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1. Bevezetés 

 

 A gyógyszerkölcsönhatás témakörében egyre több szakcikk, tanulmány jelenik 

meg. Egy 1971-ben, 2,422 kórházi beteg és 25,005 kezelési nap adatai alapján végzett 

tanulmányban kimutatták, hogy a lehetséges interakciók előfordulási aránya 4,7 %, míg a 

nyilvánvaló 0,3 %. További, 1979-es elemzés szerint a valamilyen mértékű következményt 

is eredményező kölcsönhatások aránya 27-33 %. A komoly veszélyeket rejtő és minden 

kezeltnél fellépő kölcsönhatások 6,3 %-os arányt mutattak, 17,000 feltárt kölcsönhatás 

esetében. 1995-ös adatok alapján a gyógyszertári betegek körében (USA-ban) 4,1%-ban, 

ill. 2,9%-ban fordult elő interakció. A klinikai kölcsönhatások aránya is magas, ezt 

bizonyítja egy ausztráliai vizsgálat is, mely szerint a betegek kórházi felvételére 10%-ban 

gyógyszerelési hiba miatt került sor, melynek 4,4%-át gyógyszerkölcsönhatás okozta. Az 

interakciók 7-22%-át jelenti a nem kívánt gyógyszermellékhatásoknak, míg a betegek 9-

17%-nál kisebb-nagyobb hatása is felléphet. [1, 2, 3] 

 A geriátriai kezelés során jelentős mértékben megnő az interakciók száma. 236 

időskorú beteget vizsgálva 88%-ban találtak lehetséges és 22%-ban komoly, akár életet is 

veszélyeztető kölcsönhatást. Egy másik értekezés adatai alapján, szintén idősek körében 

felmért 25 klinikailag fontos interakció aránya 2,15% volt. A 65 év felettiek aránya 

Magyarországon meghaladja a 15%-ot, ami mintegy 1,5 millió lakost jelent. Közülük a 

férfiak 43%-a illetve a nők 57%-a legalább 5 gyógyszert alkalmaz, valamint mindkét 

nemre vonatkozóan 11-12% szed 10, vagy annál több terméket. Ebből következően a 

geriátriai betegpopulációban igen magas a gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatások rátája. 

Azonban az idősek esetében nagyobb mértékben kell számítani további kölcsönhatás 

típusokra is, mint gyógyszer-betegség interakciókra, a gyógyszerek és az élelmiszerek – 

táplálékkiegészítők közötti kölcsönhatásra, valamint az alkoholfogyasztásból adódó 

interakciókra. Az időskorúaknak ugyanis 70%-a fogyaszt alkalomszerűen alkoholt, 10%-

uk pedig napi fogyasztó. Ennek azért van különösen nagy jelentősége, mert az idős betegek 

2-3-szoros mennyiségű tudatmódosító gyógyszert szednek fiatalabb társaiknál, ily formán 

antipszichotikumokat is. [1, 3, 4] 

 A vegyületcsoport kölcsönhatásai fiatalokat és időseket egyaránt érintő probléma. 

Kevés tanulmány és adat áll rendelkezésre az idősebb populáció antipszichotikum 

szedéséből adódó interakcióira vonatkozóan. Ezért is tartottam fontosnak, hogy 
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vizsgálataim újabb adatokat szolgáltassanak az általam érdekesnek tartott hatástani csoport 

előbb említett területe számára. Szakdolgozatom tehát a neuroleptikumok geriátriában 

előforduló interakcióira fekteti a hangsúlyt. Felméréseimet a Betegápoló Irgalmasrend 

Pécsi Házában/ Pécsi Irgalmasrendi Kórházban végeztem.  
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2. Célkitűzéseim 

 

 Tudásom elmélyítése a gyógyszer kölcsönhatások témakörében.     

 Az idősebb populáció gyógyszer-interakcióinak megismerése, tájékozottságom 

bővítése. 

 Az antipszichotikumok gyógyszertani hátterének részletesebb megismerése. 

 Elemezni és összefoglalni szakirodalmak, adatbázisok segítségével a geriátriában 

előforduló antipszichotikumok és egyéb gyógyszerek együttes alkalmazása során 

bekövetkező legjelentősebb kölcsönhatásokat.  

 Az interakciók vizsgálatával és kiértékelésével segítséget nyújtani és hozzájárulni a 

Pécsi Irgalmasrendi Kórházban kezelt betegek biztonságosabb gyógyszereléséhez. 
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3. A gyógyszerkölcsönhatások általános bemutatása 

 

 A gyógyszerkölcsönhatás magába foglalja mindazon folyamatokat, melyekben 

egyidejűleg szedett kettő vagy annál több gyógyszer, étel, ital vagy más kémiai ágens 

egymás felszívódását, megoszlását, biológiai átalakulását és/vagy kiválasztódását 

megváltoztatja. Ezen felül a gyógyszerek befolyásolhatják egymás hatását, mellyel 

módosulhat a terápia kimenetele. Ezek fellépésének ideje különböző. A farmakokinetikai 

paraméterek eltéréséből adódóan vannak olyan kölcsönhatások, melyek előre 

megítélhetőek, mások azonban csak hosszas alkalmazás után mutatkoznak meg (pl. 

enzimindukció). A hátrányos kimenetelű interakciók a gyermekeket, időseket, illetve 

krónikus betegeket kiemelten érintik. [3, 5, 6] 

 Az irodalomban és a tankönyvekben több szempont alapján osztályozzák a 

gyógyszerinterakciókat. Így beszélhetünk in vitro illetve in vivo kölcsönhatásról, attól 

függően, hogy az anyagok a szervezeten belül vagy kívül kerülnek egymással kontaktusba. 

Vannak hátrányos és előnyös kölcsönhatások is. Előbbi nem kívánt hatásokat von maga 

után, míg utóbbi esetében a mellékhatások elkerülése, a terápiás effektus fokozódása, 

összeadódása a cél. A hátrányos kimenetelű interakciókra jellemző, hogy annál 

súlyosabbak, minél kisebb terápiás szélességű komponensek kerülnek egymással 

kölcsönhatásba, illetve minél pontosabb individuális beállítást igényelnek. Gyakorlati 

szempontból különösen nagy jelentőséggel bír a gyógyszerinterakciók klinikai fontosság 

szerinti besorolása. Továbbá megkülönböztetünk hatásnövekedést és hatáscsökkenést 

eredményező kölcsönhatásokat. Farmakológiai aspektusból nézve farmakokinetikai és 

farmakodinámiás interakciók kerülnek még megemlítésre. [5] 

 A hatáserősség módosulása szerint az interakciók több módon is 

bekövetkezhetnek. A hatáscsökkentő és hatásfokozó kölcsönhatások kialakulhatnak 

farmaceutikus, farmakokinetikai illetve farmakodinámiás fázisban. [5, 6] 

 A farmakokinetikai interakciók négy folyamat alapján csoportosíthatóak, így 

felszívódás, eloszlás, biotranszformáció és kiválasztás. A hatás helyén befolyásolhatják a 

gyógyszerek koncentrációját azáltal, hogy csökkentik vagy növelik azt. A farmakokinetikai 

kölcsönhatások csak ritka esetekben gyógyszerspecifikusak, ezért érdemes ezekkel mindig 

számolni. [5, 6, 8] 
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 A felszívódásnak két módját különböztetjük meg, a reszorbeált mennyiséget 

(növekedése és csökkenése) és a reszorpció sebességét (növekedés és lassulás). A 

reszorbeált mennyiség változása a dózis szempontjából lényeges, mert klinikailag 

befolyásolja az adagolást azáltal, hogy azt csökkenti vagy növeli. A reszorpció 

sebességének akkor van nagyobb jelentősége, ha egy gyorshatású gyógyszer felszívódása 

változik meg és ezzel késlelteti a hatás kialakulását. Ez azonban szabályszerűen ismételt 

adagolásnál nem jelent hátrányt. A gyógyszerek reszorpcióját a gyomor-bélcsatornában 

számos faktor befolyásolja. Az interakciók tekintetében azon gyógyszereknek van kiemelt 

szerepe, melyek megváltoztatják a gyomor kiürülését, a béltraktus perisztaltikáját, 

befolyásolják a gyomor- vagy bél-pH-viszonyokat valamint komplexképzők. A pH-

változás hatást gyakorol a hatóanyag disszociációjának mértékére, stabilitására, 

oldékonyságára, így a gyomorkiürülési időre és a bélben a passzázs-időre egyaránt. A 

megfelelő oldékonyság a gyógyszer kioldódásának egyik fontos feltétele, ezért van nagy 

jelentősége a reszorpció sebességének kialakulásában. A pH-módosulás továbbá szerepet 

játszik a nyálkahártya sajátságának, vérellátásának illetve a nyálkahártya sejtmembránjain 

keresztül az áthatolás terültének változásában, így adva lehetőséget interakciók 

keletkezéséhez. A komplexképződés ugyancsak csökkenti a gyógyszerek hatékonyságát. A 

neuroleptikumok például a bázikus nitrogénatomjuk következtében a fekete teában 

található csersavakkal komplexet képeznek, így szignifikánsan csökkent plazmaszintet 

eredményeznek. Hasonló folyamat játszódik le tetracyclinnel együtt adott vasion esetében, 

mely során oldhatatlan kelát képeződik. Amennyiben ez nem szívódik fel, egyik 

készítmény sem éri el a terápiás plazmakoncentrációt. Egyes esetekben a gyógyszer 

reszorpcióját a táplálékfelvétel is befolyásolja, míg máskor nincs szerepe a hatás 

létrejöttében. A gasztrointesztinális tartalom érinti a gyógyszerek aktív és passzív 

transzportmechanizmusát egyaránt. Ebből adódóan a gyógyszer toxicitása is szorosan 

összefügg a gyomor-bél tartalom mennyiségével. Azok az interakciók melyek a bélben 

játszódnak le, indirekt és komplex módon hatnak a felszívódásra. Például az 

antibiotikumok, amelyek kiírtják a bélflóra baktériumait, fokozzák a K-vitamin-antagonista 

antikoaguláns szerek hatását, mert csökkentik a K-vitamin bakteriális szintézisét. Ha egy 

gyógyszer metabolizmusában, példának okáért a digoxin biotranszformációjában a 

bélbaktériumok is szerepet játszanak, akkor felszívódása fokozódhat egy antibiotikum 

terápia során.  [5, 6, 8]  

 Az eloszlásból adódó terápiás effektus átalakulása olyan anyagokat érint, 

melyeknél nagymértékű a szöveti és plazmafehérje kötődés. A szöveti eloszlás három 
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faktortól függ, a szöveti vérátfolyástól, a szövetek mennyiségétől és a gyógyszerek 

szövetekhez való affinitásától. Ebben az esetben az interakció létrejötte abból fakadhat, 

hogy korlátozott számú kötődési hellyel rendelkezik az adott szövet. Így az egyidejűleg 

adott második gyógyszer vérszintje szöveti kapcsolódás híján megemelkedik. A 

gyógyszerek egy része plazmafehérjéhez kötődik, másik hányaduk szabad formában 

található a szervezetben. Kiszorítás következtében új egyensúly alakul ki a szabad és kötött 

molekulák, illetve a szövetek és plazma között. A fehérjekötődésből leszorított gyógyszer 

szabad frakciójának növekedése az elimináció, valamint a hatás fokozódásához vezet. Ez 

eredményezheti egyben a gyógyszer toxikussá válását vagy a szer terápiás előnyének 

fokozását. Mivel a szabad gyógyszermolekulák metabolizmusa és a kiürülése is gyorsul az 

elsőrendű kinetika szabályai értelmében, a leszorított interakcióknak viszonylag ritkán van 

klinikailag jelentőségük. A kiszorításból elsősorban akkor adódhat probléma, ha a 

gyógyszer plazmafehérjekötődése nagyobb, mint 95%, terápiás szélessége kicsi, kis 

eloszlási térfogatú, illetve magas koncentrációban kiválasztódó szer. [5, 6, 8] 

 A biotranszformáció vagy metabolizmus is jellemezhető a konkurencia 

jelzővel. Ebben az esetben ugyanis az enzimek kötőhelyeiért folyik a versengés, mely 

meghatározza a gyógyszerek metabolizációs készségét, ezáltal hatáserősségét. A 

metabolizmus szemszögéből a gyógyszerek két csoportba oszthatóak. Az enziminduktorok 

fokozzák a folyamatot, az enziminhibitorok pedig gátolják. Ezek azonban nem 

választhatóak el szorosan egymástól. Az enzimindukció során csökken az anyavegyület 

plazmakoncentrációja, míg a gátlásnál nő. Ezek következményei attól függenek, hogy az 

anyavegyület vagy a metabolit a hatékony. E folyamatok kialakulásában elsősorban a 

citokróm-P-450-enzimrendszernek van kitüntetett szerepe, ugyanakkor az indukciós és 

gátló hatás más enzimatikus folyamatoknál is létrejöhet. A CYP-szupercsalád összefoglaló 

neve mindazon hemtartalmú izoenzimeknek, melyek nagy koncentrációban vannak jelen a 

máj- és bélsejtekben, kismértékben más szövetekben. Ebből következik az a tény is, hogy 

igen nagy jelentőséggel bír e rendszer az endogén vegyületek (pl. hormonok, 

prosztaglandinok) anyagcseréjében és exogén vegyületek (pl. gyógyszerek, főleg orális 

bevitel után) detoxikálásában. A farmakogenomika segítségével lehetővé vált az 

enzimrendszerek genetikai variációinak azonosítása. Így jutottak el a CYP-enzimcsalád 

esetében is számos genetikai polimorfizmushoz, mely nagymértékben befolyásolja a 

gyógyszerhatásokat, ezáltal igen fontos az egyénre szabott gyógyszerelés megtervezésénél. 

A CYP izoenzimek gátlásának leggyakoribb típusa a kompetitív gátlás, másik lehetőség a 

komplexképzés az enzim és a gyógyszer metabolitjai, illetve aktív közti termékei között. 
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Erre példa a fluvoxamin, mely a theophyllin lebontását gátolja. Az enzimindukció 

bonyolultabb folyamat, mint az enzimgátlás, sőt nehezebb megjósolni időbeli lefolyását is. 

Vannak gyógyszerek, melyek több izoenzimet indukálnak vagy időfüggő indukciót 

váltanak ki autoindukciós folyamat révén. Elsősorban orális készítményeknél jelentkezik 

az enziminduktor vegyületek hatása, mivel a felszívódott gyógyszer a portalis keringéssel a 

májba jut. Jelentősen megnőhet a „first pass” metabolizmus, ami szignifikánsan csökkenti 

a gyógyszer biológiai hasznosulását. A phenobarbitál például felgyorsítja a 

kumarinszármazékok metabolizmusát, így ha csökkentik a szedatohipnotikum dózisát, 

szükségszerűen az alvadásgátló adagját is kell, a vérzési idő megnyúlásának elkerülése 

érdekében. [5, 6, 8] 

 A kiválasztás az utolsó pont a farmakokinetikai interakciók tekintetében. Itt 

elsősorban a vesén át történő exkréciónak van jelentősége. A vesén keresztüli 

kiválasztódás három fő meghatározó eleme, a passzív glomerulus filtráció, az aktív 

tubuláris szekréció és a passzív reabszorpció a tubulusokból. Passzív glomeruláris filtráció 

során a vér keresztülhalad a vesenephronok glomerulusain, miközben a kisebb 

molekulatömegű anyagok, mint a gyógyszerek többsége filtrálódik és a proximális 

csatornába jut. A plazmaprotein kötődésnek itt is jelentősége van, hiszen befolyásolhatja a 

renális eliminációt. A kötésben lévő gyógyszerek, a komplex nagysága révén nem 

diffundálnak át a glomeruluson. Amennyiben csökken a glomerulus filtráció kapacitása, 

nőhet egyes gyógyszerek toxicitása. Az aktív tubuláris szekréció koncentrációgrádienssel 

szemben választja ki a szerves vegyületeket. Két energiaigényes folyamatot foglal magába, 

az egyik a gyenge savakat (pl. indometacin, szalicilátok), a másik az erős bázisokat érinti 

(pl. imipramin, chinin). A reabszorpció fontos tényező a kiválasztódó gyógyszer 

mennyisége tekintetében. Az átdiffundált gyógyszer mértéke attól függ, hogy milyen a szer 

lipidoldékonysága és az ionizálatlan állapotban lévő molekulák aránya. Ebből következően 

a vizelet pH-jának megváltoztatásával növelhető vagy csökkenthető egy szer exkréciós 

rátája. Mérgezés vagy túladagolás esetén, például a phenobarbital bázikus, az amphetamin 

savas vizeletben üríthető ki gyorsabban. [6, 8] 

 A farmakodinámiás interakciók a gyógyszerhatás helyén jönnek létre, egy 

receptoron, egy célszerven illetve közvetlenül a gyógyszerhatást módosítják azonos 

szabályzó rendszeren belül (szinergetikusan vagy antagonisztikusan). Receptoriális szintű 

interakciók esetén beszélhetünk hatásösszeadódásról, -fokozódásról, antagonizmusról, 

receptorok számának és érzékenységének változásáról. A farmakodinámiás kölcsönhatások 

közvetett módon is kialakulhatnak azáltal, hogy a gyógyszer megváltoztatja a receptor 
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környezetét, az ott fellépő anyagok, ionok koncentrációját vagy a mediátorok hatásának 

körülményeit. Így megkülönböztetünk kompetitív valamint funkcionális szinergizmust és 

antagonizmust. Kompetitív hatás alakulhat ki, ha a komponensek azonos receptoron 

hatnak. Addíció esetén a két szer együttes hatásának nagysága közel azonos a külön-külön 

létrehozott hatások összegével; a potencírozás esetén lényegesen nagyobb összhatás érhető 

el, míg antagonistával az interakciós partner hatásgyengülése vagy akár hatásmegszűnése 

is bekövetkezhet. Potencírozó kölcsönhatást eredményez például perifériás izomrelaxánsok 

aminoglikozid antibiotikumokkal, chinidinnel vagy polymyxin B-vel történő egyidejű 

alkalmazása, a neuromuszkuláris blokk erősödése révén. Ezen okból kifolyólag, 

amennyiben perifériás izomrelaxánst adnak a betegnek műtét előtt, érdemes e szerek 

használatát csökkenteni vagy mellőzni. Az antagonizmusra példaként szolgál a flumazenil 

blokkoló effektusa, mely a benzodiazepinek hatásának felfüggesztését biztosítja 

túladagolása esetén. A funkcionális szinergizmus és antagonizmus különböző 

támadáspontokon valósul meg, receptorokon vagy biológiai rendszereken keresztül. A 

bétareceptor-blokkolók a verapamil és diltiazem (kálcium-csatorna blokkolók) 

kardiodepresszív hatását erősítik, így például bradycardiát, AV-blokkot, súlyos hipotóniát 

okozhatnak. Funkcionális antagonizmust váltanak ki a káliumspóroló diuretikumok, 

amennyiben szívreható glikozidok mellett adják azokat, a kálium-koncentráció növelése 

végett. A központi idegrendszer működését gátló vagy fokozó szerek hatása befolyásolható 

egyidejűleg adott más, eltérő receptoron ható, centrális támadáspontú gyógyszerekkel. Ez 

azt jelenti, hogy két izgató hatású szer együttadása szinergizmust válthat ki (fenotiazin 

típusú antipszichotikumok és inhalációs narkotikumok), míg ellentétes effektussal bíró 

vegyületek gátolják egymás hatását (stimulánsok és depresszánsok). [5, 6] 

 Fontos hangsúlyozni, hogy bár vannak veszélyes gyógyszerinterakciók, ez nem 

azt jelenti, hogy minden kombináció kerülendő. Az interakciók ismerete tehát azért fontos, 

mert általuk a kellemetlen mellékhatások elkerülhetőek, ugyanakkor az előnyös gyógyszer 

kombinációk alkalmazása a terápiás hatékonyság fokozódását teszik lehetővé. [5] 

 A kölcsönhatások elemzése során számos nehezségbe ütközünk, bár már a 

felismerése, azonosítása sem könnyű. Kialakulásának valószínűsége fennáll, ha 

egyidejűleg több gyógyszert szed a beteg, nem is számítva például az egyéb kiegészítő 

termékek alkalmazását és ezen tény szakemberrel történő megosztásának hiányát. Az idős 

kor további rizikófaktort jelent a súlyos tünetekkel járó gyógyszerkölcsönhatások 

vonatkozásában. Nagyon fontos lenne ismerni az interakció gyakoriságát, bekövetkeztének 

valószínűségét és várható klinikai relevanciáját, amelyek alapján egységes tipizálást 
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kellene létrehozni. A különböző szakirodalmak, de még a hivatalos alkalmazási előírat is 

többféle kifejezést használ a jelentőség megadására (lásd 5. fejezet), továbbá az 

interakcióra történő utalások tartama is eltérő lehet az egyes források között. [1, 13, 21, 23] 

 A gyógyszerhatást, továbbá a kölcsönhatások klinikai jelentőségét számos, a 

betegtől és az együtt alkalmazott szerektől függő tényező befolyásolhatja. Azokat a 

változókat, melyek a gyógyszerek sorsát a szervezetben (farmakokinetikai különbségek) és 

hatását (farmakodinámiai különbségek) befolyásolhatják, két szempont alapján 

csoportosíthatjuk. Belső vagy külső tényező szerint, illetve betegtől és terápiától függő 

faktorok alapján. Belső tényezők: életkor (újszülött, csecsemő, gyermek, felnőtt, idős), 

nem (férfi, nő), terhesség, rassz; genetikai polimorfizmus, betegségek, idioszinkrázia; 

gyógyszerallergia, tolerancia, placebohatás. Külső tényezők: környezeti tényezők (például 

foglalkozás, táplálkozás, dohányzás, alkoholfogyasztás), gyógyszeres interakciók, 

compliance. Betegtől függő faktorok: alapbetegség, vesefunkciók, májfunkciók, 

szérumfehérje-szint, vizelet-pH, táplálék, környezeti befolyás, farmakogenetikai faktorok, 

kor. Terápiától függő faktorok: a gyógyszerbevétel sorrendje, applikációs út, a 

gyógyszerbevétel időpontja, a terápia tartama, dózisnagyság, gyógyszerforma. Mindezek 

szintén jelentős problémát okoznak a kölcsönhatások vizsgálata során. [6, 8] 
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4. Gyógyszerhatástani ismertetés 

 

4.1. Az antipszichotikumok 

 

 E vegyületcsoportot az irodalomban trankvillánsok (csendesítő) és 

neuroleptikumok névvel is illetik. A trankvilláns elnevezés szedatív hatásukra utal, a 

neuroleptikum pedig a szedatohipnotikumoktól eltérő központi idegrendszeri hatásukra. Az 

antipszichotikumokat pszichotikus állapotok, mint schizophrenia, bipoláris depresszió, 

pszichotikus depresszió, szenilis pszichozis, schizoaffektiv betegségek, alkoholfüggő 

betegek elvonási tüneteinek, stb. kezelésére alkalmazzák. Ezen betegségek tünetei 

elsősorban izgatottság, zavartság, hallucinációk, téveszmék. Az antipszichotikumok 

használatosak hányáscsillapítóként és műtéti premedikációban is. Jellemző tulajdonságuk, 

hogy általuk már kis adagban elérhető nyugalmi állapot, de nagyobb dózisban sem kell 

tartani hipnotikus, narkotikus stádiumtól. Kiemelt jelentősége van e vegyületek esetében az 

extrapiramidális mellékhatásoknak. Ezek mértékétől függően két csoportot különböztetünk 

meg, típusos és atípusos szereket, vagy újabban első és második generációs 

antipszichotikumokat. A régebbi gyógyszerek jóval nagyobb számban produkálják e nem 

kívánt hatásokat, ezekre használatos az antipszichotikum és neuroleptikum megnevezés 

egyaránt. A gyógyszercsoport utóbbi nevét ugyanis nem a főhatásáról kapta, hanem épp 

ellenkezőleg mellékhatásairól, utalva az egyéb neurológiai tünetekre. (1955-ben két tudós, 

Delay és Denicker javasolta ezt az elnevezést az orvosi akadémiának azzal a céllal, hogy 

felhívják a figyelmet e szerek extrapiramidalis és diencephalicus mellékhatásaira.) 

