekedett transzdiaphragmális nyomás és 

az alsó oesophagealis sphincter átmeneti ellazítása révén [4]. 

Az irodalmi adatok szerint az -80%-ánál, az asztmás gyermekek 50- 

60%-  A légúti- és szívbetegségek kizárása a reflux okozta panaszok 

  [8, 9]. 

 Az asztma kezelésére szedett teofillin, és egyéb metilxantin hatóanyagok 

súlyosbíthatják a GERD tüneteit, hasonlóan az antikolinerg szerekhez. A teofillin direkt 

relaxáns hatással van a , így csökkenti az asztmás 

rohamokat.  A teofillin lazítja a gasztrointesztinális rendszer simaizomzatát is, illetve 

 [4].   

 

Ezek mellett a teofillin akadályozza a szervezetben a!piridoxin!felhasználását. Ez fontos, 

 köztük a B6 is  hozzájárul 

a refluxos tünetek redukálásához. Egy 2006-os közlemény összehasonlító vizsgálata szerint 

-triptofán B6-, B12- vitamin, folsav és 

melatonin tartalmú készítménnyel kezelték és az összes beteg esetében (100%) csökkentek 

a panaszok 40 napos terápia után. A melatonin gátolja a gyomorsav-szekréciót, valamint a 

nitrogén-monoxid bioszintézisét. A nitrogén- ó 

záróizmának átmeneti relaxációjának szabályozásában. A többi komponens fájdalom- és 

kapott, ám csupán 65,7%-uk számolt be javulásról (115 ember). Statisztikailag 

szignifikánsan különbözik a két csoport, a tanulmányból levonható, hogy az összetétel 

31, 32]. 
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Nitrátok 

Angina vagy  kezelésére használt gyógyszerek, mint 

például a glicerin-trinitrát. A nitrátok, lazítják az izmokat, tágítják az ereket, ám éppen 

ezért csökkentik a LES tónusát is. Hatásukat a képz NO általi cGMP 

felhalmozódásával fejtik ki, mely megakadályozza a kalcium beáramlását, így az izmok 

kontrakcióját [4, 33, 34, 35]. 

 

!  
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3. Diagnózis, t  

 

gyógyszer indukálta oesophagitis jellegzetes különálló fekéllyel jelentkezik, körülötte 

aránylag normál nyálkahártyával. Mérete az 1-2 mm nagyságútól egészen a 10 mm-esig 

terjedhet, és enyhe lokális gyulladás övezheti. Az endoszkópia érzékenysége eléri a 100%-

 a diagnózist és egyéb betegségek kizárását. A 

gasztroenterológusok a Los Angeles-i klasszifikáció alapján állítják fel a diagnózist. 

A refluxos betegek közel 1/3-a szenved valamilyen extraoesophagealis betegségben, ami 

(asztma, gége-, garat-, középfül- vagy orrmelléküreg-

tünetcsoport megjelenését eredményezi [4, 9]. 

 

Prognózis  

A legtöbb esetben a gyógyszer által okozott oesophagitis kezelés nélkül napokon belül 

gyógyul a vétkes/kiváltó szer szedésének felfüggesztése után. A

a kezelés abbahagyása után néhány hétig is fennállhatnak a tünetek [4]. 

 

K ezelés, megoldás 

 állapotait 

visszafordítani. Fontos a beteg étkezésének és a gyógyszerbevétel idejének összehangolása 

a gasztrointesztinális kockázat csökkentése érdekében. Ez mindig személyre szabottan, és 

 Gyógyszerészként a veszélyt 

észítmények expediálásakor figyelmeztetni kell a beteget, amint jelentkeznek az 

oesophagitis tünetei, hagyja abba a szer alkalmazását [4]. 

Elengedhetetlen az alapos anamnézis felvétel, az orvos dönti el 

mérlegelése után az NSAID terápia szükségességét. paracetamollal, amely 

nem NSAID, mégis csökkenti a fájdalmat, anélkül, hogy növelné a GERD 

Szelektív COX-

2-gátlók lényegesen kisebb mértékben váltanak ki gyomornyálkahártya-károsodást, bár 

hatékonyságuk elmarad az NSAID-októl. A betegek többsége a nem-szteroid 

 [4, 

36].  
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Gyakran fájdalomcsillapítóként, akár egyszerre több készítményt szednek, de gyógyszer-

interakciók is felléphetnek (antikoagulánsok, thrombocyta-aggregáció gátlók, 

kortikoszteroidok), melyek fokozzák a kockázatot [4, 36].  

Ha gyógyszeres terápia szükséges, -technológiai módszerrel lehet 

megvalósítani a biztonságos terápiát. -ellenálló 

készítmények, ami azt jelenti, hogy az orvosság lebomlás nélkül halad át a gyomron, amíg 

el nem éri a bélrendszert, ahol magasabb a pH érték. Ezáltal védve lesz a készítmény a 

gyomorsav káros hatásaitól és a gyomornyálkahártya is  

Ez a tulajdonsága növelheti a beteg mert így a legtöbb 

gyógyszert naponta csak egyszer kell bevenni [4, 37]. 

 

 

Gyakran az életmódbeli változtatás nem elég az oesophagitis és reflux tüneteinek 

enyhítésére, megszüntetésére. A gyógyszerészek feladata is, hogy ösztönözzék a beteget a 

 

A 

ki. A jelenlegi álláspont szerint a gastro-oesophagealis reflux betegség kezelésében a 

protonpumpa- ként választandó szerek. 

nyálkahárty

mechanizmusát mutatom be [4, 23, 24, 38, 39, 40]. 

 

Antacidumok 

A sav közömbösítésével a kémhatás 

epesavat, serkentik a prosztaglandinok  gyors a 

hatáskezdetük, viszont a napi 5-7-szeri alkalmazásuk t. 

Mellékhatásként obstipáció (Mg(OH)2) vagy hasmenés (Al(OH)3) jelentkezhet, mely 

Az alumínium gyomorsav hatására alumínium-klorid sóvá 

alakul, ami kocsonyás rétegével bevonja a nyálkahártyát. Vesén át vizelettel ürül, 

veseelégtelenség esetén akkumulálódhat a csontokban, ami alumínium-encephalopathiát 

válthat ki. Tartalmazhat még karbonátot is, mely sósavval CO2-t képez és a megnövekedett 
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 is, ami rebound 

savtermeléshez vezethet [4, 23, 24, 38]. 

