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1. Bevezetés 

A prosztata jóindulatú betegségeinek gyógyszerészi gondozási feladatai témát 

gyógyszerészeti szempontból azért találom fontosnak, mert a benignus prostata hyperplasia 

(BPH) gyakori betegség a férfi lakosság körében. Az egyre idősödő társadalmakban egyre 

nagyobb jelentősége van az idősödéssel együtt járó betegségeknek. Köztük a férfiakat 

érintő BPH-nak. 

Fontos megemlíteni, hogy a betegek a növekvő információs technológiának és a 

modernizációnak köszönhetően, egyre inkább előtérbe helyezik az öngyógyítást, így 

véleményem szerint a gyógyszerészekre egyre nagyobb feladat hárul a betegadherencia 

javítása érdekében. Továbbá fontos a prosztatagyulladás feltérképezése szakmai szemmel, 

mivel az antibiotikumos kezelés egyénre szabott terápiát jelenthet a betegek számára, 

kórokozóktól függően, így az egyre fejlődő individuális gyógyszerelésben is meg kell 

állnia a helyét a gyógyszerésznek. 

Fontos elkülöníteni szakmai szemmel ezt a két betegséget, valamint a jóindulatú 

betegségeket a rosszindulatú rákos megbetegedésektől, mivel a tünetek sokszor hasonlóak 

ezen betegségek kialakulásakor. Érdemesnek tartom feltárni a gyógyszerész szerepét a 

betegségek kezelésében, hiszen legtöbbször a gyógyszertárba megy be a páciens legelőször 

a panaszaira kérve valamilyen készítményt. Így a gyógyszerésznek a gondozás területén 

nem csak a gyógyszerbiztonság, betegbiztonság területén és a beteg orvoshoz irányításában 

van szerepe, hanem az előszűrések segítésében, a készítmények megfelelő alkalmazásában, 

a betegtájékoztatásban is. Továbbá a gyógyszerészi gondozás egy új, fejlődő irány a 

gyógyszerészi hivatásban, mely számos lehetőséget nyújt, ha az ember időt és energiát 

fordít a betegre. 

Célom a szakdolgozattal a jóindulatú betegségek, köztük a BPH és a prostatitis 

megismerése, a piacon lévő készítmények fellelése, hiszen a betegek sokszor olyan 

készítményt keresnek, amit csak hallottak másoktól, interneten találtak. Továbbá ezek és a 

vényköteles készítmények speciálisabb tudnivalóit megismerni, valamint előtérbe helyezni 

az emelt szintű gyógyszerészi gondozás aspektusait a téma keretein belül, hangsúlyt 

fektetni a kérdőívekre és a prevencióra, ezzel segítve a beteg együttműködést és a betegek 

életminőségének javítását. 
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2. A prosztata és gyakoribb prosztatabetegségek 

A prosztata, más néven dülmirigy, a kismedencében elhelyezkedő férfi mirigy. 

Normális esetben szelídgesztenye nagyságú, 2,5-4,0 cm átmérőjű, körülbelül 20-25 gramm 

tömegű szerv, mely közvetlenül a húgyhólyag alatt és a végbél előtt helyezkedik el, 

körülölelve a húgycsövet. Szélesebb alapi részével hozzáfekszik a húgyhólyag fundusához, 

lefelé tekintő csúcsával pedig a medence fenekén nyugszik. Állományának nagy része 

simaizomból és mirigyekből épül fel, melyet vastag, kötőszövetes tok burkol. A 

mirigyvégkamrákat három csoportba oszthatjuk az urethrától (húgycsőtől) való távolságuk 

alapján: mucosus, submucosus és fő mirigyek. Mucosusosnak nevezzük azokat a 

mirigyeket, melyek közvetlenül az urethra körül helyezkednek el. A kicsit távolabb lévők a 

submucosus mirigyek, míg a prosztata legkülső rétegeibe ágyazottak a fő mirigyek. A 

tesztoszteron szabályozó hatása alatt a mirigyek proteolitikus enzimekben gazdag, savas 

pH-jú váladékot termelnek, mely a mirigyvégkamrákban tárolódik és ejaculációkor az 

urethrába kerül a simaizomsejtek kontrakciója következtében. A prosztata állományát az 

elülső felszín közelében, felülről lefelé átfúrja a húgycső. A hátulsó felszínhez közel az 

alapi részén két másik vezeték, az ondóvezeték és az ondóhólyag kivezető csövének 

egyesüléséből létrejövő páros ductus ejaculatorius nyomul az állományba. A prosztata által 

termelt váladék, a hímivarsejtekkel és az ondóhólyag váladékával együtt képzik az ondót. 

A szerv körülfogja a húgycsövet és áthalad a prosztatán, így a prosztataállomány jó- és 

rosszindulatú megnagyobbodása esetén a húgycső összenyomódik, ami vezető tünetként 

vizelési nehézségeket okozhat [1, 2]. 
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1. ábra: A prosztata felépítése [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosztata betegségei közé sorolható a jóindulatú prosztata megnagyobbodás, a 

prosztatagyulladás és a prosztatarák. Ezek között megkülönböztetünk jó- és rosszindulatú 

megbetegedést. Jóindulatú (benignus) betegség esetén a korlátlanul növekvő sejttömeg 

nem jut be a szövetek közé, mivel egy hártya veszi körül, ami elhatárolja őt környezetétől 

és a sejtnövekedés mértéke is lassú. Nem szóródnak szét a belőlük származó sejtek a 

szervezetben és általában eltávolíthatóak, nem újulnak ki. Legfontosabb hogy az emberi 

életet nem veszélyezteti. Ilyen betegség a jóindulatú prosztata megnagyobbodás. Ezzel 

szemben a rosszindulatú (malignus, rákos) megbetegedéseknél ugyanúgy korlátlanul 

osztódnak a sejtek, de rohamosabb ütemben nő a számuk és nem rendelkeznek burkoló 

hártyával, könnyen bejutnak a szövetekbe, vér-és nyirokkeringésbe és infiltrálódnak. Ebbe 

a csoportba sorolható a prosztatarák (adenocarcinoma) [4]. 
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3. Prosztata jóindulatú megbetegedései 

A jóindulatú prosztatabetegségek tárgyalását fontosnak tartom, mivel nagyon sok férfit 

érint. A gyógyszerészek feladata fontos lehet a tünetek felismerésében, az enyhe tünetek 

esetén az öngyógyítás támogatásában, továbbá megfelelő OTC készítmény expediálásában, 

valamint a betegségekhez és a készítmények alkalmazásához kapcsolódó tanácsadásban. 

 

3.1. Benignus Prostata Hyperplasia (jóindulatú prosztata 

megnagyobbodás) 

3.1.1. Benignus Prostata Hyperplasia definíciója 

Benignus prostata hyperplasiának (BPH) vagy más néven jóindulatú prosztata-

megnagyobbodásnak a prosztatát alkotó kötőszöveti, simaizom és mirigysejtek 

felszaporodását nevezzük [5]. A BPH kizárólag hisztológiai diagnózist jelent, bár a 

gyakorlatban szélesebb értelemben használják. A beteg általában az alsó húgyúti traktus 

tünetei miatt fordul orvosához, amit az irodalomban LUTS (lower urinary tract syndrome) 

elnevezéssel jelölnek. Így a BPH-s betegek LUTS-sal és a következményes panaszokkal 

keresik fel orvosukat. Emiatt helyesebb lenne az eddig BPH-ként jelzett kórképet, 

benignus prosztata szindrómának (BPS) nevezni annak érdekében, hogy ezzel a tünettan 

(LUTS), a prosztata megnagyobbodás (BPE: benign prostatic enlargement) és a prosztata 

obstrukció (BPO: benign prostattic obstruction) közötti rendkívül változó patofiziológiai 

viszonyt kifejezzük [5, 6]. 

3.1.2. Epidemiológia 

A jóindulatú prosztata megnagyobbodás a leggyakoribb jóindulatú daganatos 

megbetegedés férfiakban és a férfiak vizelési panaszainak leggyakoribb oka. 

Hisztológiailag már 30 éves kor felett kimutatható. A BPH előfordulása 41-50 éves férfi 

lakosság körében 20%, az 51-60 éves férfiakban 50%, és a 80 éveseknél idősebbek 

körében már 90% [6]. Fizikális vizsgálattal már 50 éves kor felett nagy százalékban 

kitapintható a megnagyobbodás. 
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A kor előrehaladtával számítani kell a férfiaknak a prosztata méretének növekedésére. 

50 év feletti férfi lakosság körében enyhe tünetek észlelhetőek, 60 év felett 30-40%-ban a 

közepes és erős tünetek jellemzők, melyek már zavarhatják a mindennapi tevékenységet. 

Ennek ellenére a prosztata méretének növekedése, nem minden esetben okoz panaszokat 

[6]. 

Magyarország lakosságát és korösszetételét tekintve közel 350 ezer középkorú és idős 

beteget érinthet a probléma, ugyanakkor a gyógyszerfogyási adatok alapján kevesebb, mint 

fele áll valamilyen gyógyszeres kezelés alatt [7]. Ez alapján a férfi lakosság körében 

népbetegségnek tekinthető a BPH. Etiológiája multifaktoriális, a betegség megjelenését 

elsősorban az életkor és a hormonális változások határozzák meg, de a betegség 

kialakulására vonatkozóan többféle magyarázat is ismert, így a tesztoszteron-ösztrogén 

arány változása, a dihidrotesztoszteron (DHT) felszaporodása, a prosztatát alkotó sejtek 

egymáshoz való viszonyának megváltozása és a sejtek apoptózisra (programozott sejthalál) 

való képességének elvesztése [7]. 

Ezek közül talán a legelfogadottabb és legszélesebb körben ismert, az úgynevezett relatív 

ösztrogén túlsúly. Ez azt jelenti, hogy az öregedés folyamata során a termelődő 

tesztoszteron mennyisége, így a szabad tesztoszteron mennyisége is csökken. Ugyanakkor 

a férfiakban is termelődő ösztrogén szintje állandó marad. Így relatív ösztrogén túlsúly 

alakul ki, mely a prosztata sejtekben az androgén receptor felszaporodását indítja el. Ez 

által a sejtek a meglévő androgén hormonkészletre érzékenyebbé válik és ez prosztata 

hyperplasiát idéz elő. A benignus prostata hyperplasia lefolyását számos más tényező is 

befolyásolhatja, mint például a dohányzás, alkohol, túlsúly, vasectomia, bár ezekre 

egyértelmű bizonyítékok nincsenek [8]. 

A BPH, a rasszok alapján az európai és a fehér amerikai férfiakat érinti, fekete bőrűeknél 

és az ázsiai népcsoportoknál ritkábban fordul elő. A jelenlegi, rendelkezésre álló irodalmi 

adatok és klinikai tapasztalatok, valamint a betegség okozta komplikációk alapján, a BPH-t 

progresszív betegségként értelmezhetjük. A kockázatelemző és longitudinális tanulmányok 

(Olmsted Country, PLESS) alapján a legfontosabb rizikófaktorok közé sorolható az 

életkor, az emelkedett prosztata specifikus antigén (PSA)-szint és a prosztata fizikális 

vizsgálat során megállapított méret és felszín. Ezen tényezők alapján meghatározható a 

fokozottabb kockázatot viselő betegek köre [1, 6, 7, 8]. 
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3.1.3. BPH tünetei és azok kialakulása 

A prosztata megnagyobbodása nem feltétlenül okoz tüneteket, illetve a prosztata által 

okozott tünetek nem állnak arányban a prosztata térfogatával. Ez azt jelenti, hogy nagyon 

nagy prosztatával rendelkező férfi is lehet tünetmentes, illetve a fiziológiás méretű 

prosztata is okozhat súlyos panaszokat. A tüneteket két nagy csoportba lehet osztani: 

obstruktív és irritatív. 