Ellentétben az első csoporttal, az atípusos szerek e tüneteket kevésbé mutatják, ezért ezeket 

nevezzük elsősorban antipszichotikumoknak. [8, 9] 

 A neuroleptikus terápia az úgynevezett dopaminhipotézissel függ össze, mely 

szerint a fokozott dopamin aktivitásból adódnak a betegek jellemző neurológiai tünetei. A 

hipotézist a schizophren betegekkel elvégzett pozitronemissziós tomographia (PET) 

vizsgálatok is alátámasztják. Segítségükkel mutatták ki e páciensek dopamin-

receptorszámának növekedését. Újabb adatok szerint azonban a dopamin rendszer zavara 

nem egységes, ezért különböztethetünk meg negatív és pozitív tüneteket. A negatív 

tünetekért, mint például az érzelmi elsivárosodás, a kezdeményezőkészség csökkenése, a 

beszéd elsekélyesedése, apathia, anhedonia a corticalis és hippocampalis dopaminaktivitás 
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felelős. A pozitív tünetek magukba foglalják a hallucinációt, téveszméket, nyugtalanságot, 

a gondolkodás formai zavarát, bizarr magatartást. [8, 9, 10]  

 A pszichiátriai betegségek kialakulásának egy újabb elmélete, az úgynevezett 

„regulációs zavar”. Ez alapján a dopamin mellett más neurotranszmitterek (szerotonin, 

glutamát, GABA, kolecisztokinin, stb) egyensúlyának megbomlása is szerepet játszik a 

tünetek létrejöttében. Egyes atípusos szerek hatékonyságának alapját is az adja, hogy a 

dopaminantagonista hatás mellett, a szerotonin receporokat is képesek blokkolni, 

melyeknek elsősorban a negatív tünetek befolyásolásában van szerepe. Ugyanakkor a 

szerek egyéb receptorokhoz való affinitása a mellékhatások szaporodásához is hozzájárul. 

Így például az α1-receptorok gátlása hipotenziót, a H1-blokkolás szedatív hatást, az 

antikolinerg egyensúlyzavar extrapyramidális tüneti javulást vagy éppen kognitív 

funkcióromlást eredményezhet. [8, 10] 

 Az antipszichotikumok hatásmechanizmusa tehát rendkívül különböző, azonban a 

dopamin-receptorok antagonizálása, elsősorban a D2-receptor gátlása közös bennük. A 

gyógyszercsoport hatékonyságát a mesolimbicus és mesocorticális dopaminerg-rendszer 

D2-receptorokhoz való kötődése biztosítja. További két dopaminerg-rendszer ezen 

receptorainak a gátlása vezet azonban a súlyos mellékhatások kialakulásához. Nevezetesen 

a nigrostriatalis rendszer, mely az extrapyramidalis tünetekért felelős illetve a 

tuberoinfundibularis rendszer, mely az endokrin szimptomákért. A nem kívánt hatások 

kifejeződésének mértéke attól függ, hogy mekkora a receptorokhoz történő kötődés 

erőssége és a receptorról való disszociáció sebességének a nagysága. Kérdéses továbbá a 

D1- és D4-receptorok gátlásának a jelentősége az antipszichotikus hatásban. Feltehetőleg 

előbbi szerepet játszik a kognitív funkciókban, míg utóbbi esetében a terápiás 

hatékonysággal „direkt korrelációt nem találtak”. [8, 10] 

 E gyógyszercsoport a kemoszenzitív triggerzóna dopamin-receptorainak 

blokkolása révén hányáscsillapító hatással is rendelkezik. Ebben valószínűleg az 

antikolinerg és antihisztaminerg tulajdonságoknak is szerepe van. [8] 

 

4.2. A hatóanyagok csoportosítása és jellemzése 

 

 Az antipszichotikumok csoportosítása több módon történhet: klinikai jellemzők, 

hatáserősség, illetve kémiai szerkezetük alapján. [8] 
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4.2.1. Csoportosítás klinikai jellemzők alapján 

 

 Az antipszichotikumok a hatékonyság és a jellegzetes mellékhatások szerint 

típusos és atípusos vegyületekre oszthatóak fel. Ezek a szakirodalomban újabban első és 

második generációs néven is megtalálhatóak. [8] 

 Az első generációs antipszichotikumok hatékonyak a pozitív tünetek terápiájában, 

azonban a tartósan fennálló negatív szimptomák kezelésére nem alkalmasak, sőt a 

relapsusokat sem előzik meg. A mellékhatások közül az extrapyramidális tünetek és a 

hyperprolactinaemia nagymértékben megjelennek. Az általuk okozott jellegzetes 

Parkinson-szerű tünetek: „görnyedt, merev testtartás, csoszogó járás, nyálcsorgás, 

nyugtalanság, fészkelődés, fintorgás, nyelvöltögetés, hunyorgás”. A betegek mintegy 25-

30%-a nem javul megfelelően a terápia során. [8, 9] 

 A második generációs szerek eltérő kémiai szerkezettel és hatásmechanizmussal 

rendelkeznek, ebből következik, hogy hatékonyságuk és mellékhatásprofiljuk is 

különbözik. Jelentős előnyük a típusos gyógyszerekkel szemben, hogy a pozitív tünetek 

enyhítése mellett a negatív, kognitív és depressziós szimptómák kezelésében is megfelelő 

hatékonyságúnak bizonyultak, sőt mellékhatásaik is kedvezőbbek. Így azokat a szereket 

tekintik elsősorban atípusos vegyületeknek, amelyek az extrapyramidális tüneteket kevésbé 

mutatják, valamint a hyperprolactinaemia megjelenésének kockázata kisfokú. Az utóbbi 

időben elsőként választandó szerek schizophrenia és akut mánia terápiájában.  [8, 9, 10] 

  

4.2.2. Csoportosítás hatáserősség alapján 

  

 Az antipszichotikumokon belül megkülönböztetünk nagy 

hatékonyságú/potenciálú, közepes hatékonyságú és kis hatékonyságú szereket. 

 Az első generációs/típusos antipszichotikumokon belül: a nagy potenciálú szerek 

esetében jóval nagyobb mértékben jelentkezhetnek az extrapyramidális tünetek. Nagy 

potenciálú szerek például a haloperidol, a fluphenazin és a pipothiazin, közepes potenciálú 

például a zuclopentixol és kis potenciálú például a klórpromazin, a levomepromazin. [8, 10] 

 A második generációs/atípusos antipszichotikumokon belül: nagy hatékonyságú 

például a risperidon, az olanzapin és az aripiprazol; kis vagy közepes potenciálú például a 

clozapin, a quetiapin és a sulpirid. [8, 10] 
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4.2.3. Csoportosítás kémiai szerkezet alapján 

 

 A vegyületek besorolása az ATC rendszer (ATC: Anatomical Therapeutic 

Chemical classification system, magyarul anatómiai, terápiás, kémiai osztályozási 

rendszer) alapján a következők szerint történik: központi idegrendszer, majd 

psycholepticumok, ezen belül az antipszichotikumok. Kémia szerkezet alapján lehetnek: 

phenothiazinok; thioxanthenok; butyrophenonok (phenylbutylpiperidinek); 

diphenylbutylpiperidinek; illetve egyéb vegyületek: diazepinek, oxazepinek, thiazepinek és 

oxepinek; benzamidok; indolok; egyéb antipsychoticumok. [8, 14.]  

 

1. generációs szerek 

 

Phenothiazinok  

 E csoport tagjai triciklusos vegyületek, melyek központi idegrendszeri hatásának 

feltétele a 2. és 10. helyen történő szubsztitúció, továbbá a gyűrű és az oldallánc N-atomja 

közötti 3 C-atomnyi távolság. A 10. helyen lévő bázikus oldallánc alapján három 

alcsoportot különböztetünk meg: dimethylaminopropyl-származékok, piperazin-

származékok és piperidine-származákok (lásd 1. táblázat). [8] 

 

1. táblázat: 

 

Phenothiazinok 

Dimethylaminopropyl-

származékok 

Chlorpromazin 

Levomepromazine 

Promazine 

Acepromazine 

Triflupromazine 

Cyememazine 

Chlorproethazine 

  

Piperazin-származékok 

Dixyrazine 

Fluphenazine 

 Perphenazine 

Prochlorperazine 

Thiopropazate 

Trifluoperazine 

Acetophenazine 

 Thioproperazine 

Butaperazine 

 Perazine 
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Piperidine-származákok 

 Periciazine 

Thioridazine 

Mesoridazine 

Pipotiazine 

Megjegyzés: a zölddel jelölt hatóanyagokhoz tartozik Magyarországon forgalomba 

hozatali engedéllyel rendelkező készítmény [14] 

Jellemzők:  

 A fenotiazinok elsősorban a D2-receptorokhoz kötődnek, de a D1-, D3- és D4-

receptorokhoz is nagy affinitással kapcsolódnak. [8] 

 

  A dimetilaminopropyl-származékok közepes illetve kis hatékonyságú 

vegyületek, melyek 5-HT2 (szerotonin) antagonista hatással is rendelkeznek. Jelentős 

azonban az α1-gátló, antikolinerg és antihisztaminerg effektus is. Ezek okozzák a kifejezett 

hipotenziót és szedatívitást is. A levomepromazine a csoport egyik jellegzetes képviselője 

a chlorpromazine mellett. Utóbbit neuralgiás fájdalmak kezelésében és daganatos 

betegségek kiegészítő terápiájában is alkalmazzák; valamint a fenotiazinok műtéti 

premedikációra is használhatóak. [8] 

 A piperazinok nagy hatáserősségű szerek, melyekre az extrapyramidális tünetek 

megjelenése gyakrabban, míg az antikolinerg hatás megjelenése kevésbé jellemző. 

Emellett az antihisztamin és hipotenzív mellékhatások is kevésbé jelentkeznek. A 

fluphenazine szabad OH-csoportokat tartalmaz, mely hosszú szénláncú zsírsavval 

észteresíthető, ezáltal juthatunk hosszú hatású depókészítményhez. [8] 

 A piperidin-származékok szintén kis potenciálú vegyületek. A fenotiazinok közül 

a legerősebb antikolinerg hatással rendelkeznek, ezzel együtt azonban az extrapyramidalis 

mellékhatások a dopamin-acetilkolin egyensúlyból adódóan kisebb mértékben 

mutatkoznak meg. [8] 

 

Thioxanthenok 

2. táblázat: 

Thioxanthene-származékok 

Flupentixol 

Clopenthixol 

Chlorprothixene 

Tiotixene 

Zuclopenthixol 

Megjegyzés: a zölddel jelölt hatóanyagokhoz tartozik Magyarországon forgalomba 

hozatali engedéllyel rendelkező készítmény [14] 
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Jellemzők: 

 A tioxanténok a fenotiazin-molekulák megfelelő analógjai. Szerkezeti különbség 

a 10. helyen lévő N-atom C-atommal történt helyettesítéséből következik. Affinitásuk a 

különböző receptorokhoz megegyezik a megfelelő fenotiazin-analógokkal, azonban 

nagyobb hatékonyságú vegyületek. A flupentixol a flufenazinnak, a chlorprothixene a 

chlorpromazinnak az analógja, melynek szerotonin antagonista hatása is jelentős. Végül a 

zuclopenthixol a clopenthixol hatékonyabb cisz-izomerje, utóbbi pedig a perfenazin 

analógja. A flupentixol és a zuclopenthixol további előnyei, hogy észteresítve hosszú 

hatású készítmények (depó) előállítását teszik lehetővé. [8] 

 

Butyrophenonok (Phenylbutylpiperidinek) 

3. táblázat 

Butyrophenone-

származékok 

Haloperidol 

 Trifluperidol 

Melperone 

Moperone 

Pipamperone 

Bromperidol 

Benperidol 

Droperidol 

Fluanisone 

Megjegyzés: a zölddel jelölt hatóanyagokhoz tartozik Magyarországon forgalomba 

hozatali engedéllyel rendelkező készítmény [14] 

Jellemzők: 

 A butirofenonokra vagy fenilbutilpiperidinekre jellemző, hogy nagy 

szelektivitással kapcsolódnak a D2-receptorhoz, ám egyéb receptorokhoz való kötődésük 

kevésbé jelentős. Ez nagy előnyt jelent a többi első generációs szerrel szemben, azonban a 

súlyos extrapiramidális szimptómák kifejezettebbek. Ez pedig a nigrostriatalis-dopaminerg 

rendszerben található dopamin-receptorokhoz való nagy affinitásukból adódik. A csoport 

tagjai közül leggyakrabban, a Magyarországon is forgalomban lévő haloperidolt 

alkalmazzák. A haloperidol nagy potenciálú szer, melynek hátránya a nagymértékű 

extrapiramidális tünetek megjelenése. A vegyület észteresítésével hosszabb hatás érhető el. 

Antipszichotikus hatása mellett felhasználható még Gilles de la Tourette-szindróma, 

Huntington-chorea, tic, hányás, illetve csillapíthatatlan csuklás kezelésében is. Hazánkban 

szintén gyakran használt vegyület a droperidol, mely kivételt képez a csoportban található 
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többi szerhez képest. Jelentős ugyanis az α1-gátló hatása, mellyel jelentős hipotenziót 

okozhat. Elsősorban neurolept analgeziában alkalmazzák. [8] 

 

Diphenylbutylpiperidinek 

4. táblázat: 

Diphenylbutylpiperidine-

származékok 

Fluspirilene 

Pimozide 

Penfluridol 

[14] 

Jellemzők: 

  E csoport vegyületei a butyrophenone-származékokhoz hasonló szerkezettel 

rendelkeznek. Magyarországon egyik képviselőjük sincs forgalomba. A fluspirilene egy 

hosszú hatású injekciós gyógyszerformában alkalmazott depókészítmény. Nem különbözik 

jelentősen az orális antipszichotikumoktól, előnye velük szemben, hogy heti egyszeri 

használata elegendő. A pimozid ritkán használatos szer a klinikumban, széles 

mellékhatásprofilja miatt. A penfluridol egy egyedülálló depókészítmény, mert szokatlanul 

nagy lipofilitással rendelkezik. Ebből adódóan, orális adást követően nagymértékben oszlik 

meg a zsírszövetben. Szerkezetileg a haloperidolhoz és pimozidhoz hasonló. Nagy előnye, 

hogy szájon át hetente egyszer kell alkalmazni és elsősorban krónikus schizophrenia 

fenntartó kezelésére szolgál. [11, 12, 19] 

 

2. generációs szerek 

 

Diazepinek, oxazepinek, thiazepinek és oxepinek 

5. táblázat: 

Diazepinek, oxazepinek, 

thiazepinek és oxepinek 

 Loxapine 

Clozapine 

Olanzapine 

Quetiapine 

Asenapine 

Clotiapine 

Megjegyzés: a zölddel jelölt hatóanyagokhoz tartozik Magyarországon forgalomba 

hozatali engedéllyel rendelkező készítmény [14] 

Jellemzők: 

 Az atípusos vegyületek első táblázatban található tagjai, triciklusos 

antipszichotikumok, melyeket kevert antagonistáknak nevezünk. Ez abból következik, 
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hogy hasonlóan nagy affinitással gátolják a dopamin- és szertotonin-receptorokat. A 

hazánkban is forgalomban lévő clozapine rendkívül kisfokú extrapyramidális 

szimptómákkal rendelkezik. Hátránya azonban, hogy erős csontvelő-károsító, így 

agranulocytosist okoz, mely számos más szerrel történő együttadását gátolja. Jellemzően 

az első pár hónapban alakulhat ki ez a súlyos mellékhatás. A vegyület erősebben kötődik 

az 5-HT2A/C-receptorhoz, mint a D2-receptorhoz, sőt nagyobb affinitást mutat a dopamin-

receptorokon belül a D4-hez. Ezen felül szerepet kapnak az 5-HT6- és 5-HT7-receptorok is, 

továbbá a mellékhatásokért felelős H1-, α1- és kolinerg-receptorok. Az olanzapine kötődése 

kifejezett mind a D1- és D2-receptorokhoz, mind pedig az 5-HT2-höz. Továbbá az α1-gátló 

hatása kisebb, mint a clozapine-nak, azonban antihisztamin és antikolinerg effektusuk 

hasonló. A quetiapine esetében, hasonlóan az első szerhez az erőegyensúly eltolódik az 5-

HT2-kötődés irányába. E szer kolinerg-transzmisszióra kevésbé hat, míg α1- és hisztamin-

gátló effektusa megegyezik a clozapine-nal. Utóbbi két szert előszeretettel használják a 

klinikumban, mert erősebben képesek gátolni a mesolimbicus dopamin-transzmissziót, 

mint a nigrostriatalisat. Ezáltal az antipszichotikus hatásmechanizmust növelik, míg az 

extrapiramidális mellékhatásokért felelős rendszer minimálisan érintett. Ezen felül a 

quetiapine nagy előnye, hogy nem fokozza a görcskészséget, ezért alkalmazható kábítószer 

elvonási tüneteinek kezelésére. Újabb adatok szerint Parkinson-kórban a clozapineterápia 

eredményesen használható tremor csökkentésére. [8] 

 

Benzamidok 

6. táblázat: 

Benzamid-származékok 

Sulpiride 

Sultopride 

Tiapride 

Remoxipride 

Amisulpiride 

Veralipride 

Levosulpiride 

Megjegyzés: a zölddel jelölt hatóanyagokhoz tartozik Magyarországon forgalomba 

hozatali engedéllyel rendelkező készítmény [14] 

Jellemzők: 

 A benzamidok szelektíven kötődnek a D2-receptorokhoz, valószínűsíthető, hogy a 

D3-hoz is. Az atípusos szerekre jellemző kismértékű extrapyramidális tüneteket okoznak. 

Előnyét az első generációs szerekkel szemben tovább emeli, hogy egyéb receptorokhoz 
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való affinitása is minimális, így a H1-, α1-gátlásuk valamint antikolinerg hatásuk. A 

csoportból három szer került forgalomba Magyaroszágon, a sulpiride, tiapride és 

amisulpiride. A tiapride különösen jól alkalmazható alkoholfüggő betegek agitáltságának 

csökkentésére, Gilles de la Tourette-szindróma, Huntington-chorea és tic terápiájában. [8] 

 

Indolok 

7. táblázat 

Indole-származékok 

Oxypertine 

Molindone 

Sertindole 

Ziprasidone 

Lurasidone 

[14, 20] 

Egyéb antipsychoticumok 

8. táblázat: 

Egyéb antipsychoticumok 

Prothipendyl 

Risperidone 

Mosapramine 

 Zotepine 

Aripiprazole 

Paliperidone 

 Iloperidone 

Megjegyzés: a zölddel jelölt hatóanyagokhoz tartozik Magyarországon forgalomba 

hozatali engedéllyel rendelkező készítmény [14] 

Jellemzők: 

 A hetedik és nyolcadik táblázat szerei heterociklusos vegyületek, melyeket együtt 

fogok tárgyalni. A risperidone benzizoxazol-származák, ennek aktív 9-OH-metabolitja a 

Magyarországon szintén forgalomban lévő paliperidone. Ezen szerek, valamint az indol-

származékok közül például a sertindole és ziprasidone 5-HT2 és dopamin kevert 

antagonisták. A risperidone D2- és szerotonin-receptorokhoz egyenlő arányban kötődik, 

azonban a legtöbb második generációs szerrel szemben a dózis növelésével fokozódik az 

extrapyramidális tünetek megjelenésének kockázata. A risperidone-ról és a paliperidone-

ról továbbá ismert, hogy α1-, α2-gátló, antihisztamin és kismértékű antikolinerg hatással is 

rendelkeznek. Előbbi, akárcsak a quetiapine (lásd 2. generációs szerek, 5. táblázat) 

kiválóan alkalmazható kábítószer megvonás esetén kialakuló pszichózis kezelésére. A 

ziprasidone-nak azonban α1- és H1-receptor affinitása, valamint antikolinerg hatása is kis 

fokú, sőt 5-HT1A-receptoron parciális agonistaként viselkedik. A sertindole jellemzően jól 
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kötődik az α1-receptorhoz, gyengébb azonban az antihisztamin és antikolinerg effektusa. 