 

 

A 2-es típusú hisztamin-receptort reverzibilisen gátolják, így a sósavelválasztást 

2-blokkolók mellett ugyan van 

savtermelés, de kevesebb. A paracrin szabályozás alatt álló hisztamin az enterokromaffin 

2-receptorán hat, valamint mediátorként serkenti a 

H+/K+-ATPáz enzimet. A H2-blokkolók kompetitív antagonistái csökkentik a bazális, 

-

kolin és gasztrin 

megnyújthatja az együtt szedett gyógyszerek metabolizmusát, kiürülését, növelve a 

toxicitás és nem kí  [4, 23, 24]. 

 

Protonpumpa-gátlók  

gyomor parietális (fali) sejtjeiben található H+/K+-ATPáz protonpumpát blokkolják 

irreverzibilisen, az utolsó lépésben megakadályozzák a H+-ion és savkiválasztást. pH=3 

aktív metabolitjuk képes irreverzibilis kovalens kötések létesítésére, így hosszú hatásúak 

lesznek, mert az 

mellékhatásként hypergastrinaemiát, gastroenteritist, nosocomiális pneumoniát 

okozhat  [4, 23, 24, 

39]. 

 

 

epesavakat, savas pH- pez a nyálkahártyán. E 

mechanizmus miatt tilos antacidumokkal együtt alkalmazni. A bizmut tartalmú 

 [4, 23, 24]. 
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Prosztaglandinok -E2 és -I2 található meg a gyomorban. 

A PGE1-származékot a misoprostolt és enoprostolt használják terápiásan. Gátolják a H+ 

lumenbe áramlását, így mérsékelik a gyomornedv kémhatását, és fokozzák a 

-összehúzódást okozhatnak, ami 

miatt terhességben tilos használni ezen készítményeket [4, 23, 24]. 

  

Prokinetikumok 

A készítmények a gyomor-bélcsatorna motilitását, kiürülését gyorsítják, viszont terápiás 

hatásuk manapság vitatott. Ilyen például a metoclopramid és domperidon (dopamin D2-

antagonisták). Hányáscsillapítóként is használatosak, a domperidon kevésbé jut át a vér-

agy-gáton, ezért gyengébb hatása lehet [4, 23, 24, 40]. 

 

gyógyszerelést igényel, nagy az esélye az újból kialakulásnak, az Egészségügyi 

Minisztérium által kiadott szakmai irányelv szerint relapszus esetén gasztroenterológiai 

közzétételre).  Gyógyszert csak akkor szedjen az érintett, ha az valóban mérsékli a 

szimptómák meglétét, máskülönben felesleges terhelni a gasztrointesztinális rendszert. A 

hatékonyságán túl a farmakológiai tulajdonságait is figyelembe kell venni a választandó 

készítménynek, fenntartó kezelés esetén a legkisebb dózisú, de még effektív hatóanyag-

koncentráció megtalálására kell törekedni [2, 4, 23, 24, 39]. 

 

A  terápiában csak a tünetek jelentkezésekor, igény szerint alkalmazza a 

páciens az adott készítményt. Amit az egyébként panaszmentes betegnek rendszeresen nem 

érdemes szednie. Ebben az esetben megoszlanak a vélemények, egyes tanulmányok szerint 

csak antacidum

haszná -ig [2, 4, 23, 24, 39]. 

Költséghatékony kezelést jelent a  terápia, me

-gátlókkal vagy ritkán H2-blokkolókkal 

nyaggal fékezik meg 

a tüneteket [2, 4, 23, 24, 39]. 

individuális  kúrában egyre 
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24, 39]. 

Kevésbé potens kisebb dózisban alkalmazott szerrel indítható a terápia, majd fokozatosan 

emelkedve eljuthat a PPI-khoz. Hatástalanság esetén szintén orvossal való konzultáció 

javasolt [2, 4, 23, 24, 39]. 

A terápiában alkalmazható hatóanyagokat, besorolásukat és adagolásukat a V . és V I . 

táblázat tartalmazza. 

 

V . táblázat: A gyógyszeres terápiák hatáskezdete és hatástartama [2, 4, 23, 24, 38, 39, 

40] 

 Hatáskezdet Hatástartam Hatóanyagok 

Antacidumok < 5 perc 20-30 perc 

NaHCO3, MgO, 

Mg(OH)2, Al(OH)3 

Na- alginát, Bi-nitrát 

H2-blokkolók 30-45 perc 4-10 óra 
cimetidin, famotidin, 

ranitidin 

H2-

blokk .+Antacid. 
< 5 perc 8-10 óra  

PPI 2-3 óra 12-24 óra 

esomeprazol, 

lansoprazol, 

pantoprazol 
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V I . táblázat: A savtermelés zavarával járó betegségek gyógyszerei (A02) 

[www.pharmindex.hu; www.ogyi.hu] 

 

Antacidumok (A02A) 

Hatástani alcsoport Hatóanyagnév A T C kód 
adagolás 

Magnesium-
vegyületek (A02AA) magnézium-hidroxid A02AA04 naponta 4-szer 

Aluminium-, 
calcium- és 
magnesium-
vegyületek 
kombinációi és 
komplexei (A02AD) 

alumínium-hidroxid, 
magnézium-hidroxid 

A02AD01 

naponta 4-szer 

kalcium-karbonát, 
magnézium-karbonát naponta 4-szer 

hidrotalcit (magnézium-
alumínium-hidroxid-
karbonát-tetrahidrát) 

A02AD04 naponta 4-szer 

Összetett 

bizmut-szubnitrát, 
magnézium-oxid, 
magnézium-triszilikát, 
nátrium-dihidrogén-foszfát 

- naponta 4-szer 

Peptikus fekély és gastro-oesophagealis reflux betegség (G E RD) gyógyszerei (A02B) 

Hatástani alcsoport Hatóanyagnév, csoport A T C kód 
adagolás 

H2-receptor 
antagonisták 
(A02BA) 

Famotidin A02BA03 naponta 1-szer 

Protonpumpa 
inhibitorok (A02BC) Omeprazol A02BC01 naponta 1-szer 

 Pantoprazol A02BC02 naponta 1-szer 

Peptikus fekély és 
gastro-oesophagealis 
reflux betegség 
(GERD) egyéb 
gyógyszerei (A02BX) 

Szukralfát A02BX02 naponta 4-szer 

Összetett kalcium-karbonát, nátrium-
hidrogénkarbonát, alginsav - naponta 4-szer 
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4. Farmakovigilancia 

olyan intézkedést, amelyek biztosítják a gyógyszerek biztonságos felhasználását, 

szségügyi 

dolgozók, szakemberek, valamint a betegek tájékoztatására, informálására. Célja, hogy a 

lására is 

a betegbiztonság érdekében [41, 42]. 

 

naszait, de semmiképpen se rontson az állapotán. 