Obstruktív tünetekért a megnagyobbodott prosztata felelős, mely a húgycső 

összenyomódását okozza. Ezen tünetek közé tartozik a vizeletelakadás, a nehézvizelés 

(dysuria) – mely a vizeletsugár nehezített és elhúzódó indításából, és folyamatos 

fenntartásából áll, többszakaszos, gyengült vizeletsugár, vizelet-utócsepegés és a 

visszamaradó vizelet (residuum). 

Az irritatív tünetek a vizelettárolással kapcsolatosak. Ilyen tünet lehet a gyakori, sürgető 

vizelési inger, gyakori éjszakai vizelés (3-5 alkalommal), akaratlan vizelet elcseppenés, 

kisebb-nagyobb fokú vizelet inkontinencia. 

A fent említett tünetek nem specifikusak, hiszen ezeket a tüneteket tapasztalhatja a beteg 

hólyag- vagy prosztatadaganat, húgyhólyagkő, alsó húgyutakat érintő betegség, 

prosztatagyulladás esetén is. A fenti panaszok az életminőség jelentős romlását okozzák. 

Korlátozzák, beszűkítik mozgásterét a betegnek, a gyakori éjszakai vizelés 

kialvatlansághoz, hosszú távon krónikus fáradtsághoz vezethet. A prosztata 

megnagyobbodás következményeként a beteg nem tudja megfelelően kiüríteni a 

húgyhólyagját, ennek következtében a vizelete panghat, bakteriálisan fertőződhet, 

húgyhólyag-gyulladás alakulhat ki, mely fájdalmas, akár véres vizeletürítést is 

eredményezhet [1, 7, 8, 9]. 
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2. ábra: A benignus prostata hyperplasia tüneteinek összefoglalása 

3.1.4. A BPH nem gyógyszeres kezelési lehetőségei 

A BPH kezelési lehetőségei között megemlíthetjük az életmódbeli tanácsadást, 

valamint a gyógyszeres és nem gyógyszeres kezelési lehetőségeket. 

3.1.4.1. Életmódbeli tanácsok 

A beteggel fontos tudatnunk, bármely szakaszában is van a betegségnek, hogy pár 

életmódbeli változtatás segítségével a panaszai enyhíthetők. Ezek közé sorolható az 

alkohol és kávéfogyasztás csökkentése, mivel vizelethajtó és irritatív hatásuk lehet, 

továbbá a dohányzás abbahagyása. A magas összkoleszterin, LDL-koleszterin, triglicerid 

szint és alacsonyabb HDL-koleszterin szint növelhetik a betegség kialakulásának 

kockázatát és a kialakult BPH progresszióját, míg a koleszterinszint-csökkentő 

gyógyszerek a kockázatot csökkenthetik. Az egyszeresen és többszörösen telített zsírsavak 

(pl.: omega-3 zsírsav) is csökkenthetik a kockázatot, továbbá a kalóriaszegény diéta, 

gyümölcsök és zöldségek fogyasztása, a rendszeres testmozgás is hozzájárulhat a rizikó 

csökkenéséhez. Segít a vizelettartás, éjszakai gyakori vizelés kivédésére, ha a beteg 

lefekvés előtt pár órával már nem fogyaszt folyadékot. Javasolhatjuk a húgyhólyag 

edzését, mivel növelhetjük ezzel a kapacitását. 
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Türelemre kell bíztatni a beteget és a kétszeres vizelési próbára. Ez azt jelenti, ha a beteg 

kiürítette hólyagját, várjon pár percet és próbálja meg újra kiüríteni azt [10, 11]. 

3.1.4.2. Fitoterapeutikumok (OTC - vénynélküli készítmények) 

A kezdeti, mérsékelt panaszok esetén eredményes lehet a BPH kezelése növényi 

kivonatokkal. Hatásmódjuk összetett, nem minden szempontból tisztázott, de 

összefoglalóan elmondható, hogy kedvezően befolyásolják az endokrin rendszert (pl. 

antiandrogén hatás, 5α-reduktáz gátlás) és a prosztaglandin szintézis gátlása révén 

gyulladáscsökkentők is, így egyes készítmények indikációik alapján prosztatagyulladásban 

is alkalmazhatóak. A vénynélküli készítmények közé sorolható: a szabalpálma termés 

kivonata (Serenoa repens, Serenoa serrulata), a csalángyökér kivonata (Urtica dioica), a 

tökmagolaj (Cucurbita pepo), a rozspollen kivonat (Secale cereale), az afrikai szilvafa 

kérge (Prunus africana), az aranyvesszőfű föld feletti hajtásrendszere (Solidago virgaurea) 

és a kisvirágú füzike herbája (Epilobium parviflorum). 

A szabalpálma gátolja az 5α-reduktáz aktivitást, gyulladáscsökkentő hatású, megszünteti a 

szöveti vérbőséget. A csalángyökér kivonata, a fehérjéhez kötött tesztoszteron 

csökkentésével, a tökmagkivonat a dihidrotesztoszteron receptor kötődés gátlásával 

csökkenti a beteg panaszait. Az OTC-készítmények előnyei között szerepel, hogy nem 

befolyásolják a vérnyomást, a libidót és nem okoznak ejakulációs zavart, valamint erektilis 

diszfunkciót. Egyedüli szerként csak a betegség kezdeti szakaszában indokolt 

alkalmazásuk. Mellékhatásként említendő allergiás reakció, valamint gasztrointesztinális 

panaszok. Továbbá a panaszok enyhülése 2-3 hónap után érhető csak el. A növényi 

kivonatok hatékonysága nem minden szer esetében egyértelmű és a pontos 

hatásmechanizmusok sem minden esetben tisztázott, így a jelenleg rendelkezésre álló 

evidenciák alapján az Európai Urológiai Társaság (EAU) nem foglal állást a növényi 

szerek hatásossága és azok alkalmazása tekintetében [7, 12, 13, 14]. Ezen készítmények 

legfőbb tulajdonságait az I-IV. táblázat tartalmazza. 
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I. táblázat: Serenoa repens kivonatát tartalmazó, hazánkban elérhető készítmények 

[14] 

Serenoa repens 

Készítmények 

PROSTA-

URGENIN 320 

mg lágy kapszula 

PROSTAMOL 

UNO 320 mg 

lágy kapszula 

STROGEN 

UNO lágy 

kapszula 

TEVA-SABALLO 

320 mg lágy 

kapszula 

ATC kód G04CX02 

Termék-

kategória 
Vény nélkül kiadható gyógyszer 

Indikáció 

A prosztata 

jóindulatú 

megnagyobbodá-

sának korai 

szakaszában 

(Alken szerinti I. 

és II., illetve 

Vahlensieck 

szerinti II. és III. 

szakaszban) 

jelentkező 

utócsepegés 

kezelésére 

javallott. 

A vizeletürítési 

nehézségek tüneti 

kezelésére a 

benignus prostata 

hyperplasia Alken 

szerint I. és II. 

stádiumában. 

A prosztata 

jóindulatú 

megnagyobbo-

dása által 

okozott 

vizeletürítési 

panaszok 

(BPH Alken 

szerinti I és II, 

Vahlensieck 

szerinti II és 

III-as 

stádium). 

A készítmény 

a vizelési 

panaszokat 

csökkenti, a 

megnagyobbo-

dás 

megszüntetése 

nélkül, ezért a 

beteg állapota 

folyamatos 

kontrollt 

igényel. 

A prostata 

megnagyobbodásá-

ra visszavezethető 

vizelési zavarok 

(benignus prostata 

hyperplasiaval 

társult vizeletürítési 

rendellenességek – 

I.-, II. stádium, az 

Alken-beosztás 

szerint; II-III. 

stádium a 

Vahlensieck-

beosztás szerint) 

kezelésére. 

Hatás-

mechanizmus 
Gátolja a DHT receptorokhoz való kötődését, valamint az 5α-reduktáz hatását. 

Előny kevés mellékhatás, naponta 1 kapszula, nem zavarja a trombocita aggregációt 

Kockázat 

enyhe mellékhatások, fejfájás, libidócsökkenés, szexuális diszfunkció 

(ellentmondásos tanulmányok), gasztrointesztinális zavar 

panaszokat enyhíti, de a BPH-t nem 

Bizonyíték 

enyhe és középsúlyos BPH kezelésében 

metaanalízis szerint, jobb, mint a placebó 

prosztata méretét nem csökkenti 

randomizált placebós vizsgálat 
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II. táblázat: Homeopátiás készítmény [14] 

Gentos nyelvalatti tabletta 

Gentos belsőleges oldatos cseppek 

ATC kód G04 – homeopátiás gyógyszer 

Termékkategória Vény nélkül kiadható homeopátiás gyógyszer 

Indikáció 

prosztata akut és krónikus megbetegedéseiben, a húgyhólyag 

rendellenességeiben (húgyhólyag-erőtlenség, cystitis) és a vizeletürítés 

zavaraiban (stranguria, gyakori vizelési inger, sebészeti beavatkozást 

követő vizelési rendellenességek, éjszakai vizelés, ill. vizelési inger, nem 

teljes vizeletürítés), epididymitis esetén 

Előny kevés mellékhatás 

Nem kívánt hatás 
mellékhatásként fejfájás és magas vérnyomás fordulhat elő 

 

Összetétel 

Populus tremuloides (Populus) trit. D1, 25.0 mg 

Sabal serrulatum (Serenoa repens) trit. D6, 37.2 mg 

Conium maculatum (Conium) trit. D6, 37.2 mg 

Kalium jodatum trit. D12, 37.2 mg 

Ferrum picrinicum trit. D12, 37.2 mg 

 

 

 

III. táblázat: Rozspollen tartalmú készítmény [14] 

POLLSTIMOL-CERNIL tabletta 

ATC kód G04BX 

Termékkategória Vény nélkül kiadható gyógyszer 

Indikáció 

Krónikus, nem bakteriális eredetű prosztatagyulladás 

(NIH szerinti III. A kategória). 

Jóindulatú prosztata megnagyobbodás vizeletürítési panaszainak 

enyhítésére (Alken szerinti I és II-es stádiumban vagy Vahlensieck 

szerinti II és III-as stádiumban). 