Hátránya, hogy kardiális mellékhatásokkal rendelkezik, emiatt alkalmazása háttérbe 

szorult. Az aripiprazole, mely szintén megtalálható a hazai gyógyszerpiacon, egy 

dihidrokarbostiril-származék. A szerotonin-receptorok közül az 5-HT2A-n antagonistaként, 

míg az 5-HT1A-n és a D2-receptoron parciális agonistaként viselkedik, valamint az α1- és 

H1-receptorokhoz közepesen köt, kolinerg hatása pedig gyenge. [8] 

 

9. táblázat 

 

 

Megjegyzés: a zölddel jelölt hatóanyaghoz tartozik Magyarországon forgalomba hozatali 

engedéllyel rendelkező készítmény [14] 

  

Jellemzők: 

 A lithium-carbonat egy specifikus antimániás szer. Előszeretettel alkalmazzák 

bipoláris depresszióban, melyben a mániás és depressziós szakasz egymásba való 

átalakulását képes gátolni, ily módon profilaktikus hatása van. Gyakran kombinálják más 

antipszichotikumokkal a mániás fázis hatékony kezelése céljából. Típusos szerekkel együtt 

használva súlyos extrapyramidalis tüneteket idézhet elő. Alkalmazzák még periodikus 

unipoláris depresszióra és schizoaffektív pszichózisra is. Hatása három hét alatt alakul ki, 

ez fontos szempont a betegtájékoztatás tekintetében. Hatásmechanizmusa eltér a többi 

antipszichotikus szerétől. Helyettesíteni képes a Na
+
-t az ingerlékeny szövetekben, mert 

mind a két elem egyszeresen pozitív töltésű. Ezáltal szerepe van az akciós potenciál 

létrejöttében, azonban lassabban pumpálódik ki a sejtből, így a nyugalmi 

membránpotenciál kialakulását hátráltatja. Továbbá kapcsolódik a G-fehérjékhez és 

csökkenti a receptor mediálta aktiválódásukat. Az IP3 (inozitol-1,4,5-trifoszfát) és DAG 

(diacilglicerin) szintézisét is képes gátolni a foszfatidil-ciklus megszakításával. Ez azért 

jelentős, mert feltehetőleg szerepe van a klinikai hatásban. Emellett még gátolja az 

adenilát-cikláz funkcióját, mely inkább a mellékhatások kialakításához járul hozzá. A 

lithium kis terápiás szélességű szer, ezért fontos a betegek szérumszintjének folyamatos 

monitorozása. A mellékhatások jellemzően a „hányinger, hányás, abdomiális fájdalom, 

hasmenés, szedáció, kognitív zavarok, testsúlygyarapodás, polyuria”. Utóbbi tünetet az 

antidiuretikus hormon hatásának a csökkenése okozza. Súlyosabb esetben használata 

nephrogen diabetes insipidushoz, interstitialis nephritishez vezethet, sőt a pajzsmirigy 

Lithium 
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gátlásával hypothireosist is kiválthat. Ezen felül confusiot, motoros zavarokat, majd 

görcsöket, kómát és végül halált is okozhat. Fontos figyelembe venni a lithium ürülésének 

csökkenését a diuretikumokkal és nem szteroid gyulladásgátlókkal való együttadásakor. [8] 

 

4.3. Mellékhatások 

 

 A mellékhatások tekintetében legnagyobb jelentősége az extrapyramidális 

tüneteknek van, melyek oka a nigrostriatalis D2-receptorok gátlása. A különböző 

mozgászavarok megjelenése két fázisra tehető. A korai tünetek többnyire a terápia első 

két hónapjában alakulnak ki. Általában reverzibilisek és a dózis csökkentésével hatásuk 

akár meg is szüntethető. Jellemzői: az akut dystonia, mely a fej, nyak, nyelv rendellenes 

mozgását, izomfunkcióját jelenti (kezelés: parenterális benzodiazepinnel vagy 

antikolinergikummal); illetve az acathisia, azaz a motoros nyugtalanság (kezelés: nagy 

potenciálú benzodiazepinnel vagy béta-blokkolóval). Továbbá megmutatkoznak a 

Parkinson-szerű tünetek is. Utóbbi szimptóma jól kezelhető antikolinerg hatású 

antiparkinson-szerekkel, bár profilaktikus adásuk kerülendő és csak átmenetileg indokolt 

az alkalmazásuk. A késői tünetek, így a periorális tremor és tardiv dyskinezia hosszas 

antipszichotikus terápia során alakulnak ki, akár hónapok, évek alatt. A tardiv dyskinezia a 

legsúlyosabb és egyben leggyakoribb mellékhatás, melyet az arc- és száj körüli izmok 

akaratlan mozgása, úgynevezett choreiform mozgás jellemez. Megfelelő terápia nem 

ismert, bár például clonidin, propranolol, esetleg benzodiazepinek, benzamid 

antipszichotikumok enyhíthetik a tüneteket. A második generációs vegyületek közül a 

clozapine és a quetiapine (lásd 2. generációs szerek, 5. táblázat) esetében a legkisebb a 

tardiv dykinezia kialakulásának a valószínűsége a többi szerhez viszonyítva. Az 

extrapiramidális tünetekre különösen érzékeny betegnél súlyos esetben malignus 

neurolepticus szindróma is előfordulhat. Jellemzői a „durva tremor, katatonia, 

izomrigiditás, stupor, labilis vérnyomás, láz”, mely kezelés nélkül akár halálhoz is 

vezethet. Kezelésében elsősorban dantrolen, bromocriptin, amantadin használatos. [8, 10] 

 A mellékhatások másik, jellemzően reverzibilis tünetegyüttese a 

prolaktinszekréció fokozódásából adódik. Ennek oka a tuberoinfundibularis dopaminerg-

rendszer gátlása. Nőkben amenorrhoeat, galactorrhoeat, infertilitást idézhet elő, míg 

férfiakban impotencia, gynecomastia kialakulásához vezet. A dibenzepinek (lásd 2. 

generációs szerek, 5. táblázat) és az aripiprazole (lásd 2. generációs szerek, 8. táblázat) a 

prolaktinszekrécióra kismértékben hatnak. [8] 
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 Egyéb nemkívánt hatások a centrális és cardiovascularis tünetek. A centralis 

mellékhatások közé sorolandó a szedáció (H1-és α1-gátlás) és toxikus confusio (erős 

kolinolítikumok, pl. clozapine alkalmazásakor - lásd 2. generációs szerek, 5. táblázat). 

Központi idegrendszeri hatás továbbá a görcskészség fokozódása (okozói elsősorban a 

dimetilamin-fenotiazinok, tioxantének, haloperidol-lásd 1. generrációs szerek, 1., 2., 3. 

táblázat és clozapine, olanzapine -lásd 2. generációs szerek, 5. táblázat), mely risperidone 

(lásd 2. generációs szerek, 8. táblázat) és quetiapine (lásd 2. generációs szerek, 5. táblázat) 

esetében kis fokú. Szintén centrális hatásból következik a testsúlynövekedés, mely a 

szerotonerg és hisztaminerg gátlással van összefüggésben. A haloperidol (lásd 1. 

generrációs szerek, 3. táblázat) és risperidone használata során kis mértékben, az 

aripiprazole (lásd 2. generációs szerek, 8. táblázat) esetében pedig minimálisan jelentkezik 

e mellékhatás.  A cardiovascularis hatáshoz tartozik az α1-gátlásból adódó orthostaticus 

hypotensio és a QT-idő megnyúlása, mely torsade de pointes kialakulásához vezethet. 

Különböző mértékben mindegyik antipszichotikum előidézheti. A Magyarországon 

forgalomban lévő atípusos vegyületek közül például a quetiapine, az amisulpiride, a 

sertindole, a ziprasidone (lásd 2. generációs szerek, 5., 6. és 7. táblázat) képes a QT-idő 

megnyújtására. [8] 

 

4.4. Gyógyszerkölcsönhatások az antipszichotikumokkal 

 

 A pszichiátriai gyógyszerek és néhány, az alapellátásban gyakran használt szer 

együttes adása farmakokinetikai vagy farmakodinámiás kölcsönhatásokhoz vezethet.  

 

4.4.1. Farmakodinámiás interakciók 

 

4.4.1.1. Potenciálisan veszélyes interakciók 

 

 A haloperidol, promethazine, thioridazine növelik a kamrai ritmuszavar, 

Torsades de Pointes kockázatát QT-idő megnyúlást okozó antiarrhythmiás szerekkel 

(chinidin, amiodaron, sotalol) való együttadásuk esetén. Továbbá veszélyes antimaláris 

szerekkel (mefloquin, halofantrine), kinolon antibiotikumokkal, valamint lithiummal és 

más QT-idő megnyúlást okozó szerekkel együttes alkalmazásuk. Ezen felül fokozott 

figyelemmel kell kísérni azon betegeket is, akiknek gyógyszerei a szérum káliumszintet 

csökkentik, mint a tiazidok, kacsdiuretikumok, hashajtók. [8, 13] 
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 A vegyületcsoport több tagja rendelkezik alfa-receptor gátló hatással, melynek 

révén vérnyomáscsökkentők és általános érzéstelenítők hipotenzív effektusát erősítik. 

Ezek önmagukban nem vezetnek súlyos interakciókhoz. Jellemző interakció az első 

generációs szerek (minden butirofenon, fenotiazin és fenotiazin-analóg, fluspirilene és 

pimozide) mellett az amisulpiride-re, aripiprazole-ra, olanzapine-ra, sulpiride-re, 

ziprasidone-ra és zotepine-re. A risperidone prazozinnal, terazosinnal és doxazozinnal 

kombinálva okoz erős vérnyomáscsökkenést. Azonban az epinephrinnel és 

phenylephrinnel történő kölcsönhatások veszélyesek minden butirofenon, fenotiazin és 

fenotiazin-analóg típusú antipszichotikummal, valamint a második generációs clozapine-

nal és zotepine-nel. A sulpiride hypertenzív krízist is eredményezhet, amennyiben 

antihipertenzív szerekkel alkalmazzák együtt. Fontos hangsúlyozni, hogy a clonidin, 

guanfacin, guanethidin és reserpin esetében épp ellenkezőleg, hatásvesztés lehetséges. [13] 

 

4.4.1.2. Klinikailag lényeges megjelenés szempontjából valószínűsíthető interakciók 

  

 Az antipszichotikumok fokozzák a centrális depresszív vegyületek (szedatívum, 

clonidin, antihisztamin, antiemetikum) hatását. Additív szedációt és légzésdepressziót az 

első generációs szerek közül minden butirofenon, fenotiazin és fenotiazin-analóg, valamint 

a fluspirilene és pimozide okoznak, hipnotikumokkal, szedatívumokkal, opiátokkal, 

alkohollal, antiepileptikumokkal és más központi szedatív hatású szerekkel együtt 

alkalmazva. Ezen interakciók klinikai megjelenésére erősödő fáradtság és kábultság 

jellemző. Ugyanezen kölcsönhatások és a velük együtt járó tünetek jellemzőek a második 

generációs szerek közül az amisulpride-re, aripiprazole-ra, clozapine-ra, quetiapine-ra, 

risperidone-ra, sulpiride-re, tiapride-re, ziprasidone-ra és zotepine-re. Clozapine és 

benzodiazepinek kombinációja légzésdepresszióhoz és szívmegálláshoz is vezethet. [8, 13] 

 A neurotoxictás fokozódik butirofenonok, fenotiazinok és fenotiazin-analógok 

MAO-gátló vegyületekkel (moclobemid, toloxatone) való egyidejű alkalmazása során. 

Ezen antipszichotikumok, valamint a fluspirilene, az atípusos clozapine és zotepine 

lithiummal együtt adva szintén mutatják e veszélyes interakciós tünetet. A clozapine 

továbbá valproinsavval kombinálva is növeli a neurotoxicitást. Ez esetben erősödnek az 

extrapyramidális motoros zavarok, a tremor, tudatzavar, testhőmérséklet-emelkedés 

megjelenése. Valószínűsíthető a kölcsönös vérszintemelkedés az interakciók során. [8, 13] 
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4.4.1.3. Valószínűsíthetően jelentkező és ezzel párhuzamosan potenciálisan veszélyes 

interakciók 

 

 Torsade de Pointes-ot vált ki a pimozide, továbbá a második generációs szerek 

közül az amisulpiride, sertindole és ziprasidone, amennyiben QT-intervallum 

meghosszabbodást okozó antiarrhythmiás szerrel (chinidin, amiodaron, sotalol) adják 

együtt. Ezen kívül antimaláris szerekkel (mefloquin, halofantrine), kinolon 

antibiotikumokkal, lithiummal, terfenadinnal, thioridazinnal, valamint haloperidolal 

történő kölcsönhatásuk is QT-idő megnyúlást eredményez. A szérum káliumszintet 

csökkentő szerek, mint a tiazidok, kacsdiuretikumok, hashajtók használata is kerülendő 

ezen antipszichotikumok alkalmazása mellett, hasonló okokból kifolyólag. Az amisulpiride 

még bardycardia kialakulásának a kockázatát is növeli, amennyiben béta-blokkolók, 

digitálisz glikozidok, diltiazem, verapamil, clonidine, guanethidine, guanfacine illetve 

reserpine mellett használják. [13] 

 

4.4.1.4. Klinikailag nem veszélyes interakciók 

 

 Minden butirofenon, fenotiazin és fenotiazin-analóg egymással, valamint a 

fluspirilene és az atípusos zotepine más, dopamin-antagonistával (például hányáscsillapító 

metoclopramiddal) együtt, szinergista hatás következtében extrapyramidális tünetek 

felerősödését eredményezik. A haloperidolt cocainnal egyidejűleg alkalmazva fokozott 

görcskészséget okoz, általában a fej, nyak és váll területén. Ezen interakciók alapja az 

additív hatások a dopaminerg-rendszerre nézve. [8, 13] 

 Antikolinerg gyógyszerrel együtt adagolva a butirofenon, fenotiazin és fenotiazin-

analóg típusú antipszichotikumokat, továbbá az atípusos clozapine-t és zotepine-t a 

perifériás és centrális kolinolítikus hatásokat fokozzák. Ebből következhet a 

szájszárasság, obstipatio, vizelettartási problémák erősödése és az antipszichotikumok 

hatáscsökkenése. [8, 13] 

 Minden butirofenon, fenotiazin és fenotiazin-analóg, a fluspirilene és a pimozide 

illetve az atípusos clozapine, olanzapine, zotepine, risperidone és tiapride az 

antipszichotikumok dopamin-receptor blokkoló effektusából adódóan a Parkinson-kórban 

használatos levodopa, bromocriptin, amantadin illetve más dopamin-agonista 

hatékonyságát kölcsönösen csökkentik. Ezen felül kiemelendő a koffein, mely az 

antipszichotikumokra nézve okozza azok hatásgyengülését (bár ez nem bizonyított). A 



 26 

sulpiride theophyllinnel és anorektikumokkal is, mint például norpseudoephedrinnel 

használva kölcsönös hatásgyengülést okoznak. [8, 13] 

 A butirofenonok (elsősorban a haloperidol, benperidole, pipamperone) 

diszulfirámmal és alkohollal együtt antiabúzus-hatás gyengülést mutatnak. Ennek alapja 

valószínűleg az acetaldehid-kumuláció. [13] 

 Kerülendő a butirofenon, fenotiazin és fenotiazin-analóg típusú 

antipszichotikumok gonandrelinnel való együttes alkalmazása, utóbbi hatásgyengülésének 

megakadályozása érdekében. Ennek háttere az antipszichotikumok tuberoinfundibilaris 

rendszerre kifejtett hatása, mely által nő a prolaktinszint. [13] 

 A görcsküszöb additív csökkenése figyelhető meg azon interakciók esetében, 

melyben egyidejűleg használatos fluphenazine, levomepromazine, pipamperone, esetleg 

más butirofenonok és fenotiazinok tramadollal (szintetikus morfin-származék), zotepinnel, 

clozapinnal és bupropionnal (atípusos antidepresszáns). Ezen kívül a fluspirilene, 

pimozide, illetve maga a clozapine és a zotepine sem adható együtt tramadollal, 

bupropionnal továbbá pentetrazollal. [13] 

 A fluphenazine, illetve más fenotiazinok clozapinnal együtt additív 

csontvelőkárosító hatást mutatnak. A clozapinnal továbbá citosztatikumok és a 

carbamazepin adása sem javasolt együtt. [13] 

 Minden fenotiazin és fenotiazin-analóg orális antidiabetikummal és inzulinnal 

való együttadása fokozott vércukorszint-ingadozást vált ki. Szükséges lehet ezért a 

betegek gyakoribb vércukormérése. Ennek hátterében az inzulinszekréció csökkenésével a 

szénhidrát-anyagcserére gyakorolt hatás áll. [8, 13] 

 

4.4.2. Farmakokinetikai interakciók 

 

4.4.2.1. Klinikailag lényeges megjelenés szempontjából valószínűsíthető interakciók 

 

 Minden butironfenon, fenotiazin és fenotiazin-analóg triciklusos 

antidepresszánssal, propranollal és pindolollal, valamint orális antikoagulánssal és 

phenytoinnal verseng a metabolizáló enzimekért, elsősorban a CYP2D6-on. Orális 

antikoagulánsokkal és a phenytoinnal való együttadás alkalmával csak az utóbb említett 

vegyületek szintje nő. Míg triciklusos antidepresszánssal, propranollal és pindolollal 

történő kombináció során kölcsönös plazmaszint emelkedés figyelhető meg. Ezzel együtt 

felerősödnek a hatások és a mellékhatások egyaránt, így a cardiotoxikus, antikolinerg és 
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extrapyramidális effektusok vagy éppen a bradycardia és vérnyomáscsökkenés béta-

blokkolók esetén. Fokozódik a vérzéshajlam, orális antikoagulánsok antipszichotikumok 

mellett való alkalmazása során. Az antipszichotikumok metabolizmusa 

enziminhibitorok révén gátolható. Ebben az esetben minden butironfenon, fenotiazin és 

fenotiazin-analóg a már fent említett propranollal, továbbá chinidinnel, cimetidinnel, 

fuoxetinnel, paroxetinnel, ritonavirrel, erythromycinnel és általában a CYP2D6 

inhibitorokkal mutatja a farmakokinetikai kölcsönhatások e típusát. A haloperidol hatása 

és mellékhatása buspiron alkalmazása mellett is fokozódik, akárcsak a perazine-nak orális 

fogamzásgátló mellett és a thioridazine-nak fluvoxaminnal. [13] 

 

4.4.2.2. Valószínűsíthetően jelentkező és ezzel párhuzamosan potenciálisan veszélyes 

interakciók 

 

 A clozapine, illetve a típusos pimozide fluvoxaminnal, cimetidinnel, fluoxetinnel, 

paroxetinnel, erythromycinnel, clarithromycinnel, sertralinnal, ciprofloxacinnal, 

enoxacinnal, norfloxacinnal, koffeinnel, grépfrutlével, valamint a CYP1A2, CYP2D6 és 

CYP3A4 más inhibitoraival együtt alkalmazva az említett antipszichotikumok hatásának és 

mellékhatásának fokozása figyelhető meg. Ennek hátterében az enziminhibitorok az 

antipszichotikumok metabolizmusára kifejtett gátló hatása áll. Hasonló módon hat a 

fluvoxamin, ciprofloxacin, enoxacin, norfloxacin, ketoconazol és általában a CYP1A2 

inhibitorok az olanzapine-ra. A risperidone és a sertindol fluoxetin, esetleg más CYP2D6-

gátlók mellett mutat szintemelkedést. A quetiapine és a ziprasidone együttes szedése 

ketokonazollal, itrakonazollal, ritonavirral, erythromycinnel, clarithromycinnel, 

grépfrutlével és CYP3A4 más inhibitoraival nem javasolt, mert fokozott antipszichotikus 

hatáshoz vezet. A zotepine tekintetében a triciklusos antidepresszánsok, a propranol és 

esetleg a pindolol alkalmazása kerülendő, vagy fokozott figyelemmel kell kísérni a beteg 

terápiáját. Míg ő maga a phenytoin és az orális antikoagulánsok metabolizmusát gátolja 

(bár ezek az interakciók klinikailag nem veszélyesek). A sertraline és aripiprazole 

fluoxetinnel, paroxetinnel, chinidinnel és más CYP2D6-inhibitorokkal, továbbá 

erythromycinnel, kálcium-csatorna-blokkolókkal, ketokonazollal, itrakonazollal és 

CYP3A4 más gátlóival való együttes alkalmazása fokozott antipszichotikus hatást és 

mellékhatást fog eredményezni. [8, 13] 
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4.4.2.3. Klinikailag nem veszélyes interakciók 

 

 A felszívódás csökkenése az első generációs szerek közül elsősorban a 

fenotiazinokra és fenotiazin-analógokra jellemző antacidokkal, kaolinnal és aktív szénnel 

való kombinációjuk során. Míg kávé, tea és tej mellett nem csak a fent említett 

antipszichotikumok reszorpciója csökken, hanem a butirofenonoké is. A második 

generációs szerek közül az olanzapine aktív szénnel együtt adva okozza e hatást. Ezen 

farmakokinetikai kölcsönhatások általában komplexképzések és a gasztrointesztinális 

traktusban bekövetkezett kötődések révén tudnak megvalósulni. [13] 

 A phenytoin, akárcsak a carbamazepin, barbiturátok és rifampicin 

enziminduktorként felgyorsítják a butirofenonok, valamint az atípusos clozapine, 

aripiprazole, quetiapine, sertindole, ziprasidone, zotepine és risperidone metabolizációs 

folyamatát, ezáltal azok hatékonyságát csökkentve. Sőt a butirofenonokra és a clozapine-

ra a dohányfüst is hatással van. A fenotiazinok és fenotiazin-analógok hasonlóan 

viselkednek carbamazepin, barbiturátok, továbbá doxycylin, griseofulvin és dohányfüst 

jelenlétében. A szintén első generációs fluspirilene metabolizmusára a phenytoin, 

carbamazepin és barbiturátok hatnak induktorként, míg az olanzapine-ra csak a 

carbamazepin és a dohányfüst. [8, 13] 

 A clozapine leszoríthatja a triciklusos antidepreszánsokat, illetve az orális 

antikoagulánsokat a plazmafehérjéről, ezáltal növelve előbbi esetében az antikolinerg 

mellékhatásokat illetve utóbbinál a vérzéshajlamot. Az olanzapine hasonlóképpen hathat 

az orális vérzéscsillapítókra. [13] 
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5. A Pécsi Irgalmasrendi Kórházban kezelt betegek gyógyszerelő lapjának 

elemzése 

 

 Ahogyan azt már a bevezetőmben említettem, szakdolgozatom a Pécsi 

Irgalmasrendi Kórház időskorú betegeinél előforduló gyógyszerkölcsönhatásokkal 

foglalkozik, kiemelten az antipszichotikumokkal kapcsolatos interakciókkal. A kórház 121 

ágyas és négy osztállyal rendelkezik. Jómagam az ápolási és krónikus osztályon kezelt 

páciensek gyógyszerelő lapját elemeztem. E tanulmány során, 65 beteg gyógyszerelésének 

vizsgálatára volt lehetőségem, akik közül 24 szedett valamilyen antipszichotikumot. A 24 

beteg teljes gyógyszerelésének összefoglaló táblázatát a mellékletben található 16. táblázat 

tartalmazza. E táblázat tartalmazza továbbá mindazon interakciókat, melyeket öt adatbázis 

segítségével elemeztem, mind az antipszichotikumok, mind egyéb gyógyszerek 

tekintetében. Kiemeltem az összes olyan kölcsönhatást, melyet az öt adatbázis valamelyike 

súlyosnak vélt. Munkám által átfogó képet kaptam a betegek teljes gyógyszereléséről és a 

kiemelt jelentőségű interakciókról egyaránt, melyek hozzájárultak a vizsgálat 

eredményeinek kompletté válásához. Az adatbázisok közül kettő magyar: a Pharmindex és 

a Dr.Info. Három pedig külföldi: a Drugs.com, a Micromedex, illetve a Medscape.  