Viszont szögezzük le: gyógyszerhatás nincs mellékhatás nélkül, az adott készítmények 

interakcióba lépnek a szervezet más folyamataival is. Beteg- és terápiabiztonság érdekében 

következménye miatt alakulnak ki. Ennek érdekében az OGYÉI a gyógyszergyártástól a 

betegig végigkíséri és szigorúan szabályozza a folyamatokat. A termék életciklusa alatt 

san jelentést tenni a gyógyszer biztonságosságáról a 

gyógyszerészeti államigazgatási szerv felé (Periodic Safety Update Report, PSUR) [41, 

43]. 

 

Egy adott gyógyszerkészítm ratokban a 4.8-as pontban 

található meg a nemkívánatos hatások, mellékhatások leírása, míg a betegtájékoztatók 4. 

pontja tartalmazza ezen információt. A mellékhatás bejelentés fontosságára felhívó 

tájékoztató szöveget a V I I I . táblázat tartalmazza. A hatóságok által fokozott felügyelet 

alatt álló gyógyszereket 2013-

háromszöggel jelzik, melyeknek listája az EMA és az OGYÉI honlapján nyilvánosan 



21!
!

"##$%&&'''()*+(),-.$+(),(/.01&)2GB/documentlibrary/Other/2013/04/WC500142453.p

df) [44]. 

 

ekre fokozottan 

figyelnek. Erre azért van szükség, mert a vizsgálatok után sokkal szélesebb betegkör 

 Ilyen készítmények lehetnek egyes 

új hatóanyagok, biológiai gyógyszerek és olyan készítmények, amelyek különleges 

feltételekkel kerültek forgalomba. 

 (VIII. 22.) EMMI 

kívánatos hatásaikat a gyógyszerészeti államigazgatási szerv részére (OGYÉI). Ez 

azt kiváltó gyógyszer adatait és tulajdonságait. Lelet vagy zárójelentés is csatolható [45, 

46, 47, 48, 49].!

  

http://www.ema.europa.eu.docs/enGB/documentlibrary/Other/2013/04/WC500142453.pdf
http://www.ema.europa.eu.docs/enGB/documentlibrary/Other/2013/04/WC500142453.pdf
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V I I I . táblázat: A mellékhatás be jelentéssel kapcsolatos k iegészítés a gyógyszerek 

 [45, 46, 47, 48, 49] 

 Betegtájékoztató vonatkozó leí rása 

Feltételezett mellékhatások bejelentése 

A 

lényeges a feltételezett mellékhatások 

bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, 

folyamatosan figyelemmel lehessen 

kísérni. 

Mellékhatások bejelentése 

Ha Önnél bármilyen mellékhatás 

vagy gyógyszerészét. Ez a 

betegtájékoztatóban fel nem sorolt 

bármilyen lehetséges mellékhatásra is 

vonatkozik. 

Az egészségügyi szakembereket kérjük, 

hogy jelentsék be a feltételezett 

mellékhatásokat a hatóság részére az V. 

függelék

valamelyikén keresztül. 

A mellékhatások közvetlenül a hatóság 

részére is bejelentheti az V. függelékben 

 

 

A mellékhatások bejelentésével Ön is 

hozzájárul, hogy minél több információ 

álljon rendelkezésre a gyógyszer 

biztonságos alkalmazásával kapcsolatban. 

Az V. melléklet, mint hiperlink az EMA 

 

 

Magyarország 

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-

egészségügyi Intézet 

Postafiók 450 

H-1372 Budapest 

www.ogyei.gov.hu 

!

!  

http://www.ogyei.gov.hu/
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!
Gyógyszerelési hiba (M edication er ror , M E) 

hiba olvashatatlan kézírás miatt. Egy részletesebb meghatározása az OGYÉI Betegágy 

melletti gyógyszerészi tanácsadás módszertani 

eredményez(het), miközben a gyógyszerelés a beteg (hozzátartozó) vagy egészségügyi 

személyzet kontrollja alatt áll [50, 51, 52, 53]. 

A gyógyszerelési hibák típusai: 

-  

- dozírozási hiba 

-  

- nem kívánt gyógyszerhatás 

dózistévesztés, allergiás reakció bekövetkezése, dózis kihagyása, lejárt vagy rossz 

gyógyszer alkalmazása. Ezt a kevésbé hatékony az orvos/gyógyszerész és páciens közötti 

kommunikáció, vagy akár a szervezetlen munkafolyamatok eredményeképpen alakulhat ki. 

hozzá, valamint a pontos gyógyszerszedés, a helyes diéta és folyamatos kontrollokon való 

megjelenés is. Leginkább a gyógyszer-gyógyszer interakciót fontos kiküszöbölni, ám a 

CE-gátlók 

okozta száraz köhögés. A már fent említett 2012. évi gyógyszertörvény alapján 

ratokban és betegtájékoztatókban leírt használatból, 

52, 53]. 

A gyógyszerészeknek ezért nagy szerepük van a nem kívánt események elkerülésében, 

el a non-adherencia kialakulásának csökkentése érdekében.  
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Egyes felmérések szerint a betegek 19%-a gyógyszerrel kapcsolatos nemkívánatos 

ikációs hibák és többletápolás 2006-

ban az USA-

egészségügyi kezelést és gazdasági terheket (mu 49].  

 

Felíráskor az esetek 2%-ában, alkalmazáskor 8-20%-ban történhet meg a hiba. A helytelen 

gyógyszeralkalmazás oka vagy okozata is lehet a medikációs hibának [50, 51]. 

Nem kívánatos gyógyszeresemény (Adverse D rug Event, A D E) 

Minden olyan károsodás (fizikális, mentális, funkcióvesztéssel járó), amit a 

gyógyszerfelhasználás során lép fel. E szerint a gyógyszer okozta (ADR és túladagolás) és 

a gyógyszer alkalmazásából származó káros hatások (gyógyszer dózisának módosítása 

vagy ké -ban 

gyógyszerelési hiba következtében alakul ki [49, 50, 51, 52].  

Nemkívánatos gyógyszeresemények körébe beletartozik a káros gyógyszerreakciók miatt 

kialakuló hatások, valamint a gyógyszerelési hibákból fakadó nem kívánatos 

gyógyszeresemények. Az ADE azon szervezetben lezajló események , 

melyek a gyógyszer alkalmazásából adódnak. Ezért mindenki érintett lehet, aki bármilyen 

orvosságot szed [50, 51, 52]. 