Hatás-

mechanizmus 

Antikongesztív hatású: csökkenti az 5-lipoxigenáz és ciklo-oxigenáz 

enzimek aktivitását 

Gyulladáscsökkentő hatású: normalizálja a prosztata sejtek anyagcseréjét 

Növeli a vizeletáramlást: csökkenti a residuumot és a vizelés idejét, a 

duzzanat visszahúzódik 

Előny kevés mellékhatás 

Nem kívánt hatás 
nem gyakori: gastrointestinalis panaszok, nagyon ritka: allergiás 

bőrreakciók 

Összetétel 
egy tabletta 23 mg pollen szárazkivonat keveréket tartalmaz Secale 

cereale 92,3%, Phleum pratense 4,6%, Zea mays 3,1% 
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IV. táblázat: Egyéb termékkategóriába sorolható készítmények BPH-ban [14, 15] 

Hatóanyag Készítmény Termékkategória 

szabalpálma 

Bioheal ProstaBio Szabalpálma kivonattal kapszula 

Dr. Chen Prostayol 6 Forte kapszula 

Jutavit Prostalong lágyzselatin kapszula 

VitaPlus ProstaPlus kapszula 

ÉK 

ÉK 

ÉK 

ÉK 

kisvirágú füzike 

Herbária Kisvirágú füzike tea 

INTERHERB Kisvirágú füzike extraktum kapszula 

Bioextra kisvirágú füzike cseppek 

gyógytea 

ÉK 

ÉK 

tökmagolaj 

Arkocaps Tökmagolaj kapszula 

Biomed Pepomed Plus kapszula 

Jutavit Tökmagolaj kapszula 

Ambrósia Peposzec kapszula  

ÉK 

ÉK 

ÉK 

gyógytermék 

csalán 
Herbária Csalánlevél tea 

Naturland csalánlevél tea 

gyógytea 

gyógytea 

likopin Jamieson Likopin tabletta ÉK 

összetett 

BioCo Prostamen tabletta 

LXR Szabalpálma Komplex kapszula 

Prostagutta füzike csepp 

Mecsek prosztata teakeverék 

Walmark Prostenal Perfekt kapszula  

ÉK 

ÉK 

ÉK 

gyógytea 

ÉK 

ÉK: étrend-kiegészítő 



15 

3.1.4.3. A növényi hatóanyagok Evidence-based medicine értékelése 

3.1.4.3.1. Pygeum africanum (Afrikai szilvafa) 

Cochrane Collaboration munkatársainak, köztük szerzőinek következtetései alapján, a 

Pygeum africanum hasznos lehet a jóindulatú prosztata megnagyobbodás alsó húgyúti 

tüneteinek kezelésében. Azonban a tanulmányok száma alacsony volt és a vizsgálatok 

rövid ideig tartottak. Különféle dózisokban és gyógyszerformában alkalmazták a 

készítményeket, és ritkán jelentek meg standardizált, validált eredmények, melyek 

szemléltették volna a hatékonyságot. További placebo-kontrollált vizsgálatok szükségesek, 

valamint olyan tanulmányok, amelyek összehasonlítják a növényi hatóanyagot az aktív 

kontrollal, amelyek meggyőzően igazolnák, hogy jótékony hatással van az alsó húgyúti 

tünetekkel jelentkező BPH-ra. 

Ezeknek a vizsgálatoknak megfelelő méretűnek és időtartamúnak kell lennie, hogy 

kimutassák a különbségeket a klinikailag releváns végpontokban és a szabványosított 

urológiai tünetek skálapontszámában. A Pygeum africanum lehet, hogy segít enyhíteni a 

vizelettartási és ürítési panaszokat, melyek a prosztata-megnagyobbodásból adódnak. A 

gyógynövény készítmények egyre gyakoribbak és az Afrikai szilvafa egyike a számos 

népszerű BPH kezelésére alkalmazott gyógynövényeknek. Előnye, hogy jól tolerálható, 

olcsóbb, mint számos vényköteles gyógyszer, és mérsékelten moderálja a húgyúti 

problémákat [16]. 

 

 

3.1.4.3.2. Serenoa repens (Szabalpálma) 

A növények és gyógynövények (fitoterápia) alkalmazása folyamatosan növekszik a 

legtöbb nyugati országban. Az amerikai fűrészpálma vagy törpepálma növény, Serenoa 

repens kivonata egyike azoknak a fitoterápiás szereknek melyek rendelkezésre állnak a 

BPH kezelésére. A metaanalízishez 32 randomizált, kontrollált vizsgálatot, összesen 5666 

beteg adatait használták fel. Az eredmények alapján a placebóhoz képest a Serenoa repens 

szokásos adagjának kétszerese és háromszorosa sem nyújtott javulást az éjjeli csúcs 

vizeletáramlás kapcsán és a tünetpontszámokban sem [17]. 
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Az eredmények tükrében elmondható, hogy nincs bizonyíték a növényi hatóanyagok 

hatásosságára, ennek ellenére ezek a készítmények forgalomban vannak, a betegek 

szeretik, ragaszkodnak a készítményekhez és nem csak a tünetek kezelésére, de 

megelőzésére is használják. Így érthető, hogy sem az irányelvek, sem a tudományos 

folyóiratok hivatalosan nem ajánlják, viszont kedvező mellékhatás profiljuk miatt, nem is 

ellenzik. Tehát a legtöbben semlegesek e termékekkel kapcsolatban. 
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3.1.5. A BPH gyógyszeres kezelési lehetőségei (vényköteles készítmények) 

A benignus prostata hyperplasia tüneteinek kezelésére alkalmazható vényköteles 

készítményeket, hatásmechanizmus alapján a következő fő csoportokba oszthatjuk: α1-

receptor antagonisták, 5α-reduktáz bénítók, kombinációs készítmények, melyek 

megtalálhatóak az 1-3. mellékletben. Ezen felül bemutatásra kerülnek egyéb 

farmakoterápiás lehetőségek is. 

3.1.5.1. α1-receptor blokkolók 

A prosztata stromájában a szimpatikus idegből felszabaduló noradrenalin az α1A-

receptoron hat és elősegíti a prostata hyperplasia kialakulását, ezért α1A-receptor-specifikus 

α1-antagonistákat e betegség kezelésére is használnak. A jótékony hatás hátterében emellett 

simaizom-ernyesztő hatás is állhat, kötődik az α1-receptorokhoz, különösen az α1A-

altípushoz, mely a prosztata simaizomzatának elernyedését okozza, ennek következtében 

csökken a feszülés. Fontos kiemelni azonban, hogy a prosztata állományát nem 

befolyásolják ezek a szerek. Hazánkban a következő hatóanyagok érhetőek el BPH 

kezelésében: tamsulosin, alfuzosin, doxazosin, terasosin, silodosin. Indikációjuk jól 

körülhatárolt, csökkentik a húgycsőnyomást, így éjszakai vizelésre, dysuriára, 

vizeletreziduum esetén, alacsony vizeletáramlásra ajánlottak. Főként középsúlyos és súlyos 

BPH kezelésére, alsó húgyúti panaszokban alkalmazhatóak. Férfiaknál az urethra 

tónusának és a hólyagnyak ellenállásának csökkentésén keresztül javítják a vizeletürítési 

paramétereket és felgyorsítják a hólyag kiürülését, mind az irritatív, mind az obstruktív 

alsó húgyúti tünetek javulását eredményezik. Több képviselőjük (doxazosin, terasosin) 

magas vérnyomás kezelésére is alkalmazható, így a magas vérnyomás és a BPH kezelésére 

egy készítmény alkalmazása elegendő lehet. Szelektívebb szerek között említhető a 

tamsulosin és a silodosin. Ezen hatóanyagok kontraindikáltak más α1-receptor blokkoló 

hatóanyag alkalmazása esetén, valamint ortostaticus hypotoniával járó állapotokban és 

súlyos májelégtelenségben. Különös figyelemmel kell kísérni a szürke hályogban vagy 

glaucomában szenvedő betegeket, mert ha műtétre kerül sor „Intraoperatív Floppy Iris 

Szindróma” (IFIS, a szűk pupilla szindróma egyik típusa) alakulhat ki. Gyakori 

mellékhatásaik közé sorolható a szédülés, posturalis hypotonia (ez a hypotonia átmeneti, a 

kezelés elején jelentkezik, és kezelés folytatását általában nem gátolja), asthenia, 

hányinger, hasi fájdalom, ejakulációs zavarok, beleértve a retrográd ejakulációt, 

ejakulációs képtelenséget [7, 14, 18, 19]. 
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3.1.5.2. 5α-reduktáz gátlók (finasterid, dutasterid) 

Az 5α-reduktáz enzim felelős a tesztoszteron dihidrotesztoszteronná (DHT) történő 

átalakulásáért. A DHT az aktív metabolit és erősebb androgén hatással bír, mint a 

tesztoszteron. Így célunk ennek az enzimnek a gátlása, mivel következményeként a szérum 

DHT szintje lecsökken, a prosztata térfogata is lecsökken és a vizeletáramlás szabaddá 

válik. A finasterid kizárólag az 5α-reduktáz enzim II-es típusát gátolja, mely révén mintegy 

70%-ban akadályozott a tesztoszteron DHT-á átalakulása, míg a dutasterid esetén 

kimutatták, hogy az 5α-reduktáz I-es és II-es típusa is gátlódik (95%-ban nem alakul át a 

tesztoszteron dihidrotesztoszteronná). A hormonhatáson túl a két hatóanyagnak apoptózist 

indukáló hatása is van a prosztata epithel sejtjeiben, mely hatás szintén hozzájárul a 

prosztata méretének csökkenéséhez. Terápiás javallatai között szerepel a jóindulatú 

prosztata megnagyobbodás középsúlyos és súlyos tüneteinek kezelése. Csökkenti az akut 

vizelet-visszatartási esemény és a sebészeti beavatkozás kockázatát középsúlyos és súlyos 

BPH-tünetektől szenvedő betegekben A kezelés során ezek a hatások csak hosszú idő után, 

lassan tudnak kifejlődni és látható csökkenést elérni. Fontos megemlíteni még a PSA-szint 

csökkentő hatásukat is, így prosztatarák szűréskor ezt figyelembe kell venni. Ellenjavalltak 

ezek a hatóanyagok májelégtelenségben szenvedőknek. Hátrányuk a nem kedvező 

mellékhatás profil, mivel szexuális zavarokat (libidócsökkenést, impotenciát, ejakulációs 

zavart, ejakulátum csökkenést) és gynecomastiát (emlő-megnagyobbodás férfiakban) 

okozhatnak [7, 14, 19]. 

 

3.1.5.3. Kombinációs terápia 

Kétféle kombinációt különböztethetünk meg. Az egyik 5α-reduktáz gátlók és az α1-

blokkolók egyidejű alkalmazását jelenti, a másik kombináció esetén az α-receptor 

blokkolók és muszkarin receptor antagonisták együttes adása történik [20]. 

5α-reduktáz gátlók és az α1-blokkolók kombinációja a monoterápiához képest 

egyértelműen előnyt jelent, csökkenti a betegség progresszióját, enyhíti a tüneteket 

(LUTS), csökkenti a kockázatot a heveny vizelet-visszatartás kapcsán. Vizsgálatok 

kimutatták, hogy a kombináció csökkenti az invazív beavatkozások számát. Ezen 

kombinációktól, a 40,0 g feletti prosztatával rendelkező férfiak remélhetik a legnagyobb 

javulást panaszaik tekintetében egyes tanulmányok alapján (MTOPS-Medical Therapy Of 

Prostatic Symptoms). Hazánkban elérhető kombinációk: finasterid+tamsulosin és 

dutasterid+tamsulosin [19]. 
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Az α1-receptor és muszkarin (M3) receptor blokkoló együttes adása kifejezett 

hatékonyságot mutat a vizelés gyakoriságának és az éjszakai vizelés csökkentésében, 

valamint az IPSS javításában. Figyelemmel kell kísérni azonban a reziduális 

vizeletmennyiséget. Ilyen kombináció hazánkban: szolifenacin szukcinát+tamsulosin 

hydrochlorid. Javallata a férfiak jóindulatú prosztata megnagyobbodással összefüggő 

középsúlyos és súlyos vizelettárolási (sürgető vizelési inger, gyakori vizelés) és 

vizeletürítési tüneteinek enyhítése, olyan esetekben, amikor a monoterápia nem megfelelő 

[20]. 