 A Pharmindex, a szakdolgozatom referencia adatbázisa, az 

antipszichotikumokkal kapcsolatos vizsgálataim alapját képezte. Az itt kapott négy 

kategóriába sorolt, antipszichotikumokkal összefüggő interakciókat (lásd később) 

elemeztem tovább a másik négy adatbázis segítségével. Ez egy regisztrációhoz kötött, 

azonban előfizetést nem igénylő, magyar nyelvű adatbázis. Hat súlyossági fokban fejezi ki 

az interakciók erősségét, melyekből az első négy a következő:  

1. szint: súlyos (táblázatokban „6”-sal jelölve) 

2. szint: mérsékelt (táblázatokban „5”-sel jelölve) 

3. szint: enyhe (táblázatokban „4”-sel jelölve) 

4.  szint: óvatosan együtt adható (táblázatokban „3”-sal jelölve) [14]   

 A Dr.Info a másik magyar nyelvű, szabadon hozzáférhető, előfizetéshez nem 

kötött adatbázis. Kategóriák tekintetében jelentősen eltér az előbb említett adatbázistól. Itt 

tíz különböző besorolás szerint értékelik az interakciókat, melyek a következők:  

1.  szint: 

„Súlyos, életveszélyes gyógyszerkölcsönhatás: ezen gyógyszerek együttes szedése 

tilos” 
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2.  szint: 
„Súlyos gyógyszerkölcsönhatás: ezen gyógyszerek együttesen nem szedhetők; 

orvos javaslatára, szigorú ellenőrzés valamint speciális intézkedések mellett esetleg 

előfordulhat együttes adásuk” 

3.  szint: 
„A gyógyszerek között fennálló kölcsönhatás miatt ezek együttes szedése nem 

javasolt” 

4.  szint: 
„A gyógyszerek közötti kölcsönhatás miatt csak külön feltételekkel szedhetők 

együtt (pl.: a gyógyszerek vérszintjének rendszeres ellenőrzése, stb.)” 

4.  szint (túladagolás): 
„Azonos hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek hasonló adagolásmóddal, fennáll a 

túladagolás veszélye” 

5.  szint: 
„A gyógyszerek között kölcsönhatás lép fel, de odafigyeléssel szedhetőek együtt 

(szokatlan tünetek észlelésekor forduljon orvoshoz)” 

5.  szint (túladagolás): 
„Azonos hatóanyagcsoportba tartozó gyógyszerek hasonló adagolásmóddal, fennáll 

a túladagolás veszélye. Kölcsönhatásuk (hatás-, és mellékhatás-fokozódás) 

valószínű.” 

6.  szint: 
„A gyógyszerek között előfordulhat kölcsönhatás, de ennek jelentősége tisztázatlan 

vagy elhanyagolható” 

7.  szint: 
„A gyógyszerek között nincs orvosilag jelentős kölcsönhatás” 

8.  szint: 
„Ezen gyógyszerek között célzott vizsgálatok során nem találtak kölcsönhatást” 

9.  szint: 
„A gyógyszerkölcsönhatás kizárólag a gyógyszer alkalmazási előiratában szerepel” 

10.  szint: 

„Ilyen gyógyszerkölcsönhatás nem található adatbázisunkban” [15] 

 Az angol nyelvű Drugs.com egy szabadon hozzáférhető, előfizetés nélkül 

alkalmazható adatbázis. Három szintet felhasználva minősíti a kölcsönhatásokat: 

4. szint: major/ súlyos (táblázatokban „1”-sel jelölve) 

5. szint: moderate/ közepes (táblázatokban „2”-sel jelölve) 

6. szint: minor/ csekély jelentőségű [16] 

 A Micromedex angol nyelvű, regisztrációhoz és előfizetéshez kötött adatbázis, 

mely öt szintet használ fel interakciók vizsgálatához: 

1. szint: contraindicated/ kontraindikált  (táblázatokban „5-sel” jelölve) 

2. szint: major/ súlyos (táblázatokban „4-sel” jelölve) 

3. szint: moderate/ közepes (táblázatokban „3-sal” jelölve) 

4. szint: minor/ csekély jelentőségű  

5. szint: unknown/ ismeretlen [17] 
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 A Medscape, mint angol nyelvű adatbázis szintén, egy bárki számára elérhető, 

regisztráció és előfizetés nélkül felhasználható adatbázis. Négy fokozatot jelenít meg: 

1. szint: contraindicated/ kontraindikált (táblázatokban „0”-val jelölve) 

2. szint: major/ súlyos (táblázatokban „1”-sel jelölve) 

3. szint: significant/ szignifikáns (táblázatokban „2”-sel jelölve) 

4. szint: minor/ csekély jelentőségű [18] 

 A fent megjelenített szintekből látható, hogy a különböző adatbázisok a 

kölcsönhatásokat eltérő súlyossági fokok szerint osztályozzák. Ez nagy nehézséget okoz az 

interakciók megfelelő, egyértelmű kiértékelésében. Így egy általam felállított szisztéma 

szerint dolgoztam a melléklet 16. számú összefoglaló táblázatában. Csak azokat az 

interakciókat ismertettem, melyek a kontraindikált, súlyos és mérsékelt kategóriába 

sorolhatóak (ezekhez számokat rendeltem, melyek értelmezését az egyes adatbázisok 

szintjei mellett szemléltettem-lásd előbb). Kivételt képez ez alól a Pharmindex, mely 

esetében az összes eredményt feltüntettem, még az enyhe eseteket is.  

  

 A 24 beteg gyógyszereit vizsgálva rendkívül széles adathalmazhoz jutottam. 

Készítettem ezért egy összefoglaló táblázatot (10. táblázat), mely teljes képet ad az összes 

interakció előfordulásáról, külön hangsúlyozva az antipszichotikumokkal összefüggő 

kölcsönhatásokat. Feltüntettem továbbá az összes súlyos interakciót, illetve kiemeltem az 

antipszichotikumokkal kapcsolatos súlyos és mérsékelt kölcsönhatásokat. 

 

10. táblázat 

Beteg 

gyógyszer-

féleségek 

száma 

antipszichotikumok 

száma 

összes 

gyógyszer-

interakciók 

száma 

antipszichotikumok-

kal összefüggő 

interakciók száma 

súlyos 

gyógyszer-

interakciók 

száma 

(függetlenül 

attól, hogy 

melyik 

adatbázis 

jelöli) 

súlyos, 

antipszichotiku-

mokkal 

összefüggő 

interakciók száma 

(függetlenül attól, 

hogy melyik 

adatbázis jelöli) 

mérsékelt/ 

közepes, 

antipszichotiku-

mokkal 

összefüggő 

interakciók 
száma 

(függetlenül attól, 

hogy melyik 

adatbázis jelöli) 

1. 
5 1 3 1 1 1 0 

2. 
6 1 15 5 2 1 4 

3. 
4 1 1 1 0 0 1 

4. 
6 1 5 4 3 3 1 

5. 
5 1 4 2 0 0 2 

6. 
9 1 21 6 4 3 3 

7. 
8 1 11 5 3 2 3 
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8. 
10 1 17 5 5 2 3 

9. 
5 1 7 3 2 2 1 

10. 
12 1 28 7 4 2 5 

11. 
3 1 1 1 0 0 1 

12. 
6 1 9 3 1 1 2 

13. 
7 1 7 3 2 1 2 

14. 
3 2 3 3 1 1 2 

15. 
3 1 1 0 0 0 0 

16. 
4 1 3 1 1 1 0 

17. 
6 1 7 3 1 0 3 

18. 
6 1 7 2 1 0 2 

19. 
7 1 11 3 0 0 3 

20. 
4 2 2 2 0 0 2 

21. 
4 1 1 0 0 0 0 

22. 
6 1 5 2 1 1 1 

23. 
7 1 8 4 6 3 1 

24. 
9 1 21 4 2 1 4 

Össze

sen 
145 26 198 70 40 25 46 

 

 A szakdolgozatom szempontjából lényeges, csak az antipszichotikumokkal 

kapcsolatos interakciók előfordulását, az előző táblázattól eltérő szemszögből és 

részletesebben a 11. táblázatban szemléltetettem. Tartalmazza a 10. táblázathoz hasonlóan 

az egyes betegek által szedett gyógyszerek számát, az antipszichotikumok számát, 

valamint a Pharmindex által súlyosnak, mérsékeltnek, enyhének, illetve úgynevezett 

„óvatosan együttadható”-nak vélt kölcsönhatásokat. Ennek alapján a 24 beteg közül 

összesen kettő használt egyszerre két különböző antipszichotikumot, a többi páciens csak 

egyet. Tíz kölcsönhatást jelzett a Pharmindex súlyosnak, ötöt mérsékeltnek és mindössze 

kettőt enyhének és egyet, melynél a hatóanyagpár egymással óvatosan együtt szedhető. 

 

11. táblázat 

Beteg 

gyógyszer-

féleségek 

száma 

antipszichotikumok 
száma 

Pharmindex alapján 
súlyos, 

antipszichotikumokkal 

összefüggő interakciók 
száma 

Pharmindex alapján 
mérsékelt, 

antipszichotikumokkal 

összefüggő interakciók 
száma 

Pharmindex alapján 
enyhe, 

antipszichotikumokkal 

összefüggő interakciók 
száma 

Pharmindex alapján 
óvatosan együttadható, 

antipszichotikumokkal 

összefüggő interakciók 
száma 

1. 5 1 0 0 0 0 

2. 6 1 1 0 0 0 
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3. 4 1 0 0 0 0 

4. 6 1 1 0 0 0 

5. 5 1 0 0 0 0 

6. 9 1 1 0 0 0 

7. 8 1 0 1 0 0 

8. 10 1 1 0 0 0 

9. 5 1 1 0 1 0 

10. 12 1 1 1 0 0 

11. 3 1 0 0 0 0 

12. 6 1 0 1 1 0 

13. 7 1 0 0 0 0 

14. 3 2 0 0 0 0 

15. 3 1 0 0 0 0 

16. 4 1 1 0 0 0 

17. 6 1 0 1 0 0 

18. 6 1 0 0 0 0 

19. 7 1 0 0 0 0 

20. 4 2 0 0 0 0 

21. 4 1 0 0 0 0 

22. 6 1 1 0 0 0 

23. 7 1 1 1 0 1 

24. 9 1 1 0 0 0 

Összesen 145 26 10 5 2 1 

 

 A Pharmindex által súlyosnak jelölt tíz interakciót a 12. táblázat tartalmazza. 

Ez összesen hat különböző hatóanyagpárt és kilenc egymástól eltérő (akár hatáserősség 

tekintetében) készítménypárt jelent. 

12. táblázat 

Hatóanyag Gyógyszernév Pharmindex Dr.Info Drugs.com Micromedex Medscape 

quetiapin + 

clonazepam 

Ketilept 100 mg 

tabletta + Rivotril 0,5 

mg tabletta                            

6: súlyos 5 

közepes   szignifikáns 

Ketilept 25 mg tabletta 

+ Rivotril 0,5 mg 

tabletta                            

6: súlyos 5 

Kventiax 100 mg 

tabletta + Rivotril 0,5 

mg tabletta  

6: súlyos 5 

quetiapin + 

alprazolam 

Ketilept 25 mg tabletta 

+ Frontin 0,5 mg 

tabletta 

6: súlyos 10 

közepes   szignifikáns 

Quetiapine Orion 300 

mg tabletta + Xanax 1 

mg tabletta 

6: súlyos 10* 
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quetiapin + 

brotizolam* 

Kventiax 25 mg 

tabletta + Lendormin 

0,25 mg tabletta 

6: súlyos 10 közepes   szignifikáns 

riszperidon 

+ 

clonazepam 

Ripedon 1 mg tabletta 

+ Rivotril 1 mg tabletta 
6: súlyos 5 közepes   szignifikáns 

riszperidon 

+ 

furoszemid 

Ripedon 1 mg tabletta 

+ Furon 40 mg tabletta 
6: súlyos 5 közepes     

tiapride* + 

alprazolam 

Tiapridal 100 mg 

tabletta + Frontin 0,5 

mg tabletta 

6: súlyos 10    szignifikáns 

10*: Quetiapin Orion 300 mg helyettesítve Quetiapin Bluefish 300 mg –mal (Dr.Info nem tartalmazza az 

eredeti készítményt) 

brotizolam*: helyettesítve midazolammal a három külföldi adatbázisban 

tiapride*: a Medscape-ben sulpiride-del helyettesítve, a másik két adatbázisban nem helyettesíthető más, 

azonos ATC-csoportba tartozó szerrel  

 

 A 13. táblázatban tüntettem fel a Pharmindex által mérsékeltnek jelzett 

kölcsönhatásokat. Ez mindösszesen három különböző interakciót mutat hatóanyagok 

szempontjából és ötöt a készítmények vonatkozásában. 

13. táblázat 

Hatóanyag Gyógyszernév Pharmindex Dr.Info Drugs.com Micromedex Medscape 

quetiapin + 

valproinsav 

Ketilept 25 mg 

tabletta + Convulex 

500 mg tabletta 

5: mérsékelt 5 

közepes     
Kventiax 25 mg 

tabletta + Convulex 

300 mg tabletta 

5: mérsékelt 5 

quetiapin + 

escitalopram 

Kventiax 100 mg 

tabletta + Cipralex 10 

mg tabletta 

5: mérsékelt 10 

súlyos súlyos szignifikáns 
Ketilept 300 mg 

tabletta + Scippa 20 

mg tabletta 

5: mérsékelt 10 

quetiapine + 

carbamazepin 

Quetiapine Orion 300 

mg tabletta + 

Neurotop 300 mg 

tabletta 

5: mérsékelt 5 súlyos súlyos súlyos 

 

 A két kisebb jelentőséggel rendelkező kölcsönhatást a 14. táblázat szemlélteti. 

Mind hatóanyagpár, mind a készítmények tekintetében egy-egy kölcsönhatást jelenít meg. 

14. táblázat 

Hatóanyag Gyógyszernév Pharmindex Dr.Info Drugs.com Micromedex Medscape 

riszperidon 

+ 

amitriptilin 

Ripedon 1 mg tabletta 

+ Teperinep 50 mg 

tabletta 

4: enyhe 3 közepes súlyos szignifikáns 
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quetiapine + 

mirtazapine 

Quetiapine Orion 300 

mg tabletta + 

Mirtazapin 45 mg 

tabletta 

3: óvatosan 

együttadható 
10 közepes   szignifikáns 

 

15. táblázat 

Színmagyarázat 
az adott adatbázis által súlyosnak jelölt interakció    

 a külföldi adatbázisokban nem található ilyen néven 

hatóanyag   
 

 Az antipszichotikumok kölcsönhatásainak elemzése során kapott eredményeket 

részletesen bemutató információkat a Pharmindex adatai alapján, a következő sorokban 

ismertetem. Ezek tartalmazzák az egyes interakciók gyógyszertani hátterét, illetve a 

javaslatokat, melyek figyelembevételével lehetőség nyílik a kölcsönhatások elkerülésére. A 

figyelmeztetéseket továbbá kiegészítettem a „Gyógyszerkölcsönhatások az orvosi 

gyakorlatban” című könyvben található információk alapján.   

 

quetiapin+clonazepam, quetiapin+alprazolam és quetiapin+brotizolam: 

(Pharmindex: 6-súlyos) 

Kölcsönhatás: „Benzodiazepinek és antipsychoticumok együttes adásakor felerősödhetnek 

a mellékhatások. Számos esetben jelentettek mellékhatásként légzésdepressziót, súlyos 

hypotensiót és ataxiát. További hajlamosító tényezők az idős kor, a fennálló 

cardiovascularis betegség, a májelégtelenség és az organikus agyi betegségek. Bár egyes 

esetekben a kombináció alkalmazása terápiás előnyökkel járhat, javasolt a toxicitás 

jeleinek gondos figyelése.”  

Javaslat: „A készítmények egyidejű alkalmazásakor rendkívüli óvatosságra van szükség. 

Figyelni kell a gyógyszertoxicitás tüneteinek megjelenésére. Lehetőség szerint a 

kombináció, illetve a beteg szempontjából az öngyógyszerelés kerülése.” [13, 14] 

 

riszperidon+clonazepam: 

(Pharmindex: 6-súlyos) 

Kölcsönhatás: „Benzodiazepinek és antipsychoticumok együttes adásakor felerősödhetnek 

a mellékhatások. Számos esetben jelentettek mellékhatásként légzésdepressziót, súlyos 

hypotensiót és ataxiát. További hajlamosító tényezők az idős kor, a fennálló 

cardiovascularis betegség, a májelégtelenség és az organikus agyi betegségek. Bár egyes 
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esetekben a kombináció alkalmazása terápiás előnyökkel járhat, javasolt a toxicitás 

jeleinek gondos figyelése.” 

Javaslat: „A készítmények egyidejű alkalmazásakor rendkívüli óvatosságra van szükség. 

Figyelni kell a gyógyszertoxicitás tüneteinek megjelenésére. Lehetőség szerint a 

kombináció, illetve a beteg szempontjából az öngyógyszerelés kerülése.” [13, 14] 

 

riszperidon+furoszemid: 

(Pharmindex: 6-súlyos) 

Kölcsönhatás: „Időskorú demens betegeken, placebo-kontrollált vizsgálatokban a 

risperidon és furosemid együttadása magasabb mortalitást eredményezett, mint a csak 

monoterápiában részesülő betegcsoport(ok) esetében. Az interakció pontos mechanizmusa 

még nem ismert, azonban a dehidráció jelentheti a kulcsot a magasabb mortalitáshoz. 

Együttes alkalmazás esetén javasolt a fokozott kockázatnak kitett pácienseknél a 

dehidrációra és a riszperidon toxicitására utaló jelek figyelése és a megfelelő hidráltság 

biztosítása.” 

Javaslat: „Figyelni kell a gyógyszertoxicitás tüneteinek megjelenésére. A készítmények 

egyidejű alkalmazásakor rendkívüli óvatosságra van szükség.” [14] 

 

tiapride+alprazolam: 

(Pharmindex: 6-súlyos) 

Kölcsönhatás: „Benzodiazepinek és antipsychoticumok együttes adásakor felerősödhetnek 

a mellékhatások. Számos esetben jelentettek mellékhatásként légzésdepressziót, súlyos 

hypotensiót és ataxiát. További hajlamosító tényezők az idős kor, a fennálló 

cardiovascularis betegség, a májelégtelenség és az organikus agyi betegségek. Bár egyes 

esetekben a kombináció alkalmazása terápiás előnyökkel járhat, javasolt a toxicitás 

jeleinek gondos figyelése.”  