Egy tengeren túli tanulmány szerint nemkívánatos gyógyszeresemények az esetek 3,1 %-

ában halálhoz vezetnek, 17,5%-uk intézeti kezelés közben, 30,7%-

-a újra visszakerül  az egészségügyi 

ellátórendszerbe, 33,2% s

-

körében, 3,3%-ban pedig a gyermek . Az 

ADE-k 23%-  és a 

kórházban töltött napok száma is. Így betegágyat foglal el és az effektív termelékenysége is 

csökken. A készítmény sze

feltétlenül a szer váltja ki azt [49, 50, 51]. 
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Nem kívánatos gyógyszerhatás (Adverse Drug Reaction, A DR) 

Olyan nem kívánatos káros hatás, amely a gyógyszer szokásos alkalmazása és adagolása 

mellett alakul ki, valamint a hatás és gyógyszer között ok-okozati összefüggés van. 

nem kívánt és nem szándékos hatás, melyet a szakirodalom és gyakorlat mellékhatásnak 

nevez (pl.: allergiás reakció). Ám a legtöbb hatóanyag esetében vannak olyan 

korlátozott számú betegcsoport miatt, a IV. fázisban forgalomba hozatali engedély 

megadása után derülnek ki. Ezeket a fogyasztók által tapasztalt, újonnan felfedezett 

károsodásokat dolgozzák fel az adatbázisok. A nagy rizikójú gyógyszerek több eséllyel 

citosztatikumok, altatók, nyugtatók, valamint más pszichotróp szerek. Nagy kockázatú 

betegcsoportba tartoznak a gyermekek, mivel náluk nagyobb eséllyel alakul ki valamilyen 

a gyógyszerelési 

polifarmácia, rosszabb esetben polipragmázia miatt [49, 50, 51]. 

A gyógyszerbiztonság fejlesztése folytán 

kialakuló negatív károsodások száma. Fontos a gyógyszerek összeegyeztetése, hogy azt 

kapja a beteg, ami fel van írva, illetve a tájékoztatás mellékhatások felmerülése esetén. A 

módszerekkel, valamint a betegek tájékoztatásával még több medikációs hiba lenne 

 [49, 50, 51].   

 Váratlan mellékhatás az a ratban nem jelenik meg, 

 

ján a mellékhatás 

kimenetele halál, életveszélyes állapotot vagy hospitalizációt eredményez vagy hosszabbít, 

releváns változást okoz. 

d

terminológiai eltérések, valamint az angol és magyar nyelv közötti fordításból adódó 

differenciák [51, 52, 53]. 
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Mellékhatás (Side E ffect) 

Általános meghatározás: a gyógyszer ismert és megjósolható nem terápiás hatása. 

Szinonimaként alkalmazható az ADR-re egyes szakemberek szerint, míg mások 

hatásokra is (lásd új Farmakovigilancia szabályozás). A mellékhatások és ADR jelölés 

esetén a WHO a szakir

gyakoriság szerinti standard beosztást javasolja és alkalmazza: Nagyon gyakori > 10%; 

Gyakori < 10% és >1%; Nem gyakori < 1% és > 0,1%; Ritka < 0,1% és > 0,01; Nagyon 

ritka < 0,01. [41, 49, 50, 54]. 

Elmondató, hogy a farmakovigilanciával, illetve a beteg- és gyógyszerbiztonsággal 

kapcsolatos fogalomhasználat és besorolás a szakirodalomban sem egységes. Ez is nehezíti 

fogalmak kapcsolatának ábrázolását. Az egyik legelfogadottabb a kapcsolatot 

szemlélteti az 1. ábra. 

 

 
1. ábra: A gyógyszerelési hibák és nem kívánatos gyógyszerhatások közötti kapcsolat 

bemutatása (Venn-diagram) [41, 49, 50, 54] 
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!
A medDR A  (Medical Dictionary for Drug Regulatory Activites) az 1990-es évek végén az 

Harmonizálásról Szóló Nemzetközi Konferenciája (ICH) által létrehozott orvosi 

terminológiai adatbázis, feladata többek között a gyógyszerek regisztrációja, 

dokumentációja, valamint a biztonsági monitorozásához szükséges szakmai 

feltételrendszer biztosítása. A gyógyszerhatóságok munkáját segíti, de a teljes rendszer 

E felület célja az adatkezelés, az a 

megbízható következtetések levonása, illetve az egységes terminológia kialakítása. Több 

nyelven is internetes oldal, karbantartó és e az MSSO 

(MedDRA Karbantartói és Támogatói Szolgáltatások Szervezete), mely az ICH kötelékébe 

tartozik  segíti 

a  [55, 56]. 

Az  vannak besorolva az egyre 

specifikusabbak felé: 

1) SO C  szervrendszerek 

26 osztályba sorolva 

2) H L G T   

összefoglaló kifejezések 

3) H L T   

 

4) PT  javasolt elnevezések 

egy PT egy definíció, egy PT-hez több SOC-ba tartozhat (multiaxialitás), 

egy PT-hez több LLT kapcsolódhat 

5) L L T  

PT-k kapcsolata, szinonima, hasonló kifejezés, alkategória. 

!  
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5. Módszertan 

 
!
Feltételezett mellékhatásokról szóló jelentések európai adatbázisa (adr reports.eu) 

Az adrreports.eu honlapot az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) indította 2012-ben a 

könnyebb hozzáférés céljával, a mellékhatásokat a betegek és egészségügyi dolgozók, 

valamint a forgalomba hozatali engedély jogosultjai és a gyártók a nemzeti 

gyógyszerhatóságoknak jelentik. Ezen adatok kerülnek továbbküldésre az EudraVigilance 

rendszer fe  [57].  

Az Európai Gazdasági Térségben (EGT) törzskönyvezett gyógyszerek mellékhatásaival 

szerepelnek, melyek nem közvetlenül a gyógyszer alkalmazásából adódó hatásokból 

állapítható meg. A Hozzáférési politika célja többek között a biztonságos 

gyógyszeralkalmazás követése, a közegészségügy javítása. Négy hozzáférési szinten 

I X . táblázat) [58]. 
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I X . táblázat: Hozzáférési szintek [54] 

   Hozzáférés módja 

I . 

Európai Gazdasági Térség 
nemzeti gyógyszerészeti 

szabályozó hatóságai, 
Európai 

Gyógyszerügynökség, 
Európai Bizottság 

 

Jelszóval védett 
rendszer 

jelzésfelismeréshez és 
adatelemzéshez 

I I . 
Forgalomba hozatali 

engedély jogosultjai és 
klinikai vizsgálatok 

megbízói 

- 
(információ 

esetében) 
- Meghatározott 

 

Jelszóval védett 
rendszer jelzés-
felismeréshez és 
adatelemzéshez 

I I I . 
Nagyközönség, beleértve az 

egészségügyi szakembereket, 
betegeket és fogyasztókat 

Meghatározott 
 Nyilvános honlap 

I V . Kutatási szervezetek Meghatározott 
 

Jelszóval védett 
rendszer 

jelzésfelismeréshez és 
adatelemzéshez 

 

lapokon, telefonon vagy online tehetik meg az illetékes gyógyszer hatóságoknak.  