 

3.1.5.4. További lehetőségek 

Alsó húgyúti panaszok (LUTS) csökkentése céljából alkalmazhatunk fent említett 

készítményeken túl, monoterápiában muszkarin receptor antagonistákat, vazopresszin 

analógokat és foszfodiészteráz-5 gátlókat [20]. 

Muszkarin receptor antagonisták szelektíven gátolják a hólyag detruzor izomzatában 

található M3-as muszkarin receptorokat, mely következtében csökkenti a vizelés 

gyakoriságát, az akaratlan hólyagkontrakciók számát és az inkontinenciát. Ide sorolható 

hatóanyagok: darifenacin, solifenacin, tolterodin, oxybutinin, propiverin, fesoterodin, 

trospium. [21] 

Foszfodiészteráz-5 gátlók közül a tadalafil kiemelendő, mivel növelik a ciklikus guanozin-

monofoszfát koncentrációját, így csökkentik a detruzor, a húgycső és a prosztata 

simaizomzatának tónusát. Egyes tanulmányokban csökkentette az IPPS-t, azonban a 

maximális vizeletáramlási sebességet nem befolyásolja. Metaanalízisek alapján, főként 

fiatal férfiak kezelésére ajánlott, akiknél az alsó húgyúti tünetek vannak előtérben [20]. 

Vazopresszin analógok között említhető a desmopressin, mely csökkentette az éjszakai 

vizelés gyakoriságát, 40%-al placebo kontrollos vizsgálatokban. A vazopresszin 

antidiuretikus hormon, mely a V2-receptor kötődése révén, növeli a víz reabszorpcióját és 

csökkenti a víz kiválasztását [20]. 
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3.2. A BPH gondozási irányelve és értékelése 

3.2.1. Gyógyszerészi gondozás kialakulása, főbb szintek 

A gyógyszerészi gondozás kifejezést elsőként C.D Hepler és L.M Strand használta 

1990-ben. Úgy definiálták, mint „közvetlen és felelősségteljes együttműködés a 

gyógyszeres terápiában, azzal a céllal, hogy a beteg életminősége javuljon”. A WHO 1992- 

létrehozta az EuroPharm Forumot, mely a tagországok gyógyszerészi szakmai 

szervezeteinek egyesülete. Céljuk az volt, hogy összehangolják a tagországok 

gyógyszerészi gondozási tevékenységeit. (Ez a Forum 2015-ben megszüntetésre került.) 

1993-ban a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség világkongresszusán a GPP, azaz a Good 

Pharmaceutical Practice - Helyes Gyógyszertári Gyakorlat keretein belül a szervezet a 

Tokiói Missziós Nyilatkozatában definiálta a betegtanácsadást és terápiakövetést, így a 

gyógyszerészi gondozás kibővült az egészséges életmód promóciója és primer prevenció 

irányába. Magyarországon 2004-től kezdődtek el a nemzetközi gondozási protokollok 

hazai adaptációi. A jogi hátteret a 2006. évi XCVIII. Gyógyszergazdaságossági törvény 

adta meg, mely definiálta a gyógyszerészi gondozást, mint szakmai tevékenységet: „A 

gyógyszerész által önként vállalt, felelősen végzett, dokumentált tevékenység, amelynek 

célja az orvossal együttműködésben- a hatásos, biztonságos és költséghatékony 

gyógyszeres terápia elősegítése, a beteg egészségtudatos életvitele kialakításának 

elősegítése, a megfelelő gyógyszerhasználatának szakmai segítése, együttműködő 

készségének növelése, életminőségének javítása minőségileg kontrollált körülmények 

között.” [31]. Alapelvei között szerepel, hogy a gyógyszerészi tevékenység 

középpontjában a beteg áll, a gyógyszerész a beteg életminőségének javításáért dolgozik és 

elsődleges feladat a gyógyszeres kezelés optimalizálása, illetve minőségi gyógyszerészi 

tanácsadás biztosítása. „A gyógyszerészi gondozás célja a hatásos, biztonságos és költség-

hatékony gyógyszeres terápia elősegítése, együttműködésben az orvossal, továbbá a beteg 

egészségtudatos életmódra nevelése, gyógyszerhasználatának irányítása, 

együttműködésének növelése, életminőségének javítása, minőségileg kontrollált 

körülmények között.” [22, 23, 24]. 

Magyarországon a gondozásnak három szintjét különíthetjük el. Alapszintű gyógyszerészi 

gondozás (primer) kiterjed minden közforgalmú gyógyszertárra, mikor gyógyszerész-beteg 

találkozás történik. 
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Ezen a szinten kell megemlíteni az egészséges életmód, a helyes gyógyszerhasználat 

elősegítését, a megfelelő tájékoztatást, azaz ezen tevékenység során a gyógyszerhez kötődő 

információ és a beteg alapszintű egészségügyi felvilágosítása a cél. Emelt szintű 

gyógyszerészi gondozás keretein belül megkülönböztetünk szekunder és tercier szintet. 

Speciális szaktudást, külön engedélyt és a beteg beleegyezését igényli ez a szint. Szekunder 

szintet rizikófelmérés, kockázatelemzés, eszközös indikátor-meghatározás jellemzi, főként 

krónikus betegségekkel kapcsolatos nem-diagnosztikus szűrővizsgálatok. Ezen a szinten 

már elengedhetetlen a protokollok, kompetenciák tisztázása. Tercier szinten történik a 

terápia-menedzsment, a már diagnosztizált beteg rendszeres nyomon követése, terápia-

eredményesség, adherencia, laborértékek változásának, mellékhatásoknak a megfigyelése 

és csökkentése, orvossal történő rendszeres konzultáció és legfőképp a beteg bizalmának 

elnyerése [22, 23]. 

A gondozás keretein belül beszélhetünk prevencióról is, hiszen a megelőzésre egyre 

nagyobb hangsúlyt kell fektetni, az egészségügy bármely területéről is legyen szó. 

Megkülönböztetünk prevenció esetén is primer, szekunder, tercier valamint nem rég 

megjelent kvaterner szintet. Primer prevenció középpontjában az egészség általános 

védelme és támogatása áll, célja a betegség kifejlődésének megakadályozása. 

Tevékenységi körébe tartozik az egészségnevelés, az egészségügyi felvilágosítás minden 

területe. Szekunder prevenció célja a betegség korai, rejtett, panaszt még nem okozó 

szakban való felismerése. Ennek köszönhetően a beteg jó eséllyel, kisebb károsodással 

gyógyítható vagy a betegség progresszió lassítható. Tercier prevenció esetén, cél a 

betegség kezelése, a betegségekből fakadó károsodások, tartós egészségdeficitet okozó 

állapotok megelőzése. Legutolsóként említendő a néhány éve megjelent kvaterner 

prevenció. A betegek/páciensek egészségügyi ellátás során kialakuló 

veszélyeztetettségének felismerését és megelőzését foglalja magában, pl.: túlkezelés, 

túldiagnosztizálás [25]. 

Magyarországon a Gyógyszerellátási gyógyszerészeti szakmai kollégium a BELLA 

(Betegellátók Akkreditációja a biztonságos betegellátásért) program keretében kidolgozott 

egy gyógyszerészi gondozás irányelvet a jóindulatú prosztata megnagyobbodásra 2013-

ban, mely jelenleg hivatalos közzététel előtt áll. 
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3.2.2. Gyógyszerészi gondozás lehetőségei 

Gyógyszerészi gondozás esetén beszélhetünk alapszintű és betegség specifikus, jelen 

esetben BPH specifikus gondozásról. Alapszintű gondozás keretein belül fontos 

gyógyszerészi kompetencia a gyógyszerbiztonság kérdése, gyógyszerelési problémák 

feltárása, betegtájékoztatás biztosítása, orvossal történő szóbeli vagy írásbeli 

kommunikáció. Kiemelendő probléma a gyógyszerbiztonsági ellenőrzés, megfelelő 

minőségű gyógyszer biztosítása. A gyógyszerésznek nagy szerepe van a klinikailag 

jelentős interakciók feltárásában, azonos hatóanyagú, de eltérő nevű gyógyszerek 

párhuzamos szedésével járó kockázatok felismerésében és tájékoztatásában, mellékhatás 

gyanújának felderítésében, a gyógyszerhelyettesítés során történő ellenőrzésben, illetve a 

nemzetközi szabadnéven történő gyógyszerrendelésben. Fontos kiemelni még a beteg 

együttműködést, a beteg gyógyszer szedési szokásait, hiszen ez nem csak az egyén, de 

társadalmi szinten is nagy jelentőséggel bír [26]. 

A 2013-ban kidolgozott és azóta frissített, jelenleg közzétételre váró irányelv célja a 

közvetlen lakossági gyógyszerellátásban részt vevő gyógyszertárak szolgáltatás 

minőségének javítása és egységesítése a jóindulatú prosztata megnagyobbodás területén. 

Ezen felül az emelt szintű gyógyszerészi gondozás keretében szükséges az OTC 

gyógyszerek kiváltása során a gyógyszer- és betegbiztonság feltételeinek teljesülése, 

ezáltal elősegítve a beteg öngyógyszereléséből fakadó esetleges hibák kijavítását, valamint 

az eredményes, biztonságos, és költséghatékony gyógyszerelés biztosítását. Az irányelv 

segíti a betegséghez kapcsolódó állapotfelmérő előszűrés, az orvosi ellátásba történő 

irányítás, valamint a gyógyszeres terápiakövetés egységesítését és minőségének javítását 

[12]. 

A benignus prostata hyperplasia gondozási lehetőségei több irányba mutatnak, a 

betegség mértékétől függően. Részletes ábra a 4. mellékletben található. 

A betegek jelentős része a panaszait öngyógyítás keretében szeretné enyhíteni, fontos 

feladat a betegség szövődményeiről, a téves diagnózis veszélyeiről szóló tájékoztatás és a 

kezelés eredményességének nyomon követése. Ebben és az előszűrésben nagy szerepe van 

a gyógyszerészeknek, hiszen a beteg nagy valószínűséggel a gyógyszertárba megy be és ott 

próbál először segítséget kérni szakembertől. Ilyen esetben ki kell kérdezni a beteget, hogy 

járt-e már háziorvosánál, urológus szakorvosnál a panaszai kapcsán, és ha igen, akkor 

diagnosztizálták- e már nála a BPH-t. 
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Abban az esetben, ha már diagnosztizálták a beteget, akkor az elrendelt terápiák 

kapcsán a beteg megfelelő tájékoztatása, a gyógyszer-biztonságossági problémák, esetleges 

gyógyszerelési problémák (pl.: adagolás, bevétel időpontja nem megfelelő) feltárása és a 

betegek együttműködésének támogatása a cél. Amennyiben még nem járt betegünk 

szakorvosnál, ki kell kérdeznünk alaposan a tünetekről, felmerülő problémákról, alapszintű 

gyógyszerészi gondozás keretein belül életmódbeli tanácsokkal kell ellátni és a betegség 

diagnózisának felállítása miatt orvoshoz irányítani. BPH-ra utalhatnak bizonyos vizelési 

szokások. Így például a betegek egy része a nehezen elinduló vizelést elősegítendő öklével 

a hólyagtáji hasfalat nyomja vagy hasprést használ vizeléskor. Ez utóbbi gyakran fel sem 

tűnik a betegnek, de ha megkérdezzük, hogy tud-e beszélni vizelés közben, az igenlő 

válasz esetén erősebb lehet a gyanú, hogy a vizelést húgyúti obstrukció nehezíti. A 

szakszerű diagnózis felállítása napjainkban a tünetek felmérésén túl prosztata- és 

laborvizsgálatot is magába foglalhat. A laboratóriumi vizsgálat a prosztataspecifikus 

antigén (PSA) szintjének meghatározására irányul. A szérum PSA szintjének 

meghatározása, első lépés lehet a prosztatát érintő betegségek szűrésének. Normál értéke 

életkor szerint változik, azonban BPH-ra nem specifikus, de szintje enyhén emelkedhet. A 

PSA szintjét, gyorstesztek segítségével, ujjbegyből nyert vérminta alapján mérhetjük, de a 

tesztek csupán tájékoztató jellegűek. Ilyen teszt elvégzésére otthon is lehetőség van, vagy 

akár a gyógyszertárban, azonban pontos, validált mérést urológus vagy onkológus 

szakorvos végezhet. 