Javaslat: „A készítmények egyidejű alkalmazásakor rendkívüli óvatosságra van szükség. 

Figyelni kell a gyógyszertoxicitás tüneteinek megjelenésére. Lehetőség szerint a 

kombináció, illetve a beteg szempontjából az öngyógyszerelés kerülése.” [13, 14] 

 

quetiapin+valproinsav: 

(Pharmindex: 5-mérsékelt) 
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Kölcsönhatás: „A valproátok növelhetik a quetiapin szérum-koncentrációját, és hatásait. 

Emelkedett szérum-szintet és melléhatásokat észleltek: pl. lábfej-oedema, torticollis, 

lingualis dystonia, neutropenia. Egy vizsgálatban időskorú betegen a fenti kombináció 

77%-kal növelte a quetiapin szérum-szintjét. Másik vizsgálatban nem változott jelentős 

mértékben a quetiapin-szint. Ellenőrizni kell a megnövekedett quetiapin-hatást, szükség 

esetén a szer dózisát módosítani.”  

Javaslat: „A fehérvérsejtek számát rendszeresen ellenőrizni kell. Figyelni kell a 

gyógyszertoxicitás tüneteinek megjelenésére. A készítmények egyidejű alkalmazásakor 

óvatosságra van szükség. Lehetőség szerint a kombináció, illetve a beteg szempontjából az 

öngyógyszerelés kerülése.” [13, 14] 

 

quetiapin+escitalopram: 

(Pharmindex: 5-mérsékelt) 

Kölcsönhatás: „Citalopram (és enantiomerjei) és quetiapin együttadásakor addítiv 

hatásfokozódás figyelhető meg a QT-idő megnyúlás tekintetében, növelve a Torsades de 

Pointes (TdP) rizikóját. A két szer együttadásakor QT-idő megnyúlást figyelték meg egy 

beteg esetében. Másik tanulmány szerint nőtt a quetiapin szérumszintje. A kombináció 

alkalmazásakor ellenőrizni kell az EKG-t.”  

Javaslat: „Az EKG-t és szérum elektrolitokat rendszeresen ellenőrizni kell. A 

készítmények egyidejű alkalmazásakor óvatosságra van szükség. Szükség esetén terápiás 

alternatívák mérlegelése vagy az adagok csökkentése és a beteg felügyelete a kombináció 

kezdeti szakaszában. Amennyiben az antipszichotikumok fokozott mellékhatásait a beteg 

nem tolerálja, egyeztetés szükséges a kezelőorvossal.” [13, 14] 

 

quetiapine+carbamazepin: 

(Pharmindex: 5-mérsékelt) 

Kölcsönhatás: „A quetiapin (CYP3A4 szubsztrát) és carbamazepin (CYP3A4 induktor) 

együttadása 7.5x-re emelte a quetiapin clearance-et, emelte a carbamazepine-10,11-

epoxide (CBZ-E)-nek a szintjét is, mely neurotoxicitást eredményezett. A quetiapin 

valószínűleg gátolta a CBZ-E glucuronidatiot vagy a hydrolysist. Ellenőrizni kell a 

quetiapinra adott válaszreakciót, megfontolni a CBZ-E szintek monitorozását, és a 

szükséges dózismódosítást, ha nem kerülhető el a kombináció adása.”  

Javaslat: „Figyelni kell a gyógyszertoxicitás tüneteinek megjelenésére. A készítmények 

egyidejű alkalmazásakor rendkívüli óvatosságra van szükség. A beteg szoros 
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megfigyelése, szükség esetén az antipszichotikumok adagolásának korrigálása. Lehetőség 

szerint a kombináció, illetve a beteg szempontjából az öngyógyszerelés kerülése.” [13, 14] 

  

riszperidon+amitriptilin: 

(Pharmindex: 4-enyhe) 

Kölcsönhatás: „Psychotrop gyógyszerek pl. riszperidon és amitriptylin egyidejű 

alkalmazása lehetségesen additív farmakologiai hatásokat és mellékhatásokat okozhat (pl. 

szívarrhythmia, testsúly-csökkenés). Volt egy extrapyramidalis mellékhatásokról szóló 

esettanulmány, amely ebből a kombinációból származik. Monitorozza a beteget az 

egyidejű alkalmazás ideje alatt fokozottan megjelenő mellékhatás reakciókra.” 

Javaslat: „A készítmények egyidejű alkalmazásakor óvatosságra van szükség. Figyelni 

kell a gyógyszertoxicitás tüneteinek megjelenésére. Szükség esetén a páciens felügyelete, 

kombináció kerülése.” [13, 14] 

 

quetiapine+mirtazapine: 

(Pharmindex: 3-óvatosan együttadható) 

Kölcsönhatás: „A mirtazapin és a quetiapin mellékhatásai felerősödnek a kombináció 

használatakor. Egy esettanulmány megemelkedett prolactin szérumszintről számol be egy 

betegnél, aki quetiapint és mirtazapint szed. A hatás dózis-függő volt és átmeneti. Egy 

másik esettanulmány szerint fokozódott a creatinin kináz és májenzimek aktivitása. 

Szükség szerint fel kell függeszteni egyik vagy mindkét gyógyszer alkalmazását.”  

Javaslat: „A készítmények egyidejű alkalmazásakor óvatosságra van szükség. Figyelni 

kell a gyógyszertoxicitás tüneteinek megjelenésére.” [14] 
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6. Összegzés 

 

 A hátrányos interakciók igen változatos formában jelentkezhetnek, melyek száma 

a lakosság áltlagéletkorának növekedésével egyre magasabb lesz. Ennek egyik oka, hogy 

az idősek körében megnő az úgynevezett multimorbid betegek száma, akik több különböző 

gyógyszert szednek egyszerre; valamint a számos belső és külső tényezőnek, illetve 

betegtől és terápiától függő faktornak köszönhetően elsősorban az idős betegeknél 

számíthatunk akár súlyos tünetekkel járó gyógyszerkölcsönhatásokra. Egyes felmérések 

szerint már öt gyógyszer együttadásánál a kölcsönhatás miatt kialakuló káros 

mellékhatások gyakorisága eléri a 40%-ot. Többek között, ezért választottam az idős 

betegpopuláció körében előforduló interakciók vizsgálatát szakdolgozatom témájának, 

kiemelt jelentőséggel az antipszichotikumokkal öszefüggésbe hozható kölcsönhatásokra. 

[13, 23] 

 Munkám során a 2 osztály 65 betege gyógyszerelésének vizsgálatára volt 

lehetőségem, akik közül 24 szedett valamilyen antipszichotikumot. A 24 beteg közül 

összesen kettő kapott egyszerre két különböző antipszichotikumot, a többi páciens egyet. 

10 beteg esetében jelzett a Pharmindex -antipszichotikumokkal összefüggésbe hozható- 

súlyos kölcsönhatást, 5 betegnél mérsékelt, 2 betegnél enyhe jelentőségűt és egyet, melynél 

a hatóanyagpár egymással óvatosan szedhető együt (lásd 11. táblázat). A Pharmindex által 

súlyos kölcsönhatásként jelölt kombinációkat foglaltam össze a 12. táblázatban, mely 

tartalmazza az alkalmazott készítményeket, a hatóanyagokat és a különböző 

adatbázisoknak az interakció jelentőségére vonatkozó besorolását; így a táblázat összesen 

hat különböző hatóanyagpárt tartalmaz: quetiapin + clonazepam; quetiapin + alprazolam; 

quetiapin + brotizolam; riszperidon + clonazepam; riszperidon + furoszemid; tiapride + 

alprazolam. 

 Szakdolgozatom kiválóan alátámasztja valós esetek bemutatásával azokat az 

állításokat, miszerint a gyógyszerkölcsönhatások áttekinthetősége, egységes értékelése 

számos nehézségbe ütközik. Elemzéseim és azok összegzése is bizonyítják és megerősítik 

azokat a tapasztalatokat, mely szerint a különböző adatbázisok, szakirodalmak egymáshoz 

viszonyítva az egyes interakciók súlyossági besorolását tekintve jelentősen eltérnek. Nagy 

hátrányt jelent, hogy nincs egy egységes minősítési rendszer, az adatbázisok ugyanis 

számos szempont szerint kategorizálnak. A legtöbb kölcsönhatás nem mutatott egyezést az 
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egyes adatbázisok súlyossági besorolásának tekintetében. Míg az egyik súlyosnak véli, 

addig a másik csak mérsékeltnek. Ez érdekes kérdéseket vet fel. Mitől függ, hogy egy 

kölcsönhatás súlyosnak ítélhető-e meg, vagy csupán mérsékeltnek? Például a quetiapin és 

clonazepam között kialakult hátrányos interakciót a Pharmindex súlyosnak, a Medscape 

szignifikánsnak, de nem súlyosnak, a Drugs.com közepesnek minősítette, a Dr.Info 

értelmezése szerint odafigyeléssel szedhetők együtt, a Micromedex pedig meg sem említi. 

Ennek köszönhetően nehéz egybehangzó véleményt alkotni egy adott interakció 

súlyosságáról. Ez további értelmezési problémákat vet fel, hiszen egy interakció 

jelentőségének megítélésében az eltérő fokozatok, eltérő javaslatokat jelentenek, 

befolyásolva ezzel a helyes döntést egy beteg kezelése során. A szembetűnő különbségek 

hátterében –többek között– az egységes tipizálás hiánya és a változó minőségű 

bizonyítékok állnak. Nagyon fontos a szakmailag hiteles, megalapozott jelzésekkel és 

információkkal működő adatbázis alkalmazása, amely biztosabban, szakmailag 

megalapozottabban állíthatja egy hatóanyagpárról, hogy milyen jelentőségű nem kívánt 

hatásokhoz vezethet együttes szedésük, vagy éppen ennek ellenkezőjét. [13, 21, 23] 

Véleményem szerint veszélyesség szempontjából ezért érdemes a legmagasabb fokozatot 

figyelembe venni egy értékelés során és ésszerű keretek között kiértékelni az interakciókat. 

 A legfontosabb, hogy gondoljunk az interakciók kialakulásának lehetőségére, így 

a központi idegrendszerre ható szerek esetében is, mint például a szakdolgozatomban 

szereplő antipszichotikumok alkalmazása során. Nagyon fontos egy interakciós kérdés 

eldöntésében, hogy azonosítsuk a potenciális „elkövető” hatóanyagokat és „áldozat” 

hatóanyagokat, valamint a rizikófaktorokat. Ehhez is segítséget nyújtanak a különböző 

hiteles, szakmailag megalapozott ismeretanyagot tartalmazó adatbázisok, könyvek, 

informatikai szoftverek, ahonnan információkhoz juthatunk. Ennek ellenére nem szabad 

elfelejteni, hogy a gyógyszer hivatalos alkalmazási előiratában (SPC) foglaltakból kell 

kiindulni, hiszen egy gyógyszer alkalmazásának ez adja a szakmai és jogi alapját. Ám ha 

az alapvető összefüggéseket ismerjük és a megfelelő, gyógyszerútmutatókon alapuló 

informatikai szoftver segítségét igénybe vesszük, könnyebbé válhat a 

gyógyszerkölcsönhatások időbeni felismerése, mely számos nemkívánt esemény 

elkerülését teszi lehetővé. [13, 22, 23] 
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http://www.otszonline.hu/farmakologia/cikk/segedlet_a_gyogyszerkolcsonhatasok_elkerulesehez
http://www.otszonline.hu/farmakologia/cikk/segedlet_a_gyogyszerkolcsonhatasok_elkerulesehez
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8. Melléklet 

 

16. táblázat 

A 24 beteg gyógyszereit összefoglaló táblázat 

2015. február Pharmindex Drugs.com Micromedex Medscape Dr.Info 

Magyarázat:                                                                     

K1 = Krónikus osztály_adott beteg                                                   

APO = Ápolási osztály_adott beteg 

Súlyossági fokok 

6 fokozat                 

(3: óvatosan 
együttadható, 

4:enyhe, 

5:mérsékelt, 
6:súlyos) 

3 fokozat                    

(1:súlyos, 

2:közepes, 
3:csekély 

jelentőség) 

5 fokozat 

(1:ismeretlen, 

2:csekély 

jelentőség, 
3:közepes, 

4:súlyos, 

5:kontraindikált) 

4 fokozat                   

(0:kontraindikált, 
1:súlyos, 

2:szignifikáns, 3: 

csekély 
jelentőségű) 

10 fokozat                                            
(3: együttes 

szedésük nem 

javasolt, 4: külön 

feltételekkel 

szedhetők együtt, 
rendszeres 

ellenőrzése mellett,                                            

5: csak 
odafigyeléssel 

szedhetőek együtt)  

K
1

_
1
 

Hatóanyag 
Gyógyszerné

v 
Adagolás Interakció 

famotidin 

Apo-

Famotidin 
40 mg 

tabletta 

1x1           

vinpocetin 
Cavinton 

forte tabletta 
3x1           

quetiapin 

Kventiax 

100 mg 

tabletta 

50-50-100 
mg 

    
quetiapin + 

famotidin: 4/5 
    

klopidogrel 
Kardogrel 75 

mg tabletta 
1x1 

klopidogrel + 

atorvasztatin: 5/6 

klopidogrel + 

atorvasztatin: 2/3 

klopidogrel + 

atorvasztatin: 3/5 
    

atorvasztatin 
Atorvox 20 

mg tabletta 
1x1           

gyógyszerek száma antipszichotikumok száma összes gyógyszerinterakció száma súlyos gyógyszerinterakciók száma 

antipszichotikumok-

kal összefüggő 
interakciók száma 

5 1 3 1 1 

  

K
1

_
2
 

Hatóanyag 
Gyógyszerné

v 
Adagolás Interakció 

furoszemid 
Furon 40 mg 

tabletta 
1x1 

furoszemid + 

perindopril: 4/6 
    

furoszemid + 

perindopril: 2/4 

furoszemid + 

perindopril: 4/10 

            
furoszemid + 
kalium: 2/4 

furoszemid + 
kalium: 5/10 

        
furoszemid + 
quetiapin: 2/3 

    
furoszemid + 

quetiapin: 5/10 

kalium 
Kalium R 

tabletta 
1x1       

kalium + 

carvedilol: 2/4 
  

perindopril + 

amlodipin 

Covercard 
10 mg / 5 

mg tabletta 

1x1 
perindopril + 

kalium: 5/6 

perindopril + 

kalium: 1/3 

perindopril + 

kalium: 4/5 

perindopril + 

kalium: 2/4 

perindopril + 

kalium: 4/10 
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perindopril + 

furoszemid: 2/3 
perindopril + 

furoszemid: 3/5 
    

        
perindopril + 

quetiapin: 2/3 
    

perindopril + 

quetiapin: 5/10 

carvedilol 

Carvedilol 

6,25 mg 

tabletta 

2x1   
carvedilol + 

amlodipin: 2/3 
carvedilol + 

amlodipin: 3/5 
carvedilol + 

amlodipin: 2/4 
carvedilol + 

amlodipin: 5/10 

        
carvedilol + 

furoszemid: 2/3 
  

carvedilol + 
furoszemid: 2/4 

carvedilol + 
furoszemid: 5/10 

clonazepam 
Rivotril 0,5 

mg tabletta 
E:1   

clonazepam + 

furoszemid: 2/3 
      

        
clonazepam + 

perindopril: 2/3 
    

clonazepam + 

perindopril: 5/10 

        
clonazepam + 
carvedilol: 2/3 

      

quetiapin 
Ketilept 100 

mg tabletta 

0-25-100 

mg 

quetiapin + 

clonazepam: 6/6 

quetiapin + 

clonazepam: 2/3 
  

quetiapin + 

clonazepam: 2/4 

quetiapin + 

clonazepam: 5/10 

        
quetiapin + 

amlodipin: 2/3 
    

quetiapin + 
amlodipin: 5/10 

        
quetiapin + 

carvedilol: 2/3 
    

quetiapin + 

carvedilol: 5/10 

gyógyszerek száma antipszichotikumok száma összes gyógyszerinterakció száma súlyos gyógyszerinterakciók száma 
antipszichotikumok-

kal összefüggő 

interakciók száma 

6 1 15 2 5 

  

K
1

_
3
 

Hatóanyag 
Gyógyszerné

v 
Adagolás Interakció 

amlodipin 
Normodipin

e 5 mg 

tabletta 

E:1           

pantoprazol 
Noacid 40 
mg tabletta 

2x1           

quetiapin 

Kventiax 

100 mg 

tabletta 

E:1   
quetiapin + 

amlodipin: 2/3 
    

quetiapin + 
amlodipin: 5/10 

kolekalciferol 
Alpha D3 
0,50 µg 

tabletta 

1x1           

gyógyszerek száma antipszichotikumok száma összes gyógyszerinterakció száma súlyos gyógyszerinterakciók száma 

antipszichotikumok-

kal összefüggő 
interakciók száma 

4 1 1 0 1 

 

K
1

_
4
 

Hatóanyag 
Gyógyszerné

v 
Adagolás Interakció 

alprazolam 
Frontin 0,5 

mg tabletta 
2x1   

alprazolam + 

carvedilol: 2/3 
      

carvedilol 
Talliton 6,25 

mg tabletta 
2x1   

carvedilol + 

quetiapin: 2/3 
    

carvedilol + 

quetiapin: 5/10 

quetiapin 
Ketilept 25 
mg tabletta 

0-12,5-75 
mg 

quetiapin + 
alprazolam: 6/6 

quetiapin + 
alprazolam: 2/3 

  
quetiapin + 

alprazolam: 2/4 
  

famotidin 

Apo-

Famotidin 

40 mg 
tabletta 

2x1     
famotidin + 

quetiapin: 4/5 
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metamizol 

natrium 

Optalgin 500 

mg tabletta 
2x1        

azithromicin 
Azi Sandoz 

500 mg 
1x1   

azithromicin + 
quetiapin: 2/3 

azithromicin + 
quetiapin: 4/5 

azithromicin + 
quetiapin: 2/4 

  

gyógyszerek száma antipszichotikumok száma összes gyógyszerinterakció száma súlyos gyógyszerinterakciók száma 

antipszichotikumok-

kal összefüggő 
interakciók száma 

6 1 5 3 4 

 

K
1

_
5
 

Hatóanyag 
Gyógyszerné

v 
Adagolás Interakció 

amlodipin 
Normodipin

e 5 mg 

tabletta 

E:1   
amlodipin + 

nebivolol: 2/3 

amlodipin + 

nebivolol: 3/5 

amlodipin + 

nebivolol: 2/4 

amlodipin + 

nebivolol: 4/10 

nebivolol 
Nebilet 5 mg 

tabletta 
1x1   

nebivolol + 

quetiapin: 2/3 
    

nebivolol + 

quetiapin: 5/10 

amoxicillin + 
klavulánsav 

Aktil DUO 

875 mg/125 

mg tabletta 

2x1//8           

quetiapin 
Ketilept 25 

mg tabletta 
E:2   

quetiapin + 

amlodipin: 2/3 
    

quetiapin + 

amlodipin: 5/10 

ambroxol* 
Ambroxol 

30 mg 

tabletta 

2x1         
ambroxol + 

(amoxicillin + 

klavulánsav): 5/10 

gyógyszerek száma antipszichotikumok száma összes gyógyszerinterakció száma súlyos gyógyszerinterakciók száma 
antipszichotikumok-

kal összefüggő 

interakciók száma 

5 1 4 0 2 

 

K
1

_
6
 

Hatóanyag 
Gyógyszerné

v 
Adagolás Interakció 

perindopril + 
amlodipin 

Covercard 5 

mg/5 mg 

tabletta 

1x1   
perindopril + 

clonazepam: 2/3 
      

        
amlodipin + 

quetiapin: 2/3 
      

propafenon 

Rytmonorm 

150 mg 
tabletta 

3x1   
propafenon + 

quetiapin: 2/3 

propafenon + 

quetiapin: 4/5 

propafenon + 

quetiapin: 2/4 

propafenon + 

quetiapin: 3/10 

              
propafenon + 
(perindopril + 

amlodipin): 5/10 

acetil-
szalicilsav 

Aspirin 

protect 100 

mg tabletta 

1x1 
acetilszalicilsav 

+ perindopril: 5/6 
acetilszalicilsav 

+ perindopril: 2/3 
acetilszalicilsav + 
perindopril: 3/5 

acetilszalicilsav 
+ perindopril: 2/4 

acetilszalicilsav + 
perindopril: 4/10 

      
acetilszalicilsav 

+ amlodipin: 5/6 

acetilszalicilsav 

+ amlodipin: 2/3 

acetilszalicilsav + 

amlodipin: 3/5 
  

acetilszalicilsav + 

amlodipin: 4/10 

      

acetilszalicilsav 

+ furoszemid: 
5/6 

  
acetilszalicilsav + 

furoszemid: 3/5 

acetilszalicilsav 

+ furoszemid: 
2/4 

acetilszalicilsav + 

furoszemid: 5/10 

            
acetilszalicilsav 

+ kalium: 2/4 

acetilszalicilsav + 

kalium: 5/10 
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famotidin 

Apo-

Famotidin 
40 mg 

tabletta 

2x1         
famotidin + kalium: 