A keresést megindítása csak a jogi nyilatkozat elolvasása és elfogadása után  konkrét 

termékre és hatóanyagra  lehetséges ebben az adatbázisban. A hatóanyagok között 

csillaggal a nem központilag engedélyezett gyógyszerek vannak feltüntetve [59]. 

Hátránya, hogy nagyon lassan töltenek be az adatok, perceket kell várni az adatok 

megjelenítéséig. Többszöri bezárással és megnyitással hozható be az oldal, ezután sem tölt 

hatóanyag/gyógyszer által okozott bejelentett mellékhatás összes esetszáma, mely minden 

hónap 15-én frissül [59].  
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Az 1. fülben az egyéni esetek számát láthatjuk életkor, nem és földrajzi elhelyezkedés 

alapján, abszolút esetszám, százalékos arány és diagram formájában. A 2. és 3. fülben az 

egyéni esetek száma reakciócsoportok szerinti elosztásában a MedDRA SOC kifejezései 

 földrajzi megoszlás alapján vannak besorolva az esetek. A 4. 

fülben a reakció szerint rendszerezi az egyéni esetszámokat az adatbázis. Itt vannak a 

 [60, 61].  

származó adatokra. Az EGT-ben forgalmazási jogosultsággal rendel

az EudraVigilance felé a súlyos és feltételezett mellékhatásokat nyilvánosságra hozni [62]. 

 

VigiAccess 

A vigiaccess.org címen megtalálható nemzetközi internetes adatbázis, melynek információi 

a WHO globális ADR adatbázisából, a Vigibase-

-ig v

kutatások, bizonyítékok szerzése után lehet [63]. 

Minél többet tudunk a feltételezett nem kívánatos hatásokról, valamint minél több 

információt osztunk meg például adatbázisokban, annál nagyobb lehet a betegbiztonság és 

egészségügyi jólét világszerte [64].   

szintén termékre és hatóanyagra lehet lefuttatni, azonban termék esetében is hatóanyagra 

vonatkozóan jeleníti meg az adatokat. Csak pontos név beírása után választhatók ki a 

összes ADR bejelentések szerint megjelenítve, számokban és százalékos arányban. Az 

utolsó fül lenyitásával látható az utolsó frissítés, amely 2016- ye, hogy 

gyorsan betölt a honlap, hátránya, hogy csak kevés információt tartalmaz. 

A spontán bejelentések hozzájárulnak az esetleges rizikók és veszélyeztetett 

betegcsoportok felismeréséhez. Az adatbázis a MedDRA kifejezéseit használja [65]. 
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MedEffect Canada - Canada V igilance Adverse Reaction Online Database 

A kanadai adatbázis a "##$%&&'''(")*+)(,)()-&."$*/$+&/0.011&.-#-2-+.34&54.06*

04,($"$ 

franciául. A MedEffect Canada tulajdonosa a Kanadai Egészségügyi Hatóság (Health 

kapcsolatot állap

 

Vény nélküli, vényköteles és biológiai gyógyszerek, gyógytermékek, valamint 

radiofarmakonok is szerepelnek az adatbázisban [66]. 

vakcinák használatából fakadó tapasztalatokat csak 2011.  

[67].  

Bejelentést tehetnek a betegek, fogyasztók egészségügyi szakemberek segítségével, 

valamint a forgalomba hozatali engedély jogosultjai kötelesek a feltételezett 

mellékhatásokat nyilvánosságra hozni a gyógyszerügyi törvény értelmében [68]. 

A keresési felület megnyitása ezen adatbázis esetén is egy figyelmeztetés, illetve jogi 

intervalluma, adat forrása (community, hopsital, MAH, egyéb), illetve a hatás súlyossága 

és kimenetele (halál, nem megoldódott, megoldódott, megoldódott következménnyel, 

felépülés folyamatban, nem ismert). A keresés lefuttatható a beteg neme és életkora 

szerint, valamint a hatóanyagra vagy termékre, ADR kifejezés vagy MedDRA SOC 

alapján [67]. 

módban a fejlécben összegzi a program a kiválasztott keresési beállításokat és kiírja az 

összes esetszámot, alatta pedig felajánlja a letöltést (excel vagy pdf fájl), a böngészés 

fájl bár több oldal, de sokkal rendezettebb, ezzel szemben a másik forma teljesen 

feltételezett mellékhatást kiváltó gyógyszer nevét és az okozó reakciót SOC kifejezésekkel. 

http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/databasdon/index-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/databasdon/index-eng.php
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A dokumentumban látható még ezek mellett a beteg egyéb szedett készítményei is. 

Problémát jelenthet azonban az, hogy az adatbázis a gyógyszer gyári nevét használja, nem 

pedig a hatóanyagát. Így erre tö

hiszen a keresési eredmény több száz oldal is lehet. Pozitívum, hogy a táblázat gyorsan 

kulcsszavai csak pon

mely lejárta után még 30 perccel meghosszabbítható [66, 67, 68]. 

adatbázis alapján nem ajánlott konklúz

komolyabb következményeket is okozhat, egészségügyi vagy gazdasági kihatása is lehet 

[66, 67, 68]. 

 

Openvigil 1 és 2 

Az Openvigil egy 2003-ban indult farmakovigilanciával kapcsolatos információkat 

analizáló adatbázis, amely a http://openvigil.sourceforge.net/ 

amerikai FDA AERS (Adverse Event Reporting System) felügyelete alatt. Német verzió is 

bák, mellékhatások és 

 

iadás, amely kezdetleges módban valósítja meg a tervezett 

feladatot. Az Openvigil 2 stabilabb és alkalmasabb az adott készítmény és a 

betegbiztonsági következmény kapcsolatának statisztikai elemzésére [69]. 

Bárki bejelentheti az általa tapasztalt mellékhatást, a fogyasztók a szakemberek 

segítségével, illetve a gyártó jelentési kötelezettséggel rendelkezik a hatóság felé (FDA) 

[69]. 

A keresés elindításakor egy elég bonyolult honlap tölt be, nehezen átlátható. Az adatbázis 

 

 [70]. 

 

 

 

 

 

http://openvigil.sourceforge.net/
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Több link jelenik meg egyszerre, az OpenVigil FDA bázisban több opció közül lehet 

választani [70]:  

- hatóanyag, ADR szerinti keresés 

- komplex keresési felület 

- kapcsolat a nem kívánatos esemény és a hatóanyag között 

- lehetséges hatóanyagok listája, amik az adott ADR-t okozhatják 

- -

inkompatibilitásra keresés. 