Gyógyszerész feladata mérlegelni a tünetek súlyosságát és mértékét, melyhez hasznos 

támpontot nyújt a Nemzetközi Prosztata Tünetértékelő Skála, vagy rövidítve IPSS kérdőív 

(International Prostate Symptom Score, lásd 3. ábra). A kérdőív az Amerikai Urológiai 

Társaság kezdeményezésére készült el 1992-ben. Számos tanulmány nem mutat korrelációt 

a tüneti index és a BPH között, ennek ellenére az amerikai és nemzetközi protokollok 

mégis ajánlják használatát. Az IPSS kérdőív önkitöltős, a beteg maga válaszolja meg a 

feltett kérdéseket, melyek a tünetek súlyosságát, gyakoriságát igyekszik felmérni, valamint 

azok életminőségre gyakorolt hatását is meg lehet vele határozni. A kérdőív 7+1 kérdésben 

igyekszik tájékoztató jelleggel értékelni a panaszokat. Hét kérdésben kitér a vizelés 

minőségére, mennyiségére, ürítés és visszatartás sikertelenségére, vizelés valamely 

formában történő fizikai segítésére, éjszakai vizelésre, sürgető vizelésre. A plusz egy 

kérdés az életminőségre vonatkozik, hogy a beteg mennyire tud ezekkel a panaszokkal 

együtt élni. A kapott pontszámok összesítése alapján, értékelhető a beteg állapota, mely 

lehet enyhe, közepesen súlyos és súlyos. 
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Fontos, hogy a pontos diagnózis szakorvos által, további vizsgálatok elvégzése után 

állítható fel, így ez már nem gyógyszerészi kompetencia [7, 12, 27, 28]. 

BPH esetén gyógyszerészi kompetencia közé tartozik a prevenció is, hiszen a 

gyógyszerész feladata nem csak kiadni a gyógyszert és orvoshoz irányítani. Így a primer 

prevenció a tünetek megelőzése, ezek közé tartozik az IPSS kérdőív kitöltése és 

életmódbeli tanácsadások, hiszen a 45 év feletti férfiak tünetei és panaszai az életkor 

előrehaladtával korrelációt mutat. Szekunder szinten a betegség korai felismerése szintén 

megvalósítható az IPSS kérdőívvel, tercier szinten pedig célnak kell kitűzni a biztonságos 

és hatékony gyógyszerellátást. Ezzel a nézőponttal akár a BPH stádiumaira ráhúzható a 

prevenció szintjei. Fontos kiemelni a kérdőív szerepét, hiszen megelőzésben is 

használhatjuk, nem csak a meglévő tünetekről kaphatunk képet. Így a BPH bármelyik 

fázisában alkalmazható, a beteg magával viheti orvosához, és ha a kapott eredmény kevés 

pontot eredményez, a gondozás keretein belül is ajánlott minden félévben megismételni, 

ezzel megelőzve a betegség progresszióját. 
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3. ábra: Prosztata tüneteit értékelő skála (IPSS) [8] 
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Enyhe BPH-kor a gyógyszerész feladata, az IPSS kérdőív kitöltetése, tünetek felismerése, a 

beteget a megfelelő életmódra vonatkozó tanácsokkal lássa el és orvoshoz irányítsa a 

pontos diagnózis felállításához. 

Közepesen súlyos BPH esetén, az IPSS pontszámok alapján, a gyógyszerész itt is 

életmódbeli tanácsokat adhat, valamint a tünetek enyhítése céljából OTC készítményeket 

javasolhat és ezekkel kapcsolatos betegtájékoztatás. Fontos, hogy a beteget orvoshoz kell 

irányítani kivizsgálás céljából. 

Súlyos BPH-kor kihangsúlyozandó, a sürgős szakorvoshoz irányítás. Tájékoztatni kell a 

beteget, hogy ebben az esetben, az első körben választandó kezelés a vényköteles 

gyógyszer alkalmazása kell, hogy legyen. Ennek megfelelően a gyógyszerbiztonsági 

problémák, interakciók vizsgálata, betegadherencia javítása tartozik a gyógyszerészi 

kompetenciák közé [12, 27]. Ezen kompetenciák és a betegség stádiumai közötti 

összefüggéseket mutatja be az V. táblázat. 

 

V. táblázat: Gyógyszerészi kompetenciák és prevenció szintjei BPH-ban 

BPH stádiumai Gyógyszerészi feladatok, kompetencia Prevenció 

Enyhe 

(1-7 pont) 

tünetek felismerése, IPSS kérdőív 

kitöltése, életmódra vonatkozó tanácsok, 

diagnosztizálatlan beteg esetén orvoshoz 

irányítás 

Primer prevenció: 

betegség és tünetek 

megelőzése, IPSS, 

életmódbeli tanácsok 

Közepesen 

súlyos 

(8-19 pont) 

tünetek felismerése, IPSS kérdőív, OTC 

készítményekkel kapcsolatos 

betegtájékoztatás, orvoshoz irányítás 

kivizsgálás céljából 

Szekunder prevenció: 

betegség korai 

felismerése, IPSS 

kérdőív 

Súlyos 

(20-35 pont) 

tünetek felismerése, IPSS kérdőív, OTC 

készítményekkel kapcsolatos 

betegtájékoztatás, szakorvoshoz irányítás, 

vényköteles készítmények 

betegtájékoztatása, 

gyógyszerbiztonságossági problémák 

azonosítása, betegek együttműködésének 

vizsgálata és javítása, a gyógyszeres 

terápia hatékonyságának megítélése 

Tercier prevenció: 

hatékony és 

biztonságos 

gyógyszerelés 
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Megemlíthető két másik csoportosítás is, mely kategorizálja a BPH stádiumait. Ezeket a 

csoportosításokat olvashatjuk a készítmények alkalmazási előirataiban is. A táblázatokban 

(VI. és VII.) összefoglalóan megtalálható az Alken szerinti beosztás és a BPH Vahlensieck 

szerinti stádium beosztása [12]. 

 

VI. táblázat: A BPH stádiumainak besorolása Alken szerint [12] 

Stádium Neve Tünetek 

I. Ingerstádium 

Pollakisuria (diurnalis és nocturnus), nycturia, 

elhúzódó vizelési kezdet, gyengült vizeletsugár, a 

hólyag kiürülése még teljes 

II. 
Maradékvizelet 

stádium 

Kezdődő dekompenzáció, a hólyag elégtelen 

kiürülése, vizelet visszamaradás 

III. 
Dekompenzációs 

stádium 

Túlfolyásos inkontinencia, akut vizeletretentio, 

vizeletpangás a vesékben, hydronephrosis, 

veseelégtelenség 

 

 

VII. táblázat: A BPH Vahlensieck szerinti stádium beosztása [12] 

Stádium Jellemzők 

I. 
kialakult BPH, Qmax 15 ml/sec. felett, retentio nincs, vizelési 

panaszok nincsenek, hólyagfal trabecularisatio nincs 

II. 
vizelési panaszok, Qmax: 10–15 ml/sec., retentio 50 ml alatt, 

trabecularisatio nincs 

III. 
Qmax 10 ml/sec. alatt, retentio 50 ml felett, hólyagfal 

trabecularisatio 

IV. 
Qmax 10 ml/sec. felett, retentio 100 ml felett, pangás a felső 

húgyútakban. 

Qmax: vizelet áramlási sebessége 
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Benignus prostata hyperplasia gyógyszerészi gondozási irányelve összefoglaló, 

megalapozott képet ad arról, hogy milyen készítményekkel kezeljük a különböző 

súlyosságú betegségben szenvedő betegeket. Evidenciákon alapuló elveket követ, ezeknek 

megfelelően ad iránymutatást a gyógyszerészeknek. Alapszintű gyógyszerészi gondozás 

keretein belül kiemeli az életmódbeli tanácsadást, gyógyszerbiztonsági ellenőrzést. Emelt 

szintű gondozásként hangsúlyt fektet a betegség tünetire és azok elkülönítésére, felsorolja a 

hazánkban rendelkezésre álló vénynélküli és vényköteles készítményeket. Jellemzi a 

hatóanyagokat, kitér a kontraindikációkra, adagolásokra és biztos támpontot ad a 

gyógyszerészeknek. Kevésbé hangsúlyozza a vénynélküli készítményeket evidenciák 

hiányában, bár nem ellenzi és nem is támogatja használatukat. Kitér a beteg-

együttműködés javítására vonatkozó teendőkre is. Mellékletekben az ábrák kiválóak, de az 

irányelv a prevenciót és az orvos-gyógyszerész közös munkáját nem hangsúlyozza eléggé. 

Bízom benne, hogy a gyógyszerészi gondozás nagyobb teret nyer, mert ennek az ágnak a 

kiszélesedése, nem csak azt jelentené, hogy hivatásunk tevékenysége bővül, hanem azt is, 

hogy a betegek hozzáállása nagyobb érdeklődést mutat, mint hogy sietve, egészségére nem 

ügyelve, kiváltja gyógyszereit és távozik a patikából. 
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3.3. A prostatitis (prosztatagyulladás) 

A prostatitis férfiakat érintő, alsó húgyúti panaszokkal, vizelési nehézségekkel, gáttáji 

diszkomfort érzéssel jelentkező gyulladásos betegség, más néven prostatitis-szindróma [2]. 

A 35 év alatti férfiak egyik gyakori betegsége, és 5-9%-ban fordul elő a középkorú férfiak 

körében [29, 30]. Ennek háttere főként bakteriális eredetű, de az 50 év feletti férfiak 

körében előforduló prostatitis esetében ez a komponens hiányzik. Krónikussá válása esetén 

végig kísérheti a beteg életét. A betegség kialakulásának oka sokszor ismeretlen, azonban 

legtöbbször egy vagy több vizeletfertőzést okozó baktérium vagy egyéb kórokozók a 

gyulladás kiváltói, melyek gyakran vizeletürítési panaszokat okozhatnak, de kialakulhat 

gyulladás, akár a prosztataváladék besűrűsödéséből adódó gócok miatt is [2, 29, 30]. 

 

3.3.1. Prosztata gyulladások felosztása 

A prostatitis–szindrómát az elmúlt évtizedben különböző csoportokba osztották, majd 

1995-ben a National Institute of Health (NIH) által rendezett kongresszuson elfogadták a 

legújabb beosztást, amit 1998-ban az International Prostatitis Collaborative Network 

(IPCN) értékelt és megerősített [31]. Ez alapján megkülönböztetünk I. Akut bakteriális 

prostatitist, II. Krónikus bakteriális prostatitist, III. Idült kismedencei fájdalom szindrómát 

és IV. Aszimptomatikus prostatitis [1]. A felosztást a 4. ábra szemlélteti. 