5/10 

furoszemid 
Furon 40 mg 

tabletta 
1x1 

furoszemid + 
perindopril: 4/6 

furoszemid + 
perindopril: 2/3 

furoszemid + 
perindopril: 3/5 

furoszemid + 
perindopril: 2/4 

furoszemid + 
perindopril: 4/10 

        
furoszemid + 

quetiapin: 2/3 
    

furoszemid + 

quetiapin: 5/10 

              
furoszemid + 

propafenon: 5/10 

kalium 
Kalium R 

tabletta 
1x1 

kalium + 

perindopril: 5/6 

kalium + 

perindopril: 1/3 

kalium + 

perindopril: 4/5 

kalium + 

perindopril: 2/4 

kalium + 

perindopril: 4/10 

            
kalium + 

perindopril: 2/4 
  

              
kalium + 

furoszemid: 5/10 

clonazepam 
Rivotril 0,5 

mg tabletta 

0,5-0-0,5 

mg 
  

clonazepam + 

furoszemid: 2/3 
      

              

clonazepam + 

(perindopril + 

amlodipin): 5/10  

              
clonazepam + 

propafenon: 5/10 

ambroxol* 
Ambroxol 

30 mg 

tabletta 

3x1           

quetiapin 
Ketilept 25 

mg tabletta 
E:1 

quetiapin + 

clonazepam: 6/6 

quetiapin + 

clonazepam: 2/3 
  

quetiapin + 

clonazepam: 2/4 

quetiapin + 

clonazepam: 5/10 

          
quetiapin + 

famotidin: 4/5 
    

        
quetiapin + 

perindopril: 2/3 
    

quetiapin + 

perindopril: 5/10 

gyógyszerek száma antipszichotikumok száma összes gyógyszerinterakció száma súlyos gyógyszerinterakciók száma 
antipszichotikumok-

kal összefüggő 

interakciók száma 

9 1 21 4 6 

 

K
1

_
7
 

Hatóanyag 
Gyógyszer-

név 
Adagolás Interakció 

valproinsav 

Convulex 

500 mg 

tabletta 

2x1 
valproinsav + 
quetiapin: 5/6 

valproinsav + 
quetiapin: 2/3 

    
valproinsav + 

quetiapin: 5/10 

              
valproinsav + 

furoszemid: 5/10 

ivabradin 
Procoralan 5 

mg tabletta 
2x2,5         

ivabradin + 

trimetazidin: 5/10 

     
ivabradin + 

quetiapin: 4/5 
  

trimetazidin 

Adexor MR 

35 mg 
tabletta 

2x1           
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furoszemid 
Furon 40 mg 

tabletta 
1x1   

furoszemid + 

quetiapin: 2/3 
    

furoszemid + 

quetiapin: 5/10 

            
furoszemid + 
kalium: 2/4 

furoszemid + 
kalium: 5/10 

kalium 
Kaldyum 
600 mg 

kapszula 

1x1 
kalium + 

spironolakton: 

6/6 

kalium + 
spironolakton : 

1/3 

kalium + 

spironolakton : 4/5 

kalium + 
spironolakton: 

1/4 

kalium + 

spironolakton: 4/10 

spironolakton 

Verospiron 

25 mg 

tabletta 

1x1       
spironolakton + 
furoszemid: 2/4 

  

famotidin 

Apo-
Famotidin 

40 mg 

tabletta 

2x1         
famotidin + kalium: 

5/10 

          
famotidin + 

quetiapin: 4/5 
    

quetiapin 
Ketilept 25 

mg tabletta 
E:1   

quetiapin + 

spironolakton: 
2/3 

    
quetiapin + 

spironolakton:5/10 

gyógyszerek száma antipszichotikumok száma összes gyógyszerinterakció száma súlyos gyógyszerinterakciók száma 
antipszichotikumok-

kal összefüggő 

interakciók száma 

8 1 11 3 5 

 

K
1

_
8
 

Hatóanyag 
Gyógyszerné

v 
Adagolás Interakció 

perindopril + 

indapamid 

Coverex-AS 

KOMB 

5mg/1,25 

mg tabletta 

1x1 

indapamid + 

metamizol 
natrium: 5/6 

      

indapamid + 

metamizol natrium: 
4/10 

        
indapamid + 

pantoprazol: 2/3 
      

perindopril 
Coverex-AS 

5 mg tabletta 
E:1 

perindopril + 
metamizol 

natrium: 5/6 

      
perindopril + 

metamizol natrium: 

4/10 

        
perindopril + 
quetiapin: 2/3 

    
perindopril + 

quetiapin: 5/10 

pantoprazol 
Noacid 20 
mg tabletta 

2x1 

pantoprazol + 

acenokumarol: 

4/6 

pantoprazol + 

acenokumarol: 

2/3 

pantoprazol + 

acenokumarol: 

3/5  

    

atorvastatin 
Obradon 10 
mg tabletta 

E:1   
atorvastatin + 

pantoprazol: 2/3 
      

              
atorvastatin + 

acenokumarol: 5/10 

venlafaxin 
Velaxin 50 

mg tabletta 
1x1 

venlafaxin + 
metamizol 

natrium: 6/6 

        

        
venlafaxin + 

indapamid: 2/3 
  

venlafaxin + 

indapamid: 1/4 
  

        
venlafaxin + 

brotizolam: 2/3 
      

quetiapin 
Kventiax 25 
mg tabletta 

E:1 
quetiapin + 

brotizolam: 6/6 
quetiapin + 

brotizolam: 2/3 
  

quetiapin + 
brotizolam: 2/4 

  

        
quetiapin + 

venlafaxin: 2/3 

quetiapin + 

venlafaxin: 4/5 
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quetiapin + 

indapamid: 2/3 
  

quetiapin + 

indapamid: 2/4 

quetiapin + 

indapamid: 5/10 

brotizolam* 

Lendormin 

0,25 mg 

tabletta 

E:1   
brotizolam + 

indapamid: 2/3 
      

        
brotizolam + 

atorvasztatin: 2/3 
      

magnézium-

laktát + 
pyridoxin 

Magne B6 

tabletta 
2x1           

acenokumarol
* 

Syncumar 1 
mg tabletta 

1X2 
acenokumarol + 
venlafaxin: 5/6 

acenokumarol + 
venlafaxin: 2/3 

acenokumarol + 
venlafaxin : 4/5 

acenokumarol + 
venlafaxin : 1/4 

  

     
acenokumarol + 

quetiapin: 3/5 
  

metamizol 

natrium 

Optalgin 500 

mg tabletta 
2x1        

gyógyszerek száma antipszichotikumok száma összes gyógyszerinterakció száma súlyos gyógyszerinterakciók száma 

antipszichotikumok-

kal összefüggő 
interakciók száma 

10 1 17 5 5 

  

K
1

_
9
 

Hatóanyag 
Gyógyszerné

v 
Adagolás Interakció 

tamsulozin 
Omnic 

Tocas 0,4 

mg tabletta 

E:1         
tamsulozin + 

riszperidon: 4/10 

        
tamsulozin + 

amitriptilin: 2/3 
    

tamsulozin + 

amitriptilin: 5/10 

amitriptilin 
Teperinep 50 
mg tabletta 

E:1 
amitriptilin + 

clonazepam: 5/6 
amitriptilin + 

clonazepam: 2/3 
  

amitriptilin + 
clonazepam: 2/4 

amitriptilin + 
clonazepam: 5/10 

      
amitriptilin + 

riszperidon: 4/6 

amitriptilin + 

riszperidon: 2/3 

amitriptilin + 

riszperidon: 4/5 

amitriptilin + 

riszperidon: 2/4 

amitriptilin + 

riszperidon: 3/10 

clonazepam 
Rivotril 1 

mg tabletta 
E:1 

clonazepam + 

teofillin: 5/6 
  

clonazepam + 

teofillin: 3/5 
  

clonazepam + 

teofillin: 5/10 

        
clonazepam + 

tamsulozin: 2/3 
      

riszperidon 
Ripedon 1 

mg tabletta 

0,5-0-1 

mg 

riszperidon + 

clonazepam: 6/6 

riszperidon + 

clonazepam: 2/3 
  

riszperidon + 

clonazepam: 2/4 

riszperidon + 

clonazepam: 5/10 

teofillin 
Retafyllin 
200 mg 

tabletta 

2x1           

gyógyszerek száma antipszichotikumok száma összes gyógyszerinterakció száma súlyos gyógyszerinterakciók száma 

antipszichotikumok-

kal összefüggő 

interakciók száma 

5 1 7 2 3 
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K
1

_
1
0
 

Hatóanyag 
Gyógyszer-

név 
Adagolás Interakció 

bizoprolol 
Concor 5 mg 

tabletta 
1x1/2   

bizoprolol + 
furoszemid: 2/3 

  
bizoprolol + 

furoszemid: 2/4 
bizoprolol + 

furoszemid: 5/10 

        
bizoprolol + 

spironolakton: 

2/3 

  
bizoprolol + 

spironolakton: 

2/4 

bizoprolol + 

spironolakton: 5/10 

        
bizoprolol + 

clonazepam: 2/3 
      

spironolakton 

Verospiron 

50 mg 
tabletta 

2x1 
spironolakton + 

kalium: 6/6 

spironolakton + 

kalium: 1/3 

spironolakton + 

kalium: 4/5 

spironolakton + 

kalium: 1/4 

spironolakton + 

kalium: 4/10 

            
spironolakton + 

furoszemid: 2/4 
  

              
spironolakton + 

nicergolin: 5/10 

        
spironolakton + 

escitalopram: 2/3 
      

szilimarin 
Legalon 70 

mg kapszula 
1-1-0 mg           

nicergolin* 
Sermion 30 

mg tabletta 
1x1 

nicergolin + 

bizoprolol: 5/6 
     

nicergolin + 

bizoprolol: 5/10 

              
nicergolin + 

furoszemid: 4/10 

clonazepam 
Rivotril 0,5 

mg tabletta 

0,5-0,5-2 

mg 

clonazepam + 

quetiapin: 6/6 

clonazepam + 

quetiapin: 2/3 
  

clonazepam + 

quetiapin: 2/4 

clonazepam + 

quetiapin: 5/10 

        
clonazepam + 

furoszemid: 2/3 
      

        
clonazepam + 
spironolakton: 

2/3 

      

quetiapin 

Kventiax 

100 mg 

tabletta 

100-100-
200 mg 

quetiapin + 
escitalopram: 5/6 

quetiapin + 
escitalopram: 1/3 

quetiapin + 
escitalopram: 4/5 

quetiapin + 
escitalopram: 2/4 

  

            
quetiapin + 

esomeprazol: 2/4 
  

        
quetiapin + 

bizoprolol: 2/3 
    

quetiapin + 
bizoprolol: 5/10 

        

quetiapin + 

spironolakton: 
2/3 

    
quetiapin + 

spironolakton: 5/10 

escitalopram 
Cipralex 10 
mg tabletta 

1x1   
escitalopram + 
furoszemid: 2/3 

  
escitalopram + 
furoszemid: 2/4 

  

        
escitalopram + 

clonazepam: 2/3 
    

escitalopram + 

clonazepam: 5/10 

cinolazepam* 
Gerodorm 

tabletta 
E:2   

cinolazepam + 

escitalopram: 2/3 
      

            
cinolazepam + 

clonazepam: 2/4 
cinolazepam + 

clonazepam: 5/10 

        
cinolazepam + 

quetiapine: 2/3 
  

cinolazepam + 

quetiapine: 2/4  
  

        

cinolazepam + 

spironolakton: 
2/3 

      

tiamin 
B1 vitamin 

tabletta 
2x1           
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esomeprazol 
Emozul 40 

mg tabletta 
1x1 

esomeprazol + 

escitalopram: 4/6 

esomeprazol + 

escitalopram: 1/3 
  

esomeprazol + 

escitalopram: 2/4 

esomeprazol + 

escitalopram: 5/10 

              
esomeprazol + 
kalium: 5/10 

furoszemid 
Furon 40 mg 

tabletta 
1x1 

furoszemid + 

esomeprazol: 5/6 

furoszemid + 

esomeprazol: 2/3 
      

            
furoszemid + 
kalium: 2/4 

furoszemid + 
kalium: 5/10 

        
furoszemid + 

quetiapin: 2/3 
    

furoszemid + 

quetiapin: 5/10 

kalium 
Kalium R 

tabletta 
1x1       

kalium + 

bizoprolol: 2/4 
  

gyógyszerek száma antipszichotikumok száma összes gyógyszerinterakció száma súlyos gyógyszerinterakciók száma 

antipszichotikumok-

kal összefüggő 

interakciók száma 

12 1 28 4 7 

  

K
1

_
1
1
 

Hatóanyag 
Gyógyszerné

v 
Adagolás Interakció 

quetiapin 
Kventiax 25 

mg  

75-75-150 

mg 
  

quetiapin + 

perindopril: 2/3 
    

quetiapin + 

perindopril: 5/10 

perindopril 
Coverex-AS 

5 mg tabletta 
1x1           

pantoprazol 
Noacid 20 

mg tabletta 
E:1           

gyógyszerek száma antipszichotikumok száma összes gyógyszerinterakció száma súlyos gyógyszerinterakciók száma 

antipszichotikumok-

kal összefüggő 
interakciók száma 

3 1 1 0 1 

  

K
1

_
1
2
 

Hatóanyag 
Gyógyszerné

v 
Adagolás Interakció 

escitalopram 
Scippa 20 

mg tabletta 
1x1 

escitalopram + 

zolpidem: 5/6 

escitalopram + 

zolpidem: 2/3 
    

escitalopram + 

zolpidem: 5/10 

quetiapin 
Ketilept 100 

mg tabletta 

50-50-300 

mg 

quetiapin + 

escitalopram: 5/6 

quetiapin + 

escitalopram: 1/3 

quetiapin + 

escitalopram: 4/5 

quetiapin + 

escitalopram: 2/4 
  

        
quetiapin + 

(perindopril + 

amlodipin): 2/3 

    
quetiapin + 

(perindopril + 

amlodipin): 5/10 

perindopril + 

amlodipin 

Covercard 

5/5 mg 
tabletta 

1x1         

(perindopril + 

amlodipin)+escitalo
pram: 5/10 

esomeprazol 

Esomeprazol 

40 mg 
tabletta 

1x1 
esomeprazol + 

escitalopram: 4/6 

esomeprazol + 

escitalopram: 2/3 
  

esomeprazol + 

escitalopram: 2/4 

esomeprazol + 

escitalopram: 5/10 

              
esomeprazol + 
(perindopril + 

amlodipin): 5/10 

zolpidem 
Sanval 10mg 

tabletta 
E:1 

zolpidem + 

quetiapin: 4/6 

zolpidem + 

quetiapin: 2/3 
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zolpidem + 

perindopril: 2/3 
    

zolpidem + 

(perindopril + 
amlodipin): 5/10 

B vitaminok 
Vitamin B 

komplex 
1x1 

B12 vitamin + 

ezomeprazol: 4/6 
        

gyógyszerek száma antipszichotikumok száma összes gyógyszerinterakció száma súlyos gyógyszerinterakciók száma 

antipszichotikumok-

kal összefüggő 

interakciók száma 

6 1 9 1 3 

  

K
1

_
1
3
 

Hatóanyag 
Gyógyszerné

v 
Adagolás Interakció 

klopidogrel 
Plagrel 75 

mg tabletta 
1x1           

famotidin 

Apo-

Famotidin 
40 mg 

tabletta 

1x1     
famotidin + 

quetiapin: 4/5 
    

              
famotidin + kalium: 

5/10 

spironolakton 

Verospiron 

25 mg 

tabletta 

3x1 
spironolakton + 

kalium: 6/6 
spironolakton + 

kalium: 1/3 
spironolakton + 

kalium: 4/5 
spironolakton + 

kalium: 1/4 
spironolakton + 

kalium: 4/10 

furoszemid 
Furon 40 mg 

tabletta 
1x1       

furoszemid + 

spironolakton: 
2/4 

  

kalium 
Kalium R 

tabletta 
2x1       

kalium + 

furoszemid: 2/4 

kalium + 

furoszemid: 5/10 

szilimarin 
Silegon 140 
mg tabletta 

3x1           

quetiapin 
Ketilept 25 

mg tabletta 
E:2   

quetiapin + 

spironolakton: 
2/3  

    
quetiapin + 

spironolakton: 5/10 

        
quetiapin + 

furoszemid: 2/3 
    

quetiapin + 

furoszemid: 5/10 

gyógyszerek száma antipszichotikumok száma összes gyógyszerinterakció száma súlyos gyógyszerinterakciók száma 
antipszichotikumok-

kal összefüggő 

interakciók száma 

7 1 7 2 3 

  

K
1

_
1
4
 

Hatóanyag 
Gyógyszerné

v 
Adagolás Interakció 

riszperidon 
Ripedon 1 
mg tabletta 

0,5-0-1 
mg 

  
riszperidon + 
quetiapin: 2/3 

riszperidon + 
quetiapin: 4/5 

riszperidon + 
quetiapin: 2/4 

riszperidon + 
quetiapin: 5/10 

quetiapin 
Ketilept 25 

mg tabletta 

50-25-150 

mg 
  

quetiapin + 

bizoprolol: 2/3 
    

quetiapin + 

bizoprolol: 5/10 

bizoprolol 
Bisoblock 5 

mg tabletta 
1x1   

bizoprolol + 

riszperidon: 2/3 
    

bizoprolol + 

riszperidon: 5/10 

gyógyszerek száma antipszichotikumok száma összes gyógyszerinterakció száma súlyos gyógyszerinterakciók száma 

antipszichotikumok-

kal összefüggő 

interakciók száma 

3 2 3 1 3 

  

K
1

_
1
5
 

Hatóanyag 
Gyógyszerné

v 
Adagolás Interakció 
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pantoprazol 
Noacid 40 

mg tabletta 
1x1   

pantoprazol + 

klopidogrel: 2/3 
  

pantoprazol + 

klopidogrel: 2/4 
  

quetiapin 
Ketilept 25 
mg tabletta 

E:1/2           

klopidogrel 
Kardogrel 75 

mg  
1x1           

gyógyszerek száma antipszichotikumok száma összes gyógyszerinterakció száma súlyos gyógyszerinterakciók száma 

antipszichotikumok-

kal összefüggő 
interakciók száma 

3 1 1 0 0 

  

K
1

_
1
6
 

Hatóanyag 
Gyógyszerné

v 
Adagolás Interakció 

riszperidon 
Ripedon 1 
mg tabletta 

E:1/2 
riszperidon + 

furoszemid: 6/6 
riszperidon + 

furoszemid: 2/3 
    

riszperidon + 
furoszemid: 5/10 

famotidin 

Apo-

Famotidin 

40 mg 
tabletta 

1x1         
famotidin + kalium: 

5/10 

furoszemid 
Furon 40 mg 

tabletta 
1x1       

furoszemid + 

kalium: 2/4 

furoszemid + 

kalium: 5/10 

kalium 
Kalium R 

tabletta 
1x1           

gyógyszerek száma antipszichotikumok száma összes gyógyszerinterakció száma súlyos gyógyszerinterakciók száma 

antipszichotikumok-

kal összefüggő 

interakciók száma 

4 1 3 1 1 

  

A
P

O
_

1
 

Hatóanyag 
Gyógyszerné

v 
Adagolás Interakció 

pentoxifyllin 
Trental 400 

mg tabletta 
2x1   

pentoxifyllin + 
(quinapril+hydro

klorotiazid)  : 2/3 

    
pentoxifyllin + 

(quinapril+hydroklo

rotiazid): 4/10 

acetil-
szalicilsav 

Astrix 100 
mg kapszula 

1x1 

acetilszalicilsav 

+ valproinsav: 

5/6 

acetilszalicilsav 

+ valproinsav: 

2/3 

acetilszalicilsav + 
valproinsav: 3/5 

acetilszalicilsav 

+ valproinsav: 

2/4 

acetilszalicilsav + 
valproinsav: 3/10 

        
acetilszalicilsav 
+ valproinsav: 

2/3 

acetilszalicilsav + 

pentoxifyllin: 4/5 
    

quinapril + 

hydrokloro-
tiazid 

Accuzide 20 

mg/12,5 mg 
tabletta 

2x1/2 

(quinapril+hydro
klorotiazid) + 

acetilszalicilsav: 

5/6 

(quinapril+hydro
klorotiazid) + 

acetilszalicilsav: 

2/3 

(quinapril+hydrok
lorotiazid) + 

acetilszalicilsav: 

3/5 

(quinapril+hydro
klorotiazid) + 

acetilszalicilsav: 

2/4 

(quinapril+hydroklo
rotiazid) + 

acetilszalicilsav: 

4/10 

piracetam 
Lucetam 
1200 mg 

tabletta 

1x1         
piracetam + 

quetiapin: 5/10 

quetiapin 
Kventiax 25 
mg tabletta 

E:1   

quetiapin + 

(quinapril+hydro

klorotiazid): 2/3 

    

quetiapin + 

(quinapril+hydroklo

rotiazid): 5/10 

valproinsav 

Convulex 

300 mg 
tabletta 

1x1 
valproinsav + 

quetiapin: 5/6 

valproinsav + 

quetiapin: 2/3 
    

valproinsav + 

quetiapin: 5/10 

gyógyszerek száma antipszichotikumok száma összes gyógyszerinterakció száma súlyos gyógyszerinterakciók száma 

antipszichotikumok-

kal összefüggő 

interakciók száma 

6 1 7 1 3 
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A
P

O
_

2
 

Hatóanyag 
Gyógyszerné

v 
Adagolás Interakció 

selegiline 
Jumex 5 mg 

tabletta 
1x1   

selegiline + 
tianeptine: 1/3 

selegiline + 
tianeptine: 5/5 

selegiline + 
tianeptine: 0/4 

  

        
selegiline + 

perindopril: 2/3 
      

pantoprazole 
Pantoprazole 

40 mg 

tabletta 

2x1 
pantoprazole + 

acetilszalicilsav: 