A választott feltételek szerint változik a keresési panel összetétele. Alatta kiválasztható a 

letöltési fájl típusa. Az OpenVigil 1 verzióban segédlet is található az oldal kezeléséhez, 

azonban a videó nem játszható le. Hatóanyagnévre és ADR-re keresés indítható, az 

analíziseket és a biztonsági kód megadása után lehet lekérni [70]. 

Az OpenVigil 2.1-re kattintva felhasználói név, valamint jelszó is kell, amit az oldal 

megad. Itt hatóanyagra, termékre és ATC-

intervallum kiválasztása után megkapjuk a bejelentések számát. 

eredmény betöltése. ttat, minél nagyobb a 

gyógyszer és ADR közötti összefüggések, annál nagyobb értéket mutat: RRR (Relative 

Reporting Ratio), PRR (Proportional Reporting Ratio), POR (Reporting Odds Ratio). A 

keresés végeredményét pedig szövegesen találjuk a dokumentum végén: ez alapján 

van-e kapcsolat a gyógyszer és a bekövetkezett esemény között [70, 71]. 

 végeztünk. Az X . táblázat mutatja be 

a vizsgált szempontokat. A részletes eredményeket a Melléklet tartalmazza.  
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X . táblázat: A 
vizsgálatának szempontrendszere 

Sorszám V izsgált szempontok 
1 Név 
2  
3 Lefedettségi terület 
4 Megjelenés éve 

5  

6 Cél - Küldetés nyilatkozat 
7 Frissítésre vonatkozó információk 
8  
9 Adat típusa 
10 Adatforrás 
11 Terminológia 

12  

13 
Adat megjelenítés módja (ADR milyen módon, 

 MedDRA, 
vagy másmilyen, gyakoriság?) 

14  

15 Alkalmazhatóság 
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!

Az adatbázisok és a szakirodalom áttekintésével összesen 218 hatóanyagot (Szakirodalom 

 gyógyszer okozta oesophagitis: 28 db; Kanadai és amerikai adatbázis: 190 hatóanyag) 

azonosítottunk, melyek oesophagitis és reflux szempontjából kockázatot jelenthetnek.  

Az összes hatóanyagot a Melléklet V . táblázata tartalmazza. 

és 

amerikai adatbázisban sága alapján) 

került kiválasztásra. A Proton Pumpa gátló (PPI) hatóanyagokat kizártuk a vizsgálatból. 

A kanadai adatbázisból a clozapin, infliximab és dabigatran hatóanyagokat, míg az 

amerikai adatbázisból az acetil-szalicilsav, alendronát és levotiroxin hatóanyagokat 

azonosítottuk. Az acetil-szalicilsav és alendronát hatóanyag a szakirodalmi áttekintés során 

azonosított hatóanyagok között is szerepel. 

 készítmények 

közül 3 darabot választottunk ki a nem kívánatos hatás leírását tartalmazó rész 

értékelésére.  

!  
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!

A szakirodalom értékelésének eredményeit a I X . táblázat tartalmazza.  

I X . táblázat:!O esophagitis és reflux, mint mellék

modell hatóanyagok vizsgálata a szakirodalomban [72, 73, 74, 75, 76, 77, 78] 

O esophagitis és reflux, mint mellékhatás szempontjából r izikót 
 

  Szakirodalom 

Ssz. Hatóanyagok 
A DR hátterében álló 

egyéb leí rás 

1 infliximab Gastro-oesophageal reflux - Gyakori (1-10%) 
Feltételezett ok nem ismert. 

2 clozapin 

Gyomorégés - Gyakori (1-10%) 
Feltételezett ok nem ismert. Lehetséges 

antikolinerg hatások a GIT rendszerre (motilitás 
váltzoása) 

3 dabigatran Oesophagitis - Nagyon gyakori (>10%) 
 

4 alendronát Pontos adat nem található. 

5 acetil-
szalicilsav Pontos adat nem található. 

6 levothyroxin 
nátrium Pontos adat nem található. 

!
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Az alkalmaz

készítmény áttekintése során:  

1. Hatóanyag név 

2. Készítménynév 

3. megújításának legutolsó dátuma 

4. Javallatok 

5. Mellékhatások gyakoriságára vonatkozó tájékoztatás 

6.  

7. Megjegyzés (Fokozott felügyelet alatt álló készítmény, táblázatos vagy 

felsorolásos megjelenítés). 

 

Melléklet V I I . táblázata tartalmazza.  

 

  



38!
!

 

6. E redmények és következtetések 

i 

információ-

amerikai jóval összetettebb. Megvizsgálva a kiválasztott négy nem kívánatos 

gyógyszer biztonságossági profiljára vonatkozóan tudományos vizsgálatok híján nem 

érdemes következtetéseket levonni, a beteg forduljon kétségeivel orvosához, illetve ne 

hagyja abba a terápiát. Erre mindegyik rendszer útmutatója figyelmeztet. A 

ADR-

 A gyógyszerészi 

oesophagitist és refluxot kiváltó gyógyszerek listájának ismerését, a rizikófaktorokra, 

valamint 

 

A kanadai és amerikai rendszerben a szakirodalomban megemlített hatóanyagon kívül is 

sikerült olyan hatóanyagokat, illetve készítményeket azonosítanom az ADR bejelentések 

alapján, melyek fokozott kockázatot jelenthetnek oesophagitis és reflux szempontjából. 

Meglep

oesophagitis és reflux bejelentéseknél a Proton Pumpa gátló (PPI) készítmények vezettek, 

mint ADR-

a

 

Nagyszámú bejelentéssel rendelkezett még a kanadai adatbázisban az infliximab, clozapin 

és dabigatran, míg az amerikai adatbázisban az alendronát, acetil-szalicilsav és levotiroxin. 

Ezen 6 hatóanyagot választottuk ki, mint modell vegyületet a gyógyszerekkel kapcsolatos 

nem kívánatos hatások információfor

és a szakirodalom ezen adatainak összehasonlító elemzésére. 
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A dabigatránt vénás thromboemboliás események prevenciójára alkalmazzák, mely 

szedése mellet Az alkalmazási ata utal 

arra, hogy káros lehet a gasztrointesztinális rendszerre, ezért 

érdemes bevenni a gyógyszert. Figyelmeztetnek, hogy az

gastrooesophagealis reflux vagy , amely kialakulásának esélyét 

növelheti az acetil-szalicilsav, illetve más k, a 

clopidogrel, valamint egyéb szerotonin szintet befolyásoló készítmény alkalmazása. A 

gastro-oesophagitist és a gastro-oesophagealis reflux betegséget a ritka mellékhatások közé 

sorolja. 