 

3.3.1.1. Akut bakteriális prostatitis 

Tünetei közé soroljuk a magas lázat, mely gyakran jár együtt hidegrázással, továbbá a 

hányingert, hányást, gyengeség érzését, ízületi és izomfájdalmat. Ezekért a szisztémás 

tünetekért a baktérium és gennyes vizelet ürítése (pyuria) a felelős. A panaszok gyakran 

vizelési ingerrel kezdődnek, melyek csípő, fájdalmas érzéssel járnak együtt, emellett 

azonban obstruktív tünetekről is beszámolhat a beteg, akár teljes vizeletelakadás is 

előfordulhat.  

Többségében Gram-negatív mikroorganizmusok okozzák, leggyakoribb az Escherichia 

coli és a Pseudomonas aeruginosa. A fertőzés útja lehet környezeti és haematogen. Az 

urológus a rektális vizsgálat során nagyon érzékeny, feszes, sima felszínű dülmirigyet 

tapinthat. 
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Kezelése első körben nagy dózisú parenterális antibiotikummal történik, ami lehet 

aminoglikozid, széles spektrumú penicillin származék, harmadik generációs cefalosporin 

vagy fluorokinolon. Az antibiotikumok mellett nem szteroid gyulladáscsökkentőket is 

alkalmaznak. Az akut tünetek megszűnése után a betegnek még 4 hétig kell szedni az 

antibiotikumot, mivel ha túl korán befejezi a gyógyszer szedését, kialakulhat a krónikus 

prostatitis [1, 29, 32, 34]. 

 

3.3.1.2. Krónikus bakteriális prostatitis 

A krónikus bakteriális prostatitis tünetei diffúzak, nem lokalizáltak, a betegség 

hosszan elhúzódó is lehet és sokszor társul pszichés panaszokkal. Általában Gram-negatív 

baktériumok (Eschericia coli és Pseudomonas aeruginosa) a kórokozók, esetenként Gram-

pozitív (Enterococcus faecalis) kórokozók is kimutathatóak. Ez a fajta prostatitis általában 

akut infekcióból marad vissza, ritka mikor hiányzik az anamnézisből az akut prostatitis. 

A beteg irritatív vizelési panasszal, keresztcsonti,- alhasi fájdalommal, ízületi- és izom 

panaszokkal keresi fel az orvosát. Rektális vizsgálat során gócos felpuhulás érezhető, 

valamint a prosztata váladék pH értéke megemelkedett. 

A krónikus prostatitis kezelése célzott és hosszan tartó terápiát igényel - fluorokinolon, 

trimetoprim és sulfamethoxazole készítmények javasoltak, mivel ezek képesek a prosztata 

szövetébe diffundálni és ott kifejteni az antibiotikus hatásukat [1, 29, 32]. 

 

3.3.1.3. Idült kismedencei fájdalom szindrómák 

Fontos kiemelni, hogy azon betegeknél, akik ebbe a csoportba tartoznak, baktériumot 

nem lehet kimutatni a vizeletmintából mikrobiológiai tenyésztés során. További két 

csoportját különíthetjük el. 

A Gyulladásos idült kismedencei fájdalom szindrómát: 

Bár nem lehet kimutatni baktériumot, vizsgálat mégis kötelező Chlamydia trachomatis és 

Ureaplasma urealyticum kórokozók felderítésére, mivel ezek a baktériumok szexuális úton 

terjedő betegségek kiváltói, melyek szintén hasonló tüneteket okozhatnak. Vizeletvizsgálat 

során megemelkedett fehérvérsejtszám jellemző. 

A Nem gyulladásos idült kismedencei fájdalom szindróma: 

Ennél a csoportnál, sem baktérium, sem emelkedett fehérvérsejt szám nem mutatható ki a 

vizsgálatok elvégzése során. 
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A tünetek az idült bakteriális prostatitis tüneteivel azonosak mindkét csoport esetén. Ennek 

a csoportnak a kezelése alacsony hatékonyságot mutat, mivel a betegség etiológiája 

nehezen érthető és legtöbb esetben a hagyományos antibiotikumos kezelés nem volt 

sikeres. A valóságban azonban az idült kismedencei fájdalom szindrómát okozhatják 

különböző más tényezők. Ilyenek például a vizelet, pszichoszociális, szervspecifikus, 

fertőzéses, és a neurológiai / szisztémás izom érzékenység tünetei (UPOINT- urinary, 

psychosocial, organ specific, infection, and neurologic/systemic muscular tenderness). 

Ezért multimodális tüneti kezelés előnyös ebben a csoportban. Klinikusok használhatnak 

UPOINT osztályozási rendszert, mely az egyénre szabott terápiás tervet teszi lehetővé. Így 

különböző típusú gyógyszerekkel empirikusan kezelhetőek, de semmilyen evidencián 

alapuló javaslat nem adható. Valószínűsíthető oka, hogy a krónikus kismedencei 

szindrómás betegek nem képeznek homogén csoportot és a kezelés eredménye még 

bizonytalan. Így negatív tenyésztés esetén is ajánlott fluorokinolon terápia, minimum 2 

hétig. Amennyiben a tünetek enyhülnek, az esetben is a kúra folytatása javasolt. Továbbá 

α1-blokkolók adása javasolt, ha vizeletürítési panaszok is a tünetek között vannak. 

Kiegészítő kezelésként nem szteroid gyulladáscsökkentőket, rozspollen kivonatot 

ajánlhatunk a betegnek [1, 29, 32]. 

 

3.3.1.4. Aszimptomatikus prostatitis 

Tünetmentesség jellemzi, valamilyen beavatkozás következményeként deríthető fel, 

például magas PSA-szint miatt végzett prosztata biopszia esetén, infertilitás vizsgálat 

során. Szövettani prostatitisnek is nevezik. [1, 32]. 

A gyógyszeres kezelés fő szereplői az antibiotikumok, mivel gyakran valamilyen 

baktérium, okozza a tüneteket, ha egyáltalán jelen vannak a baktériumok. Emellett 

alkalmazhatunk α1-blokkolókat, valamint kombinált- és kiegészítő kezelések. 

 

4. ábra: A különböző prostatitisek felosztása [1] 
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3.3.2. Gyógyszeres kezelési lehetőségek 

Hazánkban forgalomban lévő készítmények listája megtalálható az 5. mellékletben. 

3.3.2.1. Antibiotikum terápia 

A kezelési lehetőségek között az egyik legfontosabb az antibiotikum. Antibiotikumok 

alkalmazás során beszélhetünk célzott és empirikus terápiáról. Előbbi során a kórokozó 

kimutatása után, antibiotikum érzékenység alapján történő antibiotikum választásról 

beszélünk. Utóbbi, a mikrobiológiai diagnózis nélkül választott antibiotikum terápia. 

Antibiotikum választás esetén fontos mérlegelni, hogy a hatóanyag a prosztata szövetébe 

jól be tudjon diffundálni és penetrálni, így fejtve ki hatását. Mivel az ionizált molekulák 

nem képesek áthatolni a prosztata epitheliumán, így sok antibiotikum hatástalan prostatitis 

kezelésében. 

A lehetséges kórokozók a következő táblázatban olvashatók [32]. 

 

VIII. táblázat: A leggyakoribb kórokozók prostatitisben (Weidner és munkatársai, 

Schneider és munkatársai alapján) [32] 

Igazolt kórokozók 

Eschericia coli 

Klebsiella pneumoniae 

Proteus mirabilis 

Enterococcus faecalis 

Pseudomonas aeruginosa 

Vitatott kórokozók 

Staphylococcusok 

Streptococcusok 

Corynebacterium spp. 

Chlamydia trachomatis 

Ureaplasma urealyticum 

Mycoplasma hominis 
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A krónikus bakteriális prostatitisek döntően nem bakteriális eredetűek, mégis a betegek 

empirikus alapon antibiotikum terápiát kapnak. Gyulladásos krónikus kismedencei 

fájdalom szindróma esetén az antibiotikum adásának egyik lehetséges indoka, hogy 

bakteriális fertőzés fennállhat annak ellenére, hogy ezt a rutinvizsgálatokkal nem tudták 

igazolni. Ez a paradoxon klinikai tapasztalatokon alapul, valamint klinikai vizsgálatok 

igazolták, hogy a betegek 50%-a reagál kinolon terápiára, akár bakteriális, akár nem 

bakteriális eredetű betegségről van szó [32]. A prostatitis első vonalbeli kezelésére, a 

korábban említett trimethoprimot vagy trimethoprim-sulfametoxazolt használják, de a 

fluorokinolonok (norfloxacin, ciprofloxacin, levofloxacin, ofloxacin) megjelenésével 

bővültek a kezelési lehetőségek. Mivel a penicillin derivátumai, valamint a nitrofurantoin a 

prosztatára nézve gyenge penetrációs képességgel bírnak, profilaktikus és diagnosztikus 

alkalmazásuk kivételével, használatuk nem javasolt. A tetracyclin, minocyclin, doxycyclin 

és a makrolidek másodvonalbeli szereknek tekintendők [32]. 

 

3.3.2.2. Kombinált kezelés 

Antibiotikummal és α1-blokkolóval 

Használható kombinált kezelés gyulladásos krónikus kismedencei fájdalom 

szindrómában (III/A és B-csoport). Gyógyulási arány magasabbnak bizonyult, mint az 

egyedüli antibiotikum terápia esetén. Ennek ellenére, egy nem régi randomizált kettős vak 

placebokontrollált multicentrikus vizsgálat, közepes és súlyos tünetek esetén nem igazolta 

a ciprofloxacin vagy tamsulosin vagy a kettő kombinált alkalmazásának előnyét a 

placebocsoporttal szemben [32]. 

 

Rozspollen kivonattal 

A rozspollen-kivonatok a spasztikus diszfunkció csökkentésén kívül a prosztaglandin, 

illetve leukotrién bioszintézisének gátlásán keresztül kongeszciót csökkentő és 

antiflogisztikus hatással is rendelkeznek. Mind az alfa-blokkolók, mind a rozspollen-

kivonatok adása elhúzódóan, kb. 6-8 hónapon keresztül javasolt [32]. Megtalálható a III. 

táblázatban. 

 

Egyéb szájon át adható készítmények 

A pentosamin-poliszulfát javíthatja az életminőséget és csökkentheti a tüneteket. A 

finasterid tüneti javulást eredményezhet néhány III/A-csoportú prostatitises betegnél [32]. 
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3.4. Prostatitis gondozási lehetőségek 

A prostatitis gyógyszerészi gondozási irányelvének kidolgozása a BPH-val ellentétben 

még várat magára. Azonban van urológiai szakmai irányelv, mely orvosoknak szól a 

diagnosztikáról és a kezelésről. Gondozási irányelv hiánya ellenére, hangsúlyos lenne a 

gyógyszerészek részvétele ezen betegek kezelésében és gondozásában is, hiszen a 

terápiában fő szerepet kapnak az antibiotikumok, melyek az egyénre szabott gyógyszerelés 

egyik kulcsfontosságú szereplői. Ezen kívül elmondható, hogy krónikus betegség révén 

egy férfi életét végig kísérheti a prostatitis. Az alapszintű gyógyszerészi gondozás itt is 

meg kell, hogy jelenjen a gyógyszertárban expediálás során. 