3/6 

        

acetil-
szalicilsav 

Aspirin 

protect 100 

mg tabletta 

1x1          

perindopril 
Perineva 4 

mg tabletta 
1x1 

perindopril + 

acetilszalicilsav: 
5/6 

perindopril + 

acetilszalicilsav: 
2/3 

perindopril + 

acetilszalicilsav: 
3/5 

perindopril + 

acetilszalicilsav: 
2/4 

perindopril + 

acetilszalicilsav: 
4/10 

tianeptine* 
Coaxil 12,5 
mg tabletta 

3x1     
tianeptine + 
tiapride: 2/4 

  

    
tianeptine + 

perindopril: 2/3 
   

tiapride 
Tiapridal 
100 mg 

tabletta 

E: 25 mg        
tiapride + selegiline: 

5/10 

gyógyszerek száma antipszichotikumok száma összes gyógyszerinterakció száma súlyos gyógyszerinterakciók száma 
antipszichotikumok-

kal összefüggő 

interakciók száma 

6 1 6 1 2 

  

A
P

O
_

3
 

Hatóanyag 
Gyógyszerné

v 
Adagolás Interakció 

levothyroxine 
natrium 

Letrox 100 
µg tabletta 

1x1 

levothyroxine 

natrium + 
gliclazide: 4/6 

levothyroxine 

natrium + 
gliclazide: 2/3 

levothyroxine 

natrium + 
gliclazide: 3/5 

  

levothyroxine 

natrium + gliclazide: 
5/10 

              

levothyroxine 

natrium + 
bizoprolol: 5/10 

gliclazide 

Diaprel MR 

60 mg 
tabletta 

1x1 
gliclazide + 

bizoprolol: 5/6 

gliclazide + 

bizoprolol: 2/3 

gliclazide + 

bizoprolol: 3/5 
  

gliclazide + 

bizoprolol: 5/10 

trimetazidine 
Mezitan 35 

mg tabletta 
2x1           

nitroglycerin 
Nitromint 

0,5 mg 

tabletta  

1-1-0 mg  
nitroglycerin + 

acetilszalicilsav: 

4/6 

  
nitroglycerin + 

acetilszalicilsav: 

3/5 

  
nitroglycerin + 

acetilszalicilsav: 

5/10 

              
nitroglycerin + 

bizoprolol: 5/10 

        
nitroglycerin + 

quetiapin: 2/3 
      

bizoprolol 

Bisoprolol 

Hexal 5 mg 

tabletta 

1x1 

bizoprolol + 

acetilszalicilsav: 

4/6 

  

bizoprolol + 

acetilszalicilsav: 

3/5 

bizoprolol + 

acetilszalicilsav: 

2/4 

bizoprolol + 

acetilszalicilsav: 

5/10 

        
bizoprolol + 

quetiapine: 2/3 
    

bizoprolol + 

quetiapine: 5/10 

acetil-

szalicilsav 

Aspirin 
protect 100 

mg tabletta 

1x1 
acetilszalicilsav 

+ gliclazide: 5/6 

acetilszalicilsav 

+ gliclazide: 2/3 

acetilszalicilsav + 

gliclazide: 3/5 

acetilszalicilsav 

+ gliclazide: 2/4 

acetilszalicilsav + 

gliclazide: 5/10 
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acetilszalicilsav + 

levothyroxine 

natrium: 5/10 

quetiapine 

Quentiapine 

100 mg 

tabletta 

50-50-150 
mg  

  
quetiapine + 

gliclazide: 2/3 
  

quetiapine + 
gliclazide: 2/4 

  

gyógyszerek száma antipszichotikumok száma összes gyógyszerinterakció száma súlyos gyógyszerinterakciók száma 

antipszichotikumok-

kal összefüggő 

interakciók száma 

7 1 11 0 3 

  

A
P

O
_

4
 

Hatóanyag 
Gyógyszerné

v 
Adagolás Interakció 

enalapril 
Ednyt 5 mg 

tabletta 
1x1   

enalapril + 

riszperidon: 2/3 
    

enalapril + 

riszperidon: 5/10 

riszperidon 
Risperidon-
ratiopharm 1 

mg tabletta 

E:1     
riszperidon + 

tiapride: 2/4 

riszperidon + 

tiapride: 3/10 

oxerutins 

Venoruton 

forte 500 mg 

tabletta 

2x1           

tiapride 

Tiapridal 

100 mg 

tabletta 

3x50 mg           

gyógyszerek száma antipszichotikumok száma összes gyógyszerinterakció száma súlyos gyógyszerinterakciók száma 

antipszichotikumok-

kal összefüggő 

interakciók száma 

4 2 2 0 2 

  

A
P

O
_

5
 

Hatóanyag 
Gyógyszerné

v 
Adagolás Interakció 

tiapride 

Tiapridal 

100 mg 

tabletta 

1-0-2          

amlodipine 
Amlodipin 5 
mg tabletta 

1x1           

pantoprazole 

Pantoprazole 

40 mg 
tabletta 

1x1           

bizoprolol 
Bisoblock 5 

mg tabletta 
1x1   

bizoprolol + 

amlodipine: 2/3 

bizoprolol + 

amlodipine: 3/5 

bizoprolol + 

amlodipine: 2/4 

bizoprolol + 

amlodipine: 4/10 

gyógyszerek száma antipszichotikumok száma összes gyógyszerinterakció száma súlyos gyógyszerinterakciók száma 
antipszichotikumok-

kal összefüggő 

interakciók száma 

4 1 1 0 0 

  

A
P

O
_

6
 

Hatóanyag 
Gyógyszerné

v 
Adagolás Interakció 

alprazolam 
Frontin 0,5 
mg tabletta 

E:1 
alprazolam + 
tiapride: 6/6 

  
alprazolam + 
tiapride: 2/4 

  

        
alprazolam + 

lisinopril 2/3 
    

alprazolam + 

lisinopril: 5/10 

amlodipine + 
lisinopril 

Lisonorm 
tabletta 

1x20 mg 

(amlodipine + 

lisinopril) + 
acetilszalicilsav: 

5/6 

(amlodipine + 

lisinopril) + 
acetilszalicilsav: 

2/3 

(amlodipine + 

lisinopril) + 
acetilszalicilsav: 

3/5 

lisinopril + 

acetilszalicilsav: 

2/4 

(amlodipine + 

lisinopril) + 
acetilszalicilsav: 

4/10 
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atorvastatin 
Atorvox 40 

mg tabletta 
E:1         

atorvastatin + 
(amlodipine + 

lisinopril): 5/10 

famotidine 
Quamatel 40 
mg tabletta 

1x1       
famotidin + 
tiapride: 2/4  

  

tiapride 

Tiapridal 

100 mg 
tabletta 

100-100-

200 mg 
        

acetil-
szalicilsav 

Aspirin 

protect 100 

mg tabletta 

1x1           

gyógyszerek száma antipszichotikumok száma összes gyógyszerinterakció száma súlyos gyógyszerinterakciók száma 

antipszichotikumok-

kal összefüggő 

interakciók száma 

6 1 5 1 2 

  

A
P

O
_

7
 

Hatóanyag 
Gyógyszerné

v 
Adagolás Interakció 

trimetazidine 

Trimetazidin 

35 mg 
tabletta 

2x1           

quetiapine 
Quetiapine 
Orion 300 

mg tabletta 

300-300-

400 mg 

quetiapine + 

mirtazapine: 3/6 

quetiapine + 

mirtazapine: 2/3 
  

quetiapine + 

mirtazapine: 2/4 
  

      

quetiapine + 

carbamazepin: 

5/6 

quetiapine + 

carbamazepin: 

1/3 

quetiapine + 
carbamazepin: 4/5 

quetiapine + 

carbamazepin: 

1/4 

quetiapine + 
carbamazepin: 5/10 

mirtazapine 

Mirtazapin 

45 mg 

tabletta 

E:1 

mirtazapine + 

carbamazepin: 

5/6 

  
mirtazapine + 

carbamazepin: 4/5 
  

mirtazapine + 

carbamazepin: 5/10 

alprazolam 
Xanax 1 mg 

tabletta 
3x1 

alprazolam + 

mirtazapine: 4/6 

alprazolam + 

mirtazapine: 2/3 

alprazolam + 

mirtazapine: 4/5 

alprazolam + 

mirtazapine: 2/4 

alprazolam + 

mirtazapine: 3/10 

      
alprazolam + 

quetiapine: 6/6 

alprazolam + 

quetiapine: 2/3 
  

alprazolam + 

quetiapine: 2/4 
  

carbamazepin 
Neurotop 
300 mg 

tabletta 

2x1 
carbamazepin + 

alprazolam: 5/6 

carbamazepin + 

alprazolam: 2/3 

carbamazepin + 

alprazolam: 4/5 

carbamazepin + 

alprazolam: 1/4 

carbamazepin + 

alprazolam: 5/10 

B vitaminok 
Vitamin B 
komplex 

3x1 

B3 vitamin + 

carbamazepin: 

5/6 

      
B vitaminok + 

carbamazepin: 5/10 

famotidin 

Apo-

Famotidin 

40 mg 

tabletta 

2x20     
famotidin + 

quetiapine: 4/5 
    

gyógyszerek száma antipszichotikumok száma összes gyógyszerinterakció száma súlyos gyógyszerinterakciók száma 
antipszichotikumok-

kal összefüggő 

interakciók száma 

7 1 8 6 4 

  

A
P

O
_

8
 

Hatóanyag 
Gyógyszerné

v 
Adagolás Interakció 

carvedilol 
Talliton 6,25 
mg tabletta 

2x1   
carvedilol + 

alprazolam: 2/3 
      

          
carvedilol + 

tamsulozin: 3/5 
  

carvedilol + 

tamsulozin: 5/10 

warfarin 
Marfarin 1 

mg tabletta 

2,5-2-2,5 

mg 

warfarin + 
pentoxifylline: 

6/6 

warfarin + 
pentoxifylline: 

2/3 

warfarin + 

pentoxifylline: 3/5 

warfarin + 
pentoxifylline: 

2/4 

warfarin + 

pentoxifylline: 4/10 
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warfarin + 

tamsulozin: 2/4 

warfarin + 

tamsulozin: 4/10 

tolperisone 
Mydeton 
150 mg 

tabletta 

3x1         
tolperisone + 

tramadol: 4/10 

              
tolperisone + 

cinolazepam: 5/10 

              
tolperisone + 

alprazolam: 5/10 

tramadol 

Contramal 

50 mg 
kapszula 

2x100 mg 
tramadol + 

warfarin: 5/6 

tramadol + 

warfarin: 2/3 

tramadol + 

warfarin: 3/5 
  

tramadol + warfarin: 

4/10 

          
 tramadol + 

tiapride: 2/4 

tramadol + tiapride: 

4/10 

pentoxifylline 
Chinotal 400 

mg tabletta  
3x1   

pentoxifylline: + 

carvedilol: 2/3 
    

pentoxifylline: + 

carvedilol: 4/10 

        
pentoxifylline: + 
tamsulozin: 2/3 

      

tamsulozin 
Tamsol 0,4 

mg tabletta 
E:1   

tamsulozin + 

alprazolam: 2/3 
      

    
tamsulozin + 

cinolazepam: 2/3 
   

           
tamsulozin + 
tiapride: 2/4 

tamsulozin + 
tiapride: 4/10 

cinolazepam 
Gerodorm 

tabletta 
E:1   

 cinolazepam + 

tramadol: 2/3  
  

 cinolazepam + 

tramadol: 2/4 

cinolazepam + 

tramadol: 3/10 

      
cinolazepam + 

alprazolam:2/4 
 

alprazolam 
Frontin 0,5 
mg tabletta 

2x1 
alprazolam + 
tramadol: 4/6 

alprazolam + 
tramadol: 2/3 

  
alprazolam + 
tramadol: 2/4 

alprazolam + 
tramadol: 3/10 

              
alprazolam + 

warfarin: 5/10 

tiapride 

Tiapridal 

100 mg 
tabletta 

E:2 
tiapride + 

alprazolam: 6/6 
  

tiapride + 

alprazolam: 2/4 
  

      
tiapride + 

cinolazepam: 2/4 
 

              
tiapride + 

tolperisone: 5/10 

gyógyszerek száma antipszichotikumok száma összes gyógyszerinterakció száma súlyos gyógyszerinterakciók száma 

antipszichotikumok-

kal összefüggő 

interakciók száma 

9 1 21 2 4 

 

17. táblázat 

Színmagyarázat 

antipszichotikum   

az adatbázis által súlyosnak jelölt interakció    

a három külföldi adatbázisban nem található ilyen néven 

hatóanyag   

 

18. táblázat 

Aláhúzott hatóanyagok Adatbázisok, melyben nem találhatóak 

ivabradin Drugs.com 
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piracetam Drugs.com, Micromedex 

tiapride Drugs.com, Micromedex 
 

19. táblázat 

(*): Külföldi adatbázisokban nem 
található hatóanyagok, melyeket 
helyettesítettem egy azonos ATC 

csoportba tartozó szerrel 

Helyettesítő hatóanyag 

ambroxol acetylcysteine 

brotizolam midazolam 

acenocumarol warfarin 

nicergolin ergoloid mesylat 

cinolazepam midazolam 

tianeptine mirtazapine 

gliclazide glipizide 

 

20. táblázat 

A 16. táblázat, Pharmindexben található kölcsönhatásainak részletes leírása 

acetilszalicilsav 

+ amlodipin 

„Ca-csatorna gátlók és szalicilátok egyidejű adása fokozhatja a vérzésveszélyt. Két 

esettenulmány szerint verapamil és aszpirin kombinációja megnyújtotta a vérzési időt. 

A Ca-csatorna blokkolók vérzés esetén gátolhatják a trombocyta-aggregációt és a 

normális vasoconstrictiót. Retrospektív epidemiológiai vizsgálatok azonban nem 

tudták meghatározni a Ca-csatorna gátlók és kis dózisú aspirin együttes adása, illetve 

a GI vérzés közötti összefüggést. Javasolt a vérzés jeleinek figyelése és szükség 

szerint a szalicilátok dózisának csökkentése. Figyelmeztetés: A készítmények 

egyidejű alkalmazásakor óvatosságra van szükség. Figyelni kell a gyógyszertoxicitás 

tüneteinek megjelenésére.” 

acetilszalicilsav 

+ bizoprolol 

„A szalicilátok csökkenthetik a szisztémás béta-blokkolók hatását. Egy nagy 

retrospektív vizsgálat szerint az aszpirin csökkentette a szisztémás beta-blokkolók bal 

kamrai ejekciós frakcióra gyakorolt kedvező hatását krónikus vesebetegekben. Egy 

másik kisebb vizsgálat szerint nagyon magas dózisú aszpirin csökkentette a 

szisztémás béta-blokkolók vérnyomáscsökkentő hatását. Szalicilátok egyidejű 

adásakor monitorozni kell a szisztémás béta-blokkolók hatásának csökkenését. 

Figyelmeztetés: A beteg szoros megfigyelése szükséges. A készítmények egyidejű 

alkalmazásakor óvatosságra van szükség.” 

acetilszalicilsav 

+ gliclazide 

„Szalicilátok ás orális vércukorszint csökkentő kezelés egyidejű alkalmazása 

fokozhatja a hypoglycaemiás szerek hatását és hypoglycaemiát okozhat. A 

vércukorszintet ellenőrizni kell, szükség esetén módosítani kell a vércukorszint 

csökkentő szer dózisát. Figyelmeztetés: A vércukorszintet rendszeresen ellenőrizni 

kell. A készítmények egyidejű alkalmazásakor óvatosságra van szükség.” 

acetilszalicilsav 

+ lisinopril 

„A szalicilátok prosztaglandin szintézist gátló hatása dózisfüggően antagonizálja az 

ACE-gátlók vérnyomáscsökkentő hatását. Alacsony dózisú aszpirin (?napi 100 mg) 

valószínűleg nem befolyásolja a vérnyomáscsökkentő hatást. Együttadásuk növelheti 

a vesekárosodás mértékét is. A kombináció adásakor ellenőrizni kell a vérnyomást és 

a vesefunkciót. Figyelmeztetés: A vérnyomást rendszeresen ellenőrizni kell. A 

készítmények egyidejű alkalmazásakor óvatosságra van szükség. A veseműködést 

rendszeresen ellenőrizni kell. A beteg szoros megfigyelése szükséges.” 
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acetilszalicilsav 

+ nitroglycerin 

„Aszpirin analgetikus dózisa (1 g) növelheti a szublingválisan adott nitroglycerin 

(NTG) szérumkoncentrációját és fokozhatja hatását. Ellenőrizni kell az NTG 

hatásnövekedését(hypotensio, fejfájás). Hosszú távú aszpirinkezelés csökkentheti az 

iv. NTG értágító hatását. Egy vizsgálat szerint több NTG szükséges a vérnyomás 

kontrolljára, ha a beteg legalább3 hónapig 150-300 mg aszpirint kapott, mint a 

kontrollcsoportban (aszpirinkezelés nélkül). Figyelmeztetés: A készítmények egyidejű 

alkalmazásakor óvatosságra van szükség. A beteg szoros megfigyelése szükséges.” 

acetilszalicilsav 

+ pantoprazol 

„Egy vizsgálatban a protonpumpa-gátlók csökkentették az aspirin thrombocyta-

aggregációt gátló hatását. Más vizsgálatokban ugyanakkor azt mutatták ki, hogy a 

protonpumpa-gátlók, pl. az omeprazol, nem befolyásolják az aspirin thrombocyta-

aggregációt gátló hatását. A két készítmény egyidejű alkalmazása esetén figyelni kell 

az aspirin thrombocyta-aggregációt gátló hatásának esetleges csökkenésére. 

Figyelmeztetés: A készítmények egyidejű alkalmazásakor óvatosságra van szükség. A 

beteg szoros megfigyelése szükséges.” 

acetilszalicilsav 

+ valproinsav 

 „Aszpirin leszorítja a valproátot a fehérjekötésből, gátolja metabolizmusát, növeli 

szabad szérumfrakcióját, és toxicitását. Valproát mellékhatásokat észleltek klinikai 

körülmények között is (pl. tremor, szédülés, confusio). Ellenőrizni kell a valproát 

mellékhatásokat, különösen nagyobb dózisú, vagy imsételt aszpirin adagolás mellett. 

Szükség esetén csökkenteni kell a valproát dózisát. Figyelmeztetés: Figyelni kell a 

gyógyszertoxicitás tüneteinek megjelenésére. A készítmények egyidejű 

alkalmazásakor óvatosságra van szükség.” 

acetilszalicilsav 

+ 

(quinapril+hydr

oklorotiazid) 

„A szalicilátok prosztaglandin szintézist gátló hatása dózisfüggően antagonizálja az 

ACE-gátlók vérnyomáscsökkentő hatását. Alacsony dózisú aszpirin (?napi 100 mg) 

valószínűleg nem befolyásolja a vérnyomáscsökkentő hatást. Együttadásuk növelheti 

a vesekárosodás mértékét is. A kombináció adásakor ellenőrizni kell a vérnyomást és 

a vesefunkciót. Figyelmeztetés: A vérnyomást rendszeresen ellenőrizni kell. A 

készítmények egyidejű alkalmazásakor óvatosságra van szükség. A veseműködést 

rendszeresen ellenőrizni kell. A beteg szoros megfigyelése szükséges”. 

alprazolam + 

carbamazepin 

„A carbamazepin indukálja az alprazolam CYP3A4-mediált metabolizmusát, csökken 

az alprazolam hatás és szérumszint. Alprazolam kezelésben, egy betegen több, mint 

50%-kal csökkent a szérumszint és a klinikai hatás, egyidejű carbamazepin adás 

megkezdésekor. Ellenőrizni kell az alproazolam csökkent hatásait, szükség esetén 

növelni dózisát. Célszerű más, nem interaktáló benzodiazepint adni. Figyelmeztetés: 

A beteg szoros megfigyelése szükséges. A készítmények egyidejű alkalmazásakor 

óvatosságra van szükség.” 

alprazolam + 

mirtazapine 

„Addítiv KIR depressziót okozhat a a mirtazapin és a benzodiazepinek egyidejű 

alkalmazása. Egy egészséges önkéntesekkel végzett vizsgálatban a mirtazapin és a 

diazpema tovább rontotta a pszichomotoros teljesítményt és a tanulási képességeket, 

miközben a két szer farmakokinetikája nem változott. A kombináció alkalmazásakor 

nem tanácsos gépjárművet vezetni vagy nehézgépeket kezelni. Figyelmeztetés: 

Figyelni kell a gyógyszertoxicitás tüneteinek megjelenésére. A készítmények egyidejű 

alkalmazásakor óvatosságra van szükség.” 

alprazolam + 

tiapride 

„Benzodiazepinek és antipsychoticumok együttes adásakor felerősödhetnek a 

mellékhatások. Számos esetben jelentettek mellékhatásként légzésdepressziót, súlyos 

hypotensiót és ataxiát. További hajlamosító tényezők az idős kor, a fennálló 

cardiovascularis betegség, a májelégtelenség és az organikus agyi betegségek. Bár 

egyes esetekben a kombináció alkalmazása terápiás előnyökkel járhat, javasolt a 

toxicitás jeleinek gondos figyelése. Figyelmeztetés: A készítmények egyidejű 

alkalmazásakor rendkívüli óvatosságra van szükség. Figyelni kell a 

gyógyszertoxicitás tüneteinek megjelenésére.” 

carbamazepin + 

mirtazapine 

 „A carbamazepin hatékony CYP3A4 induktor, csökkentette a mirtazapin AUC és 

Cmax értékét 63 vs. 44%-kal. A mirtazapin clearance körülbelül 2x-ére emelkedett. 

Ellenőrizni kell a mirtazapin antidepresszáns hatásait a carbamazepin adás 

kezdetén/végén, szükség esetén módosítani a mirtazapin dózist. Figyelmeztetés: A 

készítmény adagját módosítani kell. A készítmények egyidejű alkalmazásakor 

óvatosságra van szükség. A beteg szoros megfigyelése szükséges.” 
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carbamazepin + 

nikotinamid 

„A nikotinamid fokozza a karbamazepin szérumkoncentrációját. Ennek oka az, hogy a 

nikotinamid gátolja a citokróm P450 izoenzimeket. Monitorozni kell a karbamazepin 

szintjét és toxicitásának jeleit. Az adagolását szükség szerint kell beállítani. 