A clozapin tartalmú készítmények közül nem találtam egyetlen ot sem, 

mely az azonosított ADR-t tartalmazta volna. Viszont egy tanulmány szerint klinikai 

vizsgálatok bizonyítják, hogy egy  van az említett hatóanyag és az 

oesophagitis kialakulása között. ítményének 

betegtájékoztatójában ritka mellékhatásként a clozapin nyelési nehézség okozhat, egyéb 

gasztrointesztinális problémára nem figyelmeztet. 

Az infliximab monoklonális antitest, immunszuppresszív szer, amelyet rheumatoid 

arthritis, Crohn-betegség, colitis ulcerosa, illetve psoriasis kezelésében használt intravénás 

ilyen 

edést a bejelentések alapján

mellékhatásként gyomor- és bélrendszeri vérzés, hasmenés, dyspepsia, gastro-

oesophagealis reflux betegség van megemlítve. 

összesített eredményété a X . táblázat mutatja be. 
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X . táblázat:!

 [www.ogyei.gov.hu; 

www.ema.europa.eu] 

vizsgálata 

 
 

Ssz. Hatóanyagok A DR megnevezés és gyakoriság 

1 infliximab Gastro-oesophagealis reflux  Gyakori 

2 clozapin Nem jelenik meg ilyen vagy hasonló ADR. 

3 dabigatran Gastroesophagitis - Ritka 
Gastroesophagealis refluxbetegség - Ritka 

4 alendronát 

Sav-visszaáramlás  Gyakori 
Oesophagitis* - Nem gyakori 

*§Adagolás és alkalmazás; Különleges figyelmeztetések és az 
alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések pontokban részletesebbe 

5 acetil-
szalicilsav 

Gyakorisággal kapcsolatos besorolás nincs. 

gastrointestinalis és hasi fájdalom, ritkán gastrointestinalis 
gyulladás, gastrointestinalis fekély 

A gastrointestinalis 

fekélyesedése, perforációja. Dyspepsia,  

6 levothyroxin 
nátrium Nem jelenik meg ilyen vagy hasonló ADR. 

Nagyon - < 1/10); - < 1/100); 

1/10 000 - < 1/1000); nagyon ritka (< 1/10 000), nem ismert 

Az adatbázisokkal kapcsolatokban az a tapasztalatom, h

hatóanyagoknak csak töredéke jelenik meg a lefutatott keresésekben.  

Figyelembe véve a terminológiát, még mindig nagyon változatos a betegségek 

megfogalmazása, így nehezebb az adatbázisokban való keresés, hiába van egységes 

minológiai adatbank (MedDRA). Kissé aggasztó, hogy a 

problémákkal kapcsolatosan (pl. kellemetlen érzés a gyomorban). 
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7. Összefoglalás 

Szakdolgozatomban a gyógyszer o

vizsgáltam. Ehhez a kutatáshoz a négy kiválasztott adatbázison kívül magyar és angol 

összhangban. Fontosnak tartottam a betegség epidemiológiájának, gyakoriságának leírását, 

klasszifikációkat.  

A gyógyszerészeknek, véleményem szerint fontos ismerni a lehetséges rizikófaktorokat és 

az oesophagitist vagy refluxot okozó gyógyszereket, hogy tájékoztatni tudják a beteget az 

esetleges mellékhatásokról. Ezek elkerülésével és az utasítások pontos betartásával 

csökkenthe

 

betegség kezelésére használnak. Összességében a nem-  

rendelkeznek leginkább gyomornyálkahártya-károsító hatással. Helyes alkalmazásukra 

fontos felhívni a betegek figyelmét, mivel ez az egyik leggyakrabban, öngyógyszerelésben 

. A legtöbb esetben azonban a káros készítmény abbahagyása 

 

A gastro-oesphagealis reflux és oesophagitis kezelésében különféle hatásmechanizmusú 

nélkül kapható sa  egyéb nyálkahártya-védelmet 

2-

blokkolókkal a már megtermelt gyomorsav mennyisége redukálható. A kisebb hatóanyag-

tartalmú protonpumpa-gátlók közül néhány vény nélkül kapható, illetve masszívabb 

terápiában is alkalmazható, akár kombinálva. 

és tartamát táblázatokban tüntettem fel a könnyebb áttekintés céljából. 

A farmakovigilanciával kapcsolatos, gyógyszerre vonatkozó adatokat adatbázisokból 

tudjuk lekérni. Az új farmakovigilancia szabályozás értelmében már betegek, fogyasztók is 

jelenthetik az általuk tapasztalt panaszaikat, egészségügyi szakemberek segítségével. E 
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profilja, illetve a veszélyeztetett betegcsoportokról is információt kaphatunk. 

Több odafigyeléssel és szervezett munkával redukálható a gyógyszerelési hibák száma, 

illetve a beteggel való kommunikáció és felvilágosítás növelheti a terápiához való 

adherenciát, amely a kezelt egyén és az egészségügy érdeke is. Sokszor nem az a 

probléma, hogy nem akarják követni a kezelési utasításokat, hanem, hogy ismereteik híján 

, azok mellékhatásaitól. Ez mind a beteg, az orvos, valamint a 

nagyobb az esélye valamilyen káros gyógyszerhatás kialakulásának. 

sítják, mely az 

ratokban és betegtájékoztatókban egyaránt megjelenik. Problémát az 

adatbázis egységessé tételére szolgáló MedDRA ellenére. 

Az mellékhatásokról szóló adatbázisok tanulmányozása közben hasonlóságokat és 

vannak olyan felületek és eredmények, amelyen néha még a szakembereknek is nehéz 

eligazodni.  A kereséshez MedDRA SOC kifejezéseit használja mindegyik adatbázis, 

ezenkívül 

Az amerikai OpenVigil statisztikai elemzéseket is készít a hatóanyag és a feltételezett 

mellékhatás kapcsolatában. Az programok figyelmeztetnek, hogy a bejelentések nem 

alapján ne hagyja abba a terápiáját, gyógyszerészével vagy orvosával konzultáljon 

Melléklet tartalmazza. 

sokkal több gyógyszer okoz oesophagitist vagy refluxot, mint amik

készült. A szakirodalom szerint 28 darab, az a kanadai és az amerikai bejelentések alapján 

viszont 190 darab ilyen hatóanyag van. A MedEffect Canada-ban az infliximab, clozapin 

és a dabigatran, az OpenVigil szerint az alendronát, acetil-szalicilsav és a levothyroxin 

nátrium a leggyakoribb a reflux kezelésében használt protonpumpa-gátlókon kívül. Az 
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ratok értékelését a 

Melléklet V I I . táblázata foglalja össze.  

az alapos 

illetve jártasságot szereztem az adatbázisok kezelésében, értékelésében. 
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http://www.drjohnm.org/2012/03/pradaxa-related-pill-esophagitis-a-new-adverse-effect/
http://www.drjohnm.org/2012/03/pradaxa-related-pill-esophagitis-a-new-adverse-effect/
http://www.ehealthme.com/ds/remicade/acid+reflux
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Kanadai Csak az USA 

PPI 

Ssz. Ssz.