Általánosságban elmondható, hogy az antibiotikum kezelés baktérium fertőzésben 

indokolt és a tévhitekkel ellentétben virális infekcióban nem hatásosak. Fontos, hogy a 

beteget a következőkről tájékoztassuk: feleslegesen ne alkalmazza ezen készítményeket, ne 

tartogassa későbbre, szedje be az orvos által felírt mennyiséget, ne adjon kölcsön belőle 

másoknak. Az antibiotikum terápia alapelve három pilléren nyugszik. A beteg, a kórokozó 

és az antibiotikum. A terápia kiválasztása során figyelembe kell venni az alapbetegségeket, 

a gyógyszer allergiákat, a speciális állapotokat (pl.: várandósság, idős, gyermek, máj- és 

vesebetegség, immunszupresszió). A kórokozó esetén a rezisztencia figyelembe vétele 

elengedhetetlen, míg az antibiotikum következő tulajdonságai alapvetően befolyásolják a 

terápia megválasztását: 1. széles vagy szűk spektrumú, 2. bakteriosztatikus vagy 

baktericid, 3. per os vagy parenterális, 4. penetrációs képesség [33]. 

Betegség specifikus gondozás keretein belül véleményem szerint fő cél lehet magának 

a betegségnek a felismerése, tünetek értékelése, és a gyógyszerészi kompetenciák 

kiszélesítése, hasonlóan a BPH gondozási irányelvhez. Így akut bakteriális prostatitisnél a 

tünetek azonnali felismerése után sürgős orvoshoz irányítás a gyógyszerész feladata, 

hiszen a betegben erős gyulladásos folyamatok zajlanak le, láz, hasi fájdalom, alsó húgyúti 

tünetek fordulhatnak elő, melyek azonnali orvosi konzultációt igényelnek. A bakteriális 

prostatitis és a kismedencei fájdalom szindróma csoportosításában a tünetek jelentik az 

egyik legfontosabb besorolási szempontot. A tünetek felmérésére, objektivizálására 

prostatitis tüneti kérdőíveket hoztak létre. Ezek közül a legelterjedtebb a Chronic 

Prostatitis Symptom Index (CPSI), amelyet az International Prostatitis Collaborative 

Network (IPCN) alkotott meg és a NIH vezetett be (IX. táblázat). 

Bár a CPSI-t validálták, előnyös voltát klinikai vizsgálatok még nem igazolták. A 

kérdőívben négy kérdés vonatkozik a fájdalomra és a diszkomfort érzésre, két kérdés a 
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vizelési panaszokra és három az életminőségre [32]. A kérdőív kiértékelése szakorvosi 

kompetencia, ugyanúgy ahogyan a diagnózis felállítása is. Általában elmondható, minél 

magasabb a pontszám, annál súlyosabb a probléma. Továbbá a diagnosztika legfontosabb 

szerepe a gyulladásos elemek, fehérvérsejtek kimutatása a prosztataváladékból, a masszázs 

utáni vizeletből és az ejakulátumból [32]. 

Ennek megfelelően ez a kérdőív alkalmazható lenne gyógyszertárban is, hasonlóan az 

IPSS kérdőívhez, hiszen jó támpontot adna mind a betegnek, mind a gyógyszerésznek a 

tünetek súlyosságáról és a terápia eredményességének megítéléséről. OTC készítmények 

alkalmazásával kapcsolatban is nyújthat információt a gyógyszerész a betegnek, bár kevés 

készítmény áll rendelkezésre (lásd: II. és III. táblázat). Továbbá a helyes antibiotikum 

használatot is hangsúlyozni szükséges. Fejleszteni lehetne az orvos-gyógyszerész 

kapcsolatot, antibiotikum iránti betegadherenciát, gyógyszerbiztonsági problémák 

feltárását, mellékhatásokat és a kölcsönhatásokat figyelemmel kísérve, gyorsabb és 

költséghatékonyabb javulást eredményezhet a betegnek. Pszichoszociális tünetek 

megoldását is segítenie kell a gyógyszerésznek, hiszen van, hogy ezeknek a betegségeknek 

a hátterében ilyen probléma áll. Az elbeszélgetések során, igyekezni kell a megfelelő 

térben és időben történő kommunikációra is, hiszen ha a beteg bizalmat táplál irántunk, 

sokkal hatékonyabban tudjuk hivatásunkat gyakorolni. 

A gyógyszerészi feladatköröket és a betegség súlyosság szerinti besorolását 

összefoglaló táblázat szemlélteti (X. táblázat). 
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IX. táblázat: NIH-CPSI kérdőív a krónikus prosztatagyulladás mérésére [35] 

Fájdalom és diszkomfort (kellemetlenség érzés) Pontszám 

 Igen Nem 

1. Érzett-e fájdalmat vagy kellemetlen érzést a következő területeken: 

(igen=1 / nem=0) 
 

1.A Végbélnyílás és herezacskó között (gáttájék) 1 0 

1.B Herékben 1 0 

1.C Hímvessző végén, a makkban 1 0 

1.D Hólyagtájon 1 0 

2. Tapasztalt-e az elmúlt héten...(igen=1 / nem=0)  

2.A ...fájdalmat vagy égő érzést vizelés közben? 1 0 

2.B ...fájdalmat vagy kellemetlen érzést magömlés közben vagy után? 1 0 

3. Az elmúlt hét folyamán milyen gyakran érzett fájdalmat vagy 

kellemetlen érzést a fentebbi (ld. 1. kérdés) helyeken? 

0-soha, 1-ritkán, 2-néha, 3-gyakran, 4-rendszerint, 5-mindig 

 

4. 0-tól 10-ig melyik szám írja le leginkább az Ön átlagos fájdalmát vagy 

kellemetlen érzését, melyet az elmúlt héten tapasztalt? 

0 - nincs fájdalom 

10 – az elképzelhető legerősebb fájdalom 

0 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

Vizelés  

5. Az elmúlt héten milyen gyakran volt olyan érzése, hogy a vizelés 

befejezése után nem ürült ki teljesen a hólyagja? 

0 – egyáltalán nem, 1 – kevesebb, mint 5-ből egyszer, 2 – a felénél 

kevesebbszer, 3 – kb. az esetek felében, 4 – több, mint az esetek felében, 

5 – majdnem mindig 

0 1 2 3 4 5 

6. Az elmúlt héten milyen gyakran kellett vizelnie 2 órán belül 

ismételten? 

0 – egyáltalán nem, 1 – kevesebb, mint 5-ből egyszer, 2 – a felénél 

kevesebbszer, 3 – kb. az esetek felében, 4 – több, mint az esetek felében, 

5 – majdnem mindig 

0 1 2 3 4 5 

A tünetek hatása  

7. Az elmúlt hét során hányszor akadályozták tünetei a rendszeresen 

végzett tevékenysége során? 

0 – egyáltalán nem, 1 – egy kicsit, 2 – valamennyire, 3 - nagyon 

0 1 2 3 

8. Az elmúlt héten mennyit foglalkozott panaszaival? 

0 – egyáltalán nem, 1 – egy kicsit, 2 – valamennyire, 3 - nagyon 
0 1 2 3 

Életminőség  

9. Hogyan fogadná, ha egész életét a múlt héten tapasztalt tüneteivel 

együtt kellene leélnie? 

0 – nagy örömmel, 1 – örömmel, 2 – nagyrészt elégedetten, 3 – féli 

örömmel, félig elégedetlenséggel, 4 – inkább elégedetlenséggel, 5 – 

szomorúan, 6 - borzalmasan 

0 1 2 3 4 5 6 
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X. táblázat: Gyógyszerészi kompetenciák prostatitis kezelésében 

Prostatitis típusai Gyógyszerészi feladatok, kompetencia 

I. Akut 
alarm tünetek felismerése, 

azonnali orvoshoz irányítás 

 Antibiotikum helyes 

használatáról történő 

tájékoztatás 

 Betegtájékoztatás 

 Gyógyszerbiztonság 

 Betegbiztonsági 

problémák azonosítása 

 Gyógyszerkölcsönhatások 

 Mellékhatások 

 Betegadherencia 

vizsgálata és javítása 

 Gyógyszeres terápia 

hatékonyságának 

megítélése 

II. Krónikus 

tünetek felismerése, NIH-

CPSI kérdőív, orvoshoz 

irányítás kivizsgálás céljából, 

OTC és vényköteles 

készítményekkel kapcsolatos 

betegtájékoztatás 

III. Idült 

kismedencei 

fájdalom szindrómák 

 

A. gyulladásos 

B. nem gyulladásos 

 

tünetek felismerése, NIH-

CPSI kérdőív, orvoshoz 

irányítás, OTC és 

vényköteles készítményekkel 

kapcsolatos betegtájékoztatás 

IV. Aszimptomatikus 

tüneti felismerés nincs, ha 

már a diagnózist felállították 

a gyógyszeres terápiában 

lehet szerepe a 

gyógyszerésznek 



38 

Összegzés 

A prosztata jóindulatú megbetegedései számos férfit érintenek. Szakdolgozatomban 

igyekeztem rávilágítani a prosztata két fő betegségére, a benignus prostata hyperplasiára és 

a prostatitisre. 

Igyekeztem hangsúlyozni mit is jelent a jóindulatú kifejezés, a tünetek sokaságát, 

valamint ezeknek különbözőségeit bemutatni a kétféle betegség esetén. Az első nagy 

témakörön belül (BPH-ban) tárgyaltam a nem gyógyszeres és gyógyszeres kezelés 

lehetőségeit és tanulmányoztam a növényi hatóanyagok evidenciákon alapuló orvoslását, 

továbbá a gyógyszerészi gondozás lehetőségeire próbáltam hangsúlyt fektetni. 

Tapasztalatom szerint a betegek jelentős része, nincs tisztában azzal, hogy a 

gyógyszertárban a gyógyszereken kívül, más szolgáltatást is igénybe vehet, holott a 

gyógyszerészi gondozás erről szól, hogy többet nyújtsunk a betegnek és életminőségét 

magasabb szintre emeljük. Gondozási irányelvet értékelve igyekeztem hangsúlyozni a 

gyógyszerészi kompetenciákat, a betegbiztonságot és gyógyszerbiztonságot az IPSS 

kérdőív fontosságát BPH esetén, a prevenciót, hiszen a kor előrehaladtával ez a betegség 

kiszélesedik a férfi lakosság körében. Ezért is gondoltam, hogy ez a téma hangsúlyos kell, 

hogy legyen. Továbbá próbáltam rávilágítani, hogy a gyógyszerész jóval többet nyújthat, 

mint, hogy a gyógyszert a betegnek kiadja. 

A BPH-t összehasonlítva a prostatitissel, teljesen más képet kaphatunk a gyógyszerelésről, 

ott az antibiotikum kezelés a mérvadó. Prostatitisnél is a tünetek, csoportosítások 

tudományos irodalmakból történő összegyűjtése után, gyógyszerészi gondozásra 

igyekeztem hangsúlyt fektetni. Mivel prostatitisnél jelenleg nincs gondozási irányelv, 

megpróbáltam összefoglalni a lehetséges gyógyszerészi feladatokat, köztük itt is a 

betegbiztonságot, gyógyszerelési problémákat, a tünetek értékelését elvégző kérdőívek 

alkalmazását. Célul tűztem ki a szakdolgozat írás elején esettanulmányok elemzését, 

azonban adatok hiánya miatt, ezt nem tudtam megvalósítani így sajnos ez kimaradt a 

diplomamunkámból. 