Figyelmeztetés: A gyógyszer plazmaszintjét rendszeresen ellenőrizni kell. Figyelni 

kell a gyógyszertoxicitás tüneteinek megjelenésére. A készítmények egyidejű 

alkalmazásakor óvatosságra van szükség.” 

gliclazide + 

bizoprolol 

„A béta-blokkolók antagonizálhatják a szulfanilurea-indukálta inzulin felszabadulást, 

a szérum glukóz koncentráció emelkedik. 8 betegen, acebutolol és propranolol gátolta 

a glibenclamid hatását. Egy 59 éves betegen emelkedett a se-glukóz szint propranolol 

és chlorpropamid együttadása alkalmával. A béta-blokkolók maszkirozhatják a 

hypoglycaemia korai, katekolamin-mediált tüneteit. Ellenőrizni kell a szérum glukóz-

szintet a fenti kombináció alkalmazásakor. Figyelmeztetés: A vércukorszintet 

rendszeresen ellenőrizni kell. A készítmények egyidejű alkalmazásakor óvatosságra 

van szükség. A beteg szoros megfigyelése szükséges.” 

gliclazide + 

levothyroxine 

natrium 

„A thyroid hormonok adása fokozhatja a szérum glukóz szintet a glukoneogenezis és 

inzulinrezisztencia révén. A sulfanilureák és thyroid hormonok együttadása 

csökkentheti a sulfanilureák hyporglycaemizáló hatását. Kombináció adása esetén 

ellenőrizni kell a szérum glukóz szintet, főként a thyroid hormon adásának kezdetén, 

végén ill. dózismódosításkor. Figyelmeztetés: A vércukorszintet rendszeresen 

ellenőrizni kell. A készítmények egyidejű alkalmazásakor óvatosságra van szükség.” 

klonazepam + 

teofillin 

„A xantinok kompetitiv módon gátolhatják az adenozin-receptorokat, indukálhatják a 

BZD-k metabolizmusát, ezek szérumszintje és klinikai hatásai is csökkennek. A 

theophyllin és származékai antagonizálhatják a BZD-k hatásait. Ellenőrizni kell a 

csökkentebb BZD-hatást, szükség esetén dózisukat módosítani. Figyelmeztetés: A 

készítmények egyidejű alkalmazásakor óvatosságra van szükség. A beteg szoros 

megfigyelése szükséges.” 

klopidogrel + 

atorvastatin 

 „A HMG-CoA reduktáz inhibitorok versenghetnek a clopidogrellel a CYP3A4 útján 

történő bioaktivációért, emiatt csökkenhet a clopidogrel hatása. Kisebb, nem 

randomizált vizsgálatok során az atorvastatin csökentette a clopidogrel hatását, 

azonban más tanulmányok nem találtak összefüggést. A háttérben más tényezők (pl. a 

clopidogrel bioaktivációjában részt vevő enzimek polimorfizmusa, fokozott ADP-

felszabadulás, illetve más vérlemezke-aktivációs utak up-regulációja). Ezen felül 

elszigetelt esetekben clopidogrel és simvastatin, lovastatin vagy atorvastatin adása 

mellett rhabdomyolysisről számoltak be. CYP3A4 útján metabolizálódó sztatin és 

clopidogrel együttes adásakor javasolt a clopidogrel hatáscsökkenésére, illetve a 

rhabdomyolysisre utaló jelek figyelése. Figyelmeztetés: A készítmények egyidejű 

alkalmazásakor óvatosságra van szükség. Figyelni kell a gyógyszertoxicitás 

tüneteinek megjelenésére. A thrombocyták számát és működését rendszeresen 

ellenőrizni kell.” 

metamizol-

nátrium + 

karvedilol 

„Az NSAID-ok gyengíthetik a szisztémás béta-blokkolók antihypertensiv hatását. A 

kölcsönhatás mechanizmusa nem tisztázott, de valószínűleg az NSAID-ok 

prostaglandin-szintézisre gyakorolt gátlásához köthető. Egy meta-analízis NSAID-ok 

és szisztémás béta-blokkolók együttadása mellett vérnyomás-emelkedést mutatott ki. 

Ez a hatás indometacin, piroxicam és naproxen esetében kifejezettebb volt. Egyidejű 

alkalmazásuk esetén a vérnyomást ellenőrizni kell. Figyelmeztetés: A készítmények 

egyidejű alkalmazásakor óvatosságra van szükség. A vérnyomást rendszeresen 

ellenőrizni kell.” 

nicergolin + 

bizoprolol 

„Az ergot-alkaloidok és a béta-blockolók együttes adásakor a perifériás keringésre 

kifejtett hatások összeadódhatnak, mivel az ergot-alkaloidok artériás vasoconstrictiót, 

míg a béta-blockolók béta-2-mediált vasodilatatiót okozhatnak, továbbá csökkenthetik 

a perctérfogatot. A szisztémás béta-blockolók és az ergot-alkaloidokat gyakran 

használják együtt a migraine kezelésében, azonban ritkán perifériás ischaemiáról 

számoltak be. Javasolt a perifériás keringésromlás jeleinek (pl. hidegérzet, zsibbadás, 

bizsergés, végtagfájdalom) figyelése. Figyelmeztetés: A készítmények egyidejű 

alkalmazásakor óvatosságra van szükség. A beteg szoros megfigyelése szükséges.” 
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perindopril + 

kálium 

 

„Az ACE-inhibitorok önállóan adva káliumretenciót okozhatnak, mivel csökkentik az 

aldosteron szekrécióját. Additív hypokalaemiás hatás léphet fel, ha káliumpótlókkal 

kombinálják. Számos esetben számoltak be ACE-inhibitor (pl. captopril, enalapril, 

lisinopril) és K-pótlók együttes adásakor hyperkalaemiáról, amely végzetes is lehet. 

Együttes alkalmazáskor javasolt a szérum káliumszint szoros monitorozása, 

különösen az egyéb rizikófaktorokkal (pl. veseelégtelenség) is rendelkezők esetében. 

Figyelmeztetés: A szérum káliumszintjét rendszeresen ellenőrizni kell. A 

készítmények egyidejű alkalmazásakor rendkívüli óvatosságra van szükség.” 

perindopril + 

furosemid 

„Az ACE-inhibitorok és a kacsdiureticumok együttes adása általában hatékony és jól 

tolerálható, azonban "első-dózis" hypotensiót okozhatnak, különösen ha 

hyponatraemia vagy hypovolaemia is fennáll. Az együttadást összefüggésbe hozták a 

hypokalaemiával, a hyperkalaemiával és a vesekárosodással is. NSAID hozzáadása 

tovább növeli az akut veseelégtelenség kockázatát, különösen idősekben. A 

kombináció alkalmazásakor javasolt a vesefunkció, a szérum káliumszint és a 

vérnyomás monitorozása. Figyelmeztetés: A szérum káliumszintjét rendszeresen 

ellenőrizni kell. A vérnyomást rendszeresen ellenőrizni kell. A veseműködést 

rendszeresen ellenőrizni kell. A készítmények egyidejű alkalmazásakor óvatosságra 

van szükség.” 

perindopril + 

acetilszalicilsav 

„A szalicilátok prosztaglandin szintézist gátló hatása dózisfüggően antagonizálja az 

ACE-gátlók vérnyomáscsökkentő hatását. Alacsony dózisú aszpirin (?napi 100 mg) 

valószínűleg nem befolyásolja a vérnyomáscsökkentő hatást. Együttadásuk növelheti 

a vesekárosodás mértékét is. A kombináció adásakor ellenőrizni kell a vérnyomást és 

a vesefunkciót. Figyelmeztetés: A vérnyomást rendszeresen ellenőrizni kell. A 

készítmények egyidejű alkalmazásakor óvatosságra van szükség. A veseműködést 

rendszeresen ellenőrizni kell. A beteg szoros megfigyelése szükséges.” 

quetiapin + 

alprazolam 

„Benzodiazepinek és antipsychoticumok együttes adásakor felerősödhetnek a 

mellékhatások. Számos esetben jelentettek mellékhatásként légzésdepressziót, súlyos 

hypotensiót és ataxiát. További hajlamosító tényezők az idős kor, a fennálló 

cardiovascularis betegség, a májelégtelenség és az organikus agyi betegségek. Bár 

egyes esetekben a kombináció alkalmazása terápiás előnyökkel járhat, javasolt a 

toxicitás jeleinek gondos figyelése. Figyelmeztetés: A készítmények egyidejű 

alkalmazásakor rendkívüli óvatosságra van szükség. Figyelni kell a 

gyógyszertoxicitás tüneteinek megjelenésére.” 

quetiapin + 

brotizolam 

„Benzodiazepinek és antipsychoticumok együttes adásakor felerősödhetnek a 

mellékhatások. Számos esetben jelentettek mellékhatásként légzésdepressziót, súlyos 

hypotensiót és ataxiát. További hajlamosító tényezők az idős kor, a fennálló 

cardiovascularis betegség, a májelégtelenség és az organikus agyi betegségek. Bár 

egyes esetekben a kombináció alkalmazása terápiás előnyökkel járhat, javasolt a 

toxicitás jeleinek gondos figyelése. Figyelmeztetés: Figyelni kell a gyógyszertoxicitás 

tüneteinek megjelenésére. A készítmények egyidejű alkalmazásakor rendkívüli 

óvatosságra van szükség.” 

quetiapine + 

carbamazepin 

 „A quetiapin (CYP3A4 szubsztrát) és carbamazepin (CYP3A4 induktor) együttadása 

7.5x-re emelte a quetiapin clearance-et, emelte a carbamazepine-10,11-epoxide (CBZ-

E)-nek a szintjét is, mely neurotoxicitást eredményezett. A quetiapin valószínűleg 

gátolta a CBZ-E glucuronidatiot vagy a hydrolysist. Ellenőrizni kell a quetiapinra 

adott válaszreakciót megfontolni a CBZ-E szintek monitorozását, és a szükséges 

dózismódosítást, ha nem kerülhető el a kombináció adása. Figyelmeztetés: Figyelni 

kell a gyógyszertoxicitás tüneteinek megjelenésére. A készítmények egyidejű 

alkalmazásakor rendkívüli óvatosságra van szükség. A beteg szoros megfigyelése 

szükséges.” 

quetiapin + 

escitalopram 

„Citalopram (és enantiomerjei) és quetiapin együttadásakor addítiv hatásfokozódás 

figyelhető meg a QT idő megnyúlás tekintetében, növelve a torsa de pointes (tdP) 

rizikóját. A két szer együttadásakor QT idő megnyúlást figyeltek meg egy beteg 

esetében. Másik tanulmány szerint nőtt a quetiapin szérumszintje. A kombináció 

alkalmazásakor ellenőrizni kell az EKG-t. Figyelmeztetés: Az EKG-t rendszeresen 

ellenőrizni kell. A készítmények egyidejű alkalmazásakor óvatosságra van szükség.” 
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quetiapin + 

klonazepam 

 

„Benzodiazepinek és antipsychoticumok együttes adásakor felerősödhetnek a 

mellékhatások. Számos esetben jelentettek mellékhatásként légzésdepressziót, súlyos 

hypotensiót és ataxiát. További hajlamosító tényezők az idős kor, a fennálló 

cardiovascularis betegség, a májelégtelenség és az organikus agyi betegségek.  

Bár egyes esetekben a kombináció alkalmazása terápiás előnyökkel járhat, javasolt a 

toxicitás jeleinek gondos figyelése. Figyelmeztetés: A készítmények egyidejű 

alkalmazásakor rendkívüli óvatosságra van szükség. Figyelni kell a 

gyógyszertoxicitás tüneteinek megjelenésére.” 

quetiapine + 

mirtazapine 

„A mirtazapin és a quetiapin mellékhatásai felelrősődnek a kombináció használatakor. 

Egy esettanulmány megemelkedett prolactin szérumszintről számol be egy betegnél, 

aki quetiapint és mirtazapint szed. A hatás dózis-függő volt és átmeneti. Egy másik 

esettanulmány szerint fokozódott a creatinin kináz és májenzimek aktivítása. Szükség 

szerint fel kell függeszteni egyik vagy mindkét gyógyszer alkalmazását. 

Figyelmeztetés: A készítmények egyidejű alkalmazásakor óvatosságra van szükség. 

Figyelni kell a gyógyszertoxicitás tüneteinek megjelenésére.” 

 

 

 

quetiapin + 

valproinsav          

„A valproátok növelhetik a quetiapin se-koncentrációját, és hatásait. Emelkedett se-

szintet és melléhatásokat észleltek: pl. lábfej-oedema, torticollis, lingualis dystonia, 

neutropenia. Egy vizsgálatban időskorú betegen a fenti kombináció 77%-kal növelte a 

quetiapin se-szintjét. Másik vizsgálatban nem változott jelentős mértékben a 

quetiapin-szint, Ellenőrizni kell a megnövekedett quetiapin hatást, szükség esetén a 

szer dózisát módosítani. Figyelmeztetés: A fehérvérsejtek számát rendszeresen 

ellenőrizni kell. Figyelni kell a gyógyszertoxicitás tüneteinek megjelenésére. A 

készítmények egyidejű alkalmazásakor óvatosságra van szükség.” 

riszperidon + 

amitriptilin 

„Psychotrop gyógyszerek pl. risperidon és amitriptylin egyidejű alkalmazása 

lehetségesen additiv farmakologiai hatásokat és mellékhatásokat okozhat (pl. 

szívarrhythmia, testsúly-csökkenés). Volt egy extrapyramidalis mellékhatásokról 

szóló esettanulmány, amely ebből a kombinációból származik. Monitorozza a beteget 

az egyidejű alkalmazás ideje alatti fokozott mellékhatás reakciókra. 

Figyelmeztetés: A készítmények egyidejű alkalmazásakor óvatosságra van szükség. 

Figyelni kell a gyógyszertoxicitás tüneteinek megjelenésére.” 

riszperidon + 

furoszemid 

„Időksorú demens betegeken, placebo-kontrollált vizsgálatokban a risperidon és 

furosemid együttadása magasabb mortalitást eredményezett, mint a csak 

monoterápiában részesülő betegcsoport(ok) esetében. Az interakció pontos 

mechanizmusa még nem ismert, azonban a dehidráció jelentheti a kulcsot a magasabb 

mortalitáshoz. Együttes alkalmazás esetén javasolt a fokozott kockázatnak kitett 

pácienseknél a dehidrációra és a risperidon toxicitására utaló jelek figyelése és a 

megfelelő hidráltság biztosítása. Figyelmeztetés: Figyelni kell a gyógyszertoxicitás 

tüneteinek megjelenésére. A készítmények egyidejű alkalmazásakor rendkívüli 

óvatosságra van szükség.” 

riszperidon + 

klonazepam 

„Benzodiazepinek és antipsychoticumok együttes adásakor felerősödhetnek a 

mellékhatások. Számos esetben jelentettek mellékhatásként légzésdepressziót, súlyos 

hypotensiót és ataxiát. További hajlamosító tényezők az idős kor, a fennálló 

cardiovascularis betegség, a májelégtelenség és az organikus agyi betegségek. Bár 

egyes esetekben a kombináció alkalmazása terápiás előnyökkel járhat, javasolt a 

toxicitás jeleinek gondos figyelése. Figyelmeztetés: A készítmények egyidejű 

alkalmazásakor rendkívüli óvatosságra van szükség. Figyelni kell a 

gyógyszertoxicitás tüneteinek megjelenésére.” 

spironolakton + 

kálium 

„Kálium-spóroló diureticumok kombinációja káliummal súlyos hyperkalaemiát 

eredményezhet. Kerülje el a kombinációt, ha csak nincs bizonyíték hypokalaemiára. 

Ezt az interakciót káliumpótló só is okozhatja, különösen azok, amelyek megemelik a 

kálumbevitelt 50-60 mmol-lal naponta. Figyelmeztetés: Együttadásuk kerülendő.” 

tramadol + 

alprazolam 

„Kombinálva ezen szereket, összeadódhatnak a központi idegrendszeri -és 

légzésdepressziós hatások. Együttadásuk esetén a fokozódó mellékhatásokat 

monitorizálni kell. Figyelmeztetés: Figyelni kell a gyógyszertoxicitás tüneteinek 

megjelenésére. A készítmények egyidejű alkalmazásakor óvatosságra van szükség.” 
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tramadol + 

warfarin 

 

 

„Beszámoltak arról, hogy a tramadol, együttadva warfarinnal, acenocoumarollal vagy 

phenprocoumonnal, emeli az INR/prothrombin időt és növeli a vérzés veszélyét. 

Egyéb anticoagulans hiányról tájékozódni kell. INR vizsgálat a tramadol kezelés 

elején és befejezésekor szükséges. Figyelmeztetés: A készítmények egyidejű 

alkalmazásakor óvatosságra van szükség. Az INR értéket rendszeresen ellenőrizni 

kell. Figyelni kell a gyógyszertoxicitás tüneteinek megjelenésére.” 

vitamin B12 + 

esomeprazol 

„A fehérje-kötődésű B12 vitamin felszívódása csökkenni látszik azokban a 

betegekben, akik proton pumpa gátlót (PPPI-k) szednek, ami az alacsony gyomorsav 

értéknek tudható be. Az interakció általában klinikailag nem jelentős de megemelt 

adagokra lehet szükség azokban a betegekben, akik hosszú-távú PPI terápián vannak 

és B12 vitamin kiegészítésre van szükségük. Figyelmeztetés: Nincs teendő, de a 

kölcsönhatás tüneteinek megjelenésére figyelni kell.” 

warfarin + 

pentoxifylline 

„Pentoxifyllin egyidejű alkalmazása orális véralvadásgátlókkal a vérzés fokozott 

veszélyét eredményezheti. Három jelentősebb vérzéses esetet jelentettek-beleértve 2 

halálos kimenetelű agyvérzést is, olyan betegcsoportban, ahol napi 3x400 mg 

pentoxifyllint kaptak acenocoumarollal egyidejűleg. Vannak ennek ellentmondó 

tanulmányok is, ahol a pentoxyfillin nem adott kölcsönhatást a phenprocoumonnal v. 

acenocoumarollal. Javasolt a koagulációs paraméterek gondos ellenőrzése. 

Figyelmeztetés: A készítmények egyidejű alkalmazásakor rendkívüli óvatosságra van 

szükség. Ellenőrizni kell a vérképet.” 

zolpidem + 

quetiapin 

 

„Bár a sedativumokat, pl. a zolpidemet gyakran rendelik antipsychoticumokkal, 

figyelni kell az additív KIR depresszív hatások jeleire (pl. csökkent éberség) és a 

pszichomotoros teljesítmény károsodására (pl. károsodott izomkoordináció). Együttes 

alkalmazáskor javasolt a mellékhatások figyelése és szükség szerint a zolpidem 

dózisának csökkentése. Figyelmeztetés: Figyelni kell a gyógyszertoxicitás tüneteinek 

megjelenésére. A készítmények egyidejű alkalmazásakor óvatosságra van szükség.” 

zolpidem + 

citalopram 

„Noha a zolpidemet eredményesen alkalmazták az álmatlanság megszüntetésére 

depresszióban szenvedő betegeknél, akik selectiv serotonin reuptake gátlókat (SSRI-

k) szedtek, tisztában kell lenniük a betegeknek a lehetséges additiv CNS (központi 

idegrendszer) hatásokkal (pl. túlzott sedatio) ezzel a kombinációval. Voltak elszigetelt 

eseti előfordulások is megnyúlt látható hallucinációkról és emlélkezési zavarról, amit 

a SSRI-k zolpidemmel való egyidejű alkalmazása okozott. Monitorozza a beteget a 

mellékhatásokra az egyidejű alkalmazás ideje alatt. Figyelmeztetés: Figyelni kell a 

gyógyszertoxicitás tüneteinek megjelenésére. A készítmények egyidejű 

alkalmazásakor óvatosságra van szükség.” 
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9. Köszönetnyilvánítás 

 

 Munkám végeztével köszönetet szeretnék nyilvánítani mindazoknak, akik 

lehetővé tették, hogy szakdolgozatom létrejöhessen.  

 Köszönettel tartozok konzulensemnek, Dr. Botz Lajos Professzor Úrnak, a Pécsi 

Tudományegyetem Gyógyszerészeti Intézet igazgatójának, aki megalapozta 

szakdolgozatom témakörét, irányt mutatott és hasznos ötletekkel, tanácsokkal látott el. 

 Köszönettel tartozom továbbá Dr. Nyaka Bernadettnek, a Gyógyszerészeti Intézet 

szakgyógyszerészének, egyben második témavezetőmnek, kinek segítsége nélkül 

szakdolgozatom nem valósulhatott volna meg. Köszönöm, hogy oly sokat segített 

szakdolgozatom elkészítése során és számos hasznos tanáccsal, információval látott el.  

 Ezúton szeretném még köszönetemet kifejezni Dr. Fittler Andrásnak, a 

Gyógyszerészeti Intézet egyetemi adjunktusának és Dr. Ábrahám Eszternek, a 

Gyógyszerészeti Intézet központi gyakornokának, akik biztosították számomra azon adatok 

összeségét, melyek szakdolgozatom gyakorlati részének alapját képezték, ez tette lehetővé 

a Pécsi Irgalmasrendi Kórházban kezelt betegek gyógyszerelő lapjának elemzését.  

 Végül köszönöm Dr. Somogyi-Végh Annának, a Gyógyszerészeti Intézet 

központi gyakornokának, aki irányt mutatott a szakdolgozatomban szereplő táblázatok 

kivitelezéséhez. 