1 tetraciklin 1 omeprazol digoxin botulinum toxin alprosztadil docusat leuprolid rivasztigmin

2 doxyciklin 2 esomeprazol fluorouracil chlorambucil amantadin domperidon le votiroxin rizatriptan

3 oxitetraciklin 3 lansoprazol citarabin ampicillin doxepin liponavir Sabin
4 ace tilszalicilsav 4 infliximab pravastatin darbepoetin alfa D-vitamin lisinopril saquinavir

5 5 pantoprazol ranitidin doxorubicin dypiridamol lopedium

6 naproxen 6 rabeprazol ribavirin finaszterid atenolol enfurvirtid lumiracoxib sirolimus
7 indometacin 7 clozapin szertralin fluconazole azatioprim enzalutamid merkaptopurin sorafenib
8 8 dabigatran tacrolimus furosemid bevacizumab everolimus metamfetamin stavudin
9 9 omalizumab amitriptilin glyburid budenosid exenatid metformin tamszulozin
10 10 octreotid amlodipin karbamazepin ezetimib
11 kortikoszteroid 11 imatinib capecitabin loratadin carboplatin famotidin metilprednisolon teriparatid
12 12 rosuvastatin ciprofloxacin losartan carvedilol minocyclin tesztoszteron
13 13 atorvastatin denosumab metoprolol cerivastatin fexofenadin misoprostol tetraciklin
14 14 clopidogrel dexlansoprazol multivitamin ciklobenazprin flouxetin mitoxantron ticlopidin
15 kinidin 15 rofecoxib duloxetin nilotinib ciklofoszfamid formoterol morfin trimebutin
16 16 prednisolon irinotecan HCT oxybutynin ciklosporin gabapentin nabilon trimoxazol
17 vas 17 adalimumab kvetiapin paroxetin cimetidin glycopyrronium nabumeton ustekinumab
18 nifedipin 18 tocilizumab lenalidomid ramipril cisaprid golimumab naloxon/buprenorfin vandetanib
19 amlodipin 19 vibramycin leucovorin regorafenib ciszplatin goserelin nevirapin verapamil
20 felodipin 20 etanercept levofloxacin rifampicin claritromicin hidrocodon nizatidin

21 nicardipin 21 vareniclin montelukast risperidon clomipramin hydrochlorothiazid ondansetron
kapszula

22 lacidipin 22 celecoxib oxikodon HC ritonavir indometacin orlistat zolpidem
23 verapamil 23 olanzapin pemetrexed simvastatin cloxacillin interferon-b1a oxaliplatin
24 diltiazem 24 rituximab sofosbuvir cytarabin irbesartan paliperidol
25 teofillin 25 tadalafil valdecoxib darunavir ketokonazol

26 melatonin dyspepsia, gyomorsav- 26 venlafaxin abatacept didanozin ketorolac perindopril

27 27 clindamycin warfarin difenhidramin piperacillin

28 28 dexametason albuterol Diphteria lamivudin propafenon

Sza k irodalom
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Javallatok

infliximab
Inflectra 100 mg por oldatos 2013.09.10.

2016.01.28.

Arthritis, Psoriatic
Arthritis, Rheumatoid

Colitis, Ulcerative
Crohn Disease

Psoriasis
Spondylitis, Ankylosing

pancreatitis,

2

Javallatok

infliximab
Remicade 100 mg por oldatos 1999.08.13.

2009.06.02.

Arthritis, Psoriatic
Arthritis, Rheumatoid

Colitis, Ulcerative
Crohn Disease

Psoriasis
Spondylitis, Ankylosing

infliximab
Remsima 100 mg por oldatos 

Arthritis, Psoriatic
Arthritis, Rheumatoid

Colitis, Ulcerative
Crohn Disease

Psoriasis
Spondylitis, Ankylosing

pancreatitis,

2



 

Javallatok

clozapin

CLOZAPINE GEROT 25 mg 
tabletta; CLOZAPINE GEROT 50 
mg tabletta; CLOZAPINE GEROT 

100 mg tabletta

2003.08.13.
2016.02.04.

nem ismert

clozapin LEPONEX 100 mg tabletta 
1974.01.01.
2015.01.26.

sikertelen volt.

nem ismert

dabigatran
2008.03.18.
2013.01.17.

Arthroplasty, Replacement
Venous Thromboembolism

ritka (<1/10 000), nem ismert (a
Ritka

Gastroesophagitis Ritka

Dyspepsia Ritka
Dysphagia Ritka



 

Javallatok

ace til-szalicilsav
ASPIRIN EFFECT 500 mg 

(VN)

2012.10.29.
2015.09.17.

ace til-szalicilsav
ASPIRIN PROTECT 100 mg 

tabletta

1997.12.01
2013.09.30.

javallt:
- akut myocardialis infarctus

- reinfarctus profilaxis

ace til-szalicilsav
1994.01.01.
2015.12.09.

nagyon ritka   (< 1/10 000), 



 

Javallatok

ALENDRONAT-RICHTER 70 
mg filmtabletta

2006.03.24.
2016.01.14.

eseteket is]

flatulencia,

EPOLAR 70 mg tabletta
2006.06.07.
2013.05.17.

rangsoroltak: 

FORTIMAX tabletta 2005.08.17

rangsoroltak: 



 

Javallatok

le vothy roxin
EUTHYROX 175 mikrogramm 

tabletta
1996.03.01.
2015.06.18.

Euthyrox 50-175 mikrogramm tabletta:

Euthyrox 50-100 mikrogramm tabletta:

Euthyrox 100/150 mikrogramm tabletta:

 
jelentkezhet.

Euthyrox 50 mikrogramm tabletta
Euthyrox 75 mikrogramm tabletta

 Euthyrox 100 mikrogramm tabletta
Euthyrox 125 mikrogramm tabletta
Euthyrox 150 mikrogramm tabletta
Euthyrox 175 mikrogramm tabletta

le vothy roxin LETROX 50 mikrogramm tabletta 2000.07.31.
2015.01.18.  

Letrox 50 mikrogramm tabletta
Letrox 75 mikrogramm tabletta
Letrox 100 mikrogramm tabletta
Letrox 125 mikrogramm tabletta

le vothy roxin
SYNTROXINE 13 mikrogramm 2011.11.30.

2013.05.21. -

. 