Leendő gyógyszerészként jövőbeli célul szeretném kitűzni, ahogyan a szakdolgozatom 

is hangsúlyozta, hogy fontos a beteg-gyógyszerész kapcsolat és ezt a gyógyszerészeknek a 

közforgalmú patikában számos lehetősége nyílik fejleszteni, a gyógyszerészi gondozási 

lehetőségek kinyílásával és térnyerésével. Így a gyógyszerészi kompetenciák és 

lehetőségek fejlődnek, nyitottnak kell lenni és meg kell látni a lehetőségeket a 

gyógyszerészi gondozás mivoltában. 
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Melléklet 

 

1. Melléklet: Hazánkban forgalomban lévő α1-receptor blokkoló hatóanyag tartalmú 

készítmények [14] 

Gyógyszer neve Hatóanyag ATC-kód 

ALFETIM 2,5 mg filmtabletta alfuzosin G04CA01 

ALFETIM SR 5 mg retard filmtabletta alfuzosin G04CA01 

ALFETIM UNO 10 mg retard tabletta alfuzosin G04CA01 

ALFUZOSIN PHARMACENTER 10 mg retard 

tabletta 
alfuzosin G04CA01 

ALFUZOSIN SANDOZ SR 5 mg retard tabletta alfuzosin G04CA01 

ALFUZOSIN SANDOZ UNO 10 mg retard tabletta alfuzosin G04CA01 

ALFUZOSTAD 10 mg retard tabletta alfuzosin G04CA01 

GALEBON 0,4 mg retard kemény kapszula tamsulosin G04CA02 

HYTRIN  1 mg tabletta terazosin G04CA03 

HYTRIN  2 mg tabletta terazosin G04CA03 

HYTRIN  5 mg tabletta terazosin G04CA03 

OMIPRO 0,4 mg retard kemény kapszula tamsulosin G04CA02 

OMNIC 0,4 mg módosított hatóanyagleadású kemény 

kapszula 
tamsulosin G04CA02 

OMNIC TOCAS 0,4 mg retard filmtabletta tamsulosin G04CA02 

OMSAL 0,4 mg retard kemény kapszula tamsulosin G04CA02 

PROSOLIN 0,4 mg módosított hatóanyagleadású 

kemény kapszula 
tamsulosin G04CA02 

PROVOSAL 0,4 mg módosított hatóanyagleadású 

kemény kapszula 
tamsulosin G04CA02 

SETEGIS  1 mg tabletta terazosin G04CA03 

SETEGIS  2 mg tabletta terazosin G04CA03 

SETEGIS  5 mg tabletta terazosin G04CA03 

SETEGIS 10 mg tabletta terazosin G04CA03 

SOLESMIN 0,4 mg retard kemény kapszula tamsulosin G04CA02 

TAMSOL 0,4 mg retard kemény kapszula tamsulosin G04CA02 

TAMSUDIL 0,4 mg módosított hatóanyagleadású 

kemény kapszula 
tamsulosin G04CA02 

TAMSULOSIN ALVOGEN 0,4 mg módosított 

hatóanyagleadású kemény kapszula 
tamsulosin G04CA02 

TAMSULOSIN PHARMACENTER 0,4 mg retard 

kemény kapszula 
tamsulosin G04CA02 

TAMSULOSIN SANDOZ 0,4 mg retard kemény 

kapszula 
tamsulosin G04CA02 

TAMSULOSIN STADA 0,4 mg retard tabletta tamsulosin G04CA02 

TAMSULOSIN-RICHTER 0,4 mg retard kemény 

kapszula 
tamsulosin G04CA02 

TAMSULOSIN-TEVA 0,4 mg retard filmtabletta tamsulosin G04CA02 

TAMTA 0,4 mg retard kemény kapszula tamsulosin G04CA02 
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TANYZ 0,4 mg módosított hatóanyagleadású kemény 

kapszula 
tamsulosin G04CA02 

TANYZ ERAS 0,4 mg retard tabletta tamsulosin G04CA02 

TOTALPROST 0,4 mg módosított hatóanyagleadású 

kemény kapszula 
tamsulosin G04CA02 

TULOSIN 0,4 mg retard kemény kapszula tamsulosin G04CA02 

Urorec 4 mg kemény kapszula silodosin G04CA04 

Urorec 8 mg kemény kapszula silodosin G04CA04 

UROSTAD 0,4 mg módosított hatóanyagleadású 

kemény kapszula 
tamsulosin G04CA02 

 

 

2. Melléklet: Hazánkban forgalomban levő finasterid és dutasterid hatóanyag 

tartalmú készítmények [14] 

Gyógyszer neve Hatóanyag ATC-kód 

AVODART 0,5 mg lágy kapszula dutasteride G04CB02 

DUTASTERIDE GALENICUM 0,5 mg lágy kapszula dutasteride G04CB02 

DUTRYS 0,5 mg lágy kapszula dutasteride G04CB02 

FINANORM 5 mg filmtabletta finasteride G04CB01 

FINASTERID SANDOZ 5 mg filmtabletta finasteride G04CB01 

FINASTERID-TEVA 5 mg filmtabletta finasteride G04CB01 

FINASTERIDE PHARMACENTER 5 mg filmtabletta finasteride G04CB01 

FINPROS 5 mg filmtabletta finasteride G04CB01 

PROSTERID 5 mg filmtabletta finasteride G04CB01 

REDUPROS 5 mg filmtabletta finasteride G04CB01 

 

 

3. Melléklet: Hazánkban elérhető kombinált hatóanyag tartalmú készítmények [14] 

Gyógyszer neve Hatóanyag ATC-kód 

DUAMILD filmtabletta és retard kemény kapszula 
finasteride, 

tamsulosin 
G04CA02 

DUODART 0,4 mg/0,5 mg kemény kapszula 
dutasteride, 

tamsulosin 
G04CA52 

VESOMNI 6 mg/0,4 mg módosított hatóanyag-leadású 

tabletta 

solifenacin 

succinate, 

tamsulosin 

hydrochloride 

G04CA53 

 



4. Melléklet: A BPH gyógyszerészi gondozása [12]



5. Melléklet: Hazánkban forgalomban lévő készítmények prostatitis kezelésében [14] 

Hatóanyag Készítmények 

sulfamethoxazole, 

trimethoprim 

COTRIPHARM 400 mg/80 mg tabletta 

SUMETROLIM 400 mg/80 mg tabletta 

ciprofloxacin 

CIFLOXIN 250 mg filmtabletta 

CIFLOXIN 500 mg filmtabletta 

CIFRAN 250 mg filmtabletta 

CIFRAN 500 mg filmtabletta 

CIFRAN 500 mg filmtabletta 

CIFRAN 750 mg filmtabletta 

CIPRINOL 2 mg/ml oldatos infúzió 

CIPRINOL 250 mg filmtabletta 

CIPROFLOXACIN 1a Pharma 250 mg filmtabletta 

CIPROFLOXACIN 1a Pharma 500 mg filmtabletta 

CIPROFLOXACIN-HUMAN 500 mg filmtabletta 

CIPROFLOXACIN-HUMAN 750 mg filmtabletta 

CIPROLEN 250 mg filmtabletta 

CIPROLEN 500 mg filmtabletta 

GRENIS-CIPRO 250 mg filmtabletta 

GRENIS-CIPRO 500 mg filmtabletta 

levofloxacin 

AVATAC 250 mg filmtabletta 

LEFLOKIN 250 mg filmtabletta 

LEFLOKIN 500 mg filmtabletta 

LEVNIBIOT 5 mg/ml oldatos infúzió 

LEVNIBIOT 500 mg filmtabletta 

LEVOFLOXACIN SANDOZ 500 mg filmtabletta 

LEVOFLOXACIN-Q PHARMA 250 mg filmtabletta 

LEVOFLOXACIN-TEVA 5 mg/ml oldatos infúzió 

LEVOXA 250 mg filmtabletta 

LEVOXA 5 mg/ml oldatos infúzió 

LEVOXA 500 mg filmtabletta 

MACLEVO 500 mg filmtabletta 

PRIXOTER 250 mg filmtabletta 

PRIXOTER 500 mg filmtabletta 

SAVULIN 500 mg filmtabletta 

TAVANIC 500 mg filmtabletta 
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ofloxacin 

GRENIS-OFLO 200 mg filmtabletta 

TARIVID-RICHTER 200 mg filmtabletta 

ZANOCIN 200 mg filmtabletta 

norfloxacin 

NOLICIN 400 mg filmtabletta 

NOLICIN-S 400 mg filmtabletta 

NORFLOXACIN-HELCOR 400 mg filmtabletta 

doxycycline 

DOXYCYCLIN AL 100 mg kemény kapszula 

DOXYCYCLIN AL 200 mg kemény kapszula 

DOXYCYCLIN-PANNONPHARMA kemény kapszula 

DOXYPHARM 100 mg filmtabletta 

DOXYPROTECT 100 mg kemény kapszula 

azithromycin 

AZI SANDOZ 500 mg filmtabletta 

AZIBIOT 250 mg filmtabletta 

AZIBIOT 40 mg/ml por belsőleges szuszpenzióhoz 

AZIBIOT 500 mg filmtabletta 

AZITHROMYCIN 1 A PHARMA 500 mg filmtabletta 

AZITHROMYCIN KRKA 500 mg filmtabletta 

AZIWILL 500 mg filmtabletta 

SUMAMED 250 mg kemény kapszula 

SUMAMED 500 mg filmtabletta 

SUMAMED S 500 mg filmtabletta 

ZITINN 500 mg filmtabletta 

ZITROCIN 250 mg kemény kapszula 

ZITROCIN 500 mg filmtabletta 

ZITROCIN S 500 mg filmtabletta 

clarithromycin 

CLARITHROMYCIN 1a Pharma 250 mg filmtabletta 

CLARITHROMYCIN 1a Pharma 500 mg filmtabletta 

FROMILID 250 mg filmtabletta 

FROMILID 500 mg filmtabletta 

FROMILID UNO 500 mg retard filmtabletta 

KLABAX 500 mg filmtabletta 

KLACID 250 mg filmtabletta 

KLACID 500 mg filmtabletta 

KLACID UNO 500 mg retard filmtabletta 

KLARIGEN 250 mg filmtabletta 

KLARILID 500 mg retard tabletta 
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ceftriaxon 

CEFTRIAXON KABI 1 g por oldatos injekcióhoz vagy 

infúzióhoz 

CEFTRIAXON KABI 2 g por oldatos infúzióhoz 

CEFTRIAXON MIP 1 g por oldatos injekcióhoz vagy 

infúzióhoz 

CEFTRIAXON MIP 2 g por oldatos infúzióhoz 

CEFTRIAXONE HOSPIRA 250 mg por oldatos injekcióhoz 

CEFTRIAXONE HOSPIRA 500 mg por oldatos injekcióhoz 

CEFTRIAXONE HOSPIRA 1 g por oldatos injekcióhoz 

CEFTRIAXONE HOSPIRA 2 g por oldatos infúzióhoz 

LENDACIN 1 g por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 

LENDACIN 2 g por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz 

ROCEPHIN 1 g por és oldószer oldatos injekcióhoz 

ROCEPHIN 250 mg por és oldószer oldatos injekcióhoz 

ROCEPHIN 500 mg por és oldószer oldatos injekcióhoz 

ertapenem Invanz 1 g por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 

piperacillin-tazobactam 

PIPERACILLIN/TAZOBACTAM KABI 4 g/0,5 g por oldatos 

infúzióhoz 

PIPERACILLIN/TAZOBACTAM SANDOZ 4 g/0,5 g por 

oldatos infúzióhoz 

ZYTOBAKT 4 g/0,5 g por oldatos infúzióhoz 
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