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1. Bevezetés 

 

Minden alkalmazott terápiában fontos, hogy a betegek gyógyszerelése megfelelően 

átgondolt egyen, akár a szívelégtelenségben alkalmazott digoxin, akár a szűk terápiás 

ablakkal rendelkező K-vitamin analógok esetében. Személyes tapasztalatom és általunk 

elvégzett vizsgálat eredménye azonban azt bizonyítja, hogy a pszichiátriai betegpopuláció 

gyógyszerelése különös figyelmet és kontrollt igényel az egészségügyi személyzet részéről. 

Egyetemi tanulmányaim alatt megtanultam, hogy a terápia sikerességét több tényező 

befolyásolja. Fontos, hogy a megfelelő beteget, a megfelelő gyógyszerrel, megfelelő 

dózissal és gyógyszerformával, a megfelelő adagolásban kezeljük (5M-elv) [1].  

A gyógyszeres terápia sikerességét a felsoroltakon kívül nagymértékben meghatározza a 

terápia mellett alkalmazott kiegészítő készítmények alkalmazása és azok hatása, esetleges 

kölcsönhatásai. Ezen kölcsönhatások vizsgálatára, vizsgálatának nehézségire fogok kitérni, 

mivel a gyógyszeres terápia egyik, szinte naponta felmerülő problémaköre a gyógyszeres 

kölcsönhatásokkal függ össze, melyek a nem kívánatos gyógyszerhatások jelentős 

hányadáért felelősek. 

Nem kívánt (kölcsön)hatás azonban nemcsak forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező 

gyógyszerek között (vényköteles, vény nélkül kapható gyógyszerek), hanem gyógyszerek és 

gyógytermékek, étrend-kiegészítők, orvostechnikai eszközök, gyógynövények stb., 

összefoglalóan kiegészítő termékek együttes alkalmazásakor is felléphet. A problémakör 

jelentőségét fokozza a kiegészítő termékek heterogén csoportjába tartozó készítmények 

nagy száma, széleskörű és általában orvosi felügyelet nélkül történő felhasználása, növekvő 

népszerűsége és alacsony szintű ellenőrzöttsége, melyek mind befolyással lehetnek a terápia 

eredményességére. 

Munkám során célom az volt, hogy felhívjam a figyelmet, hogy a hozzáférhető számos 

adatbázis elérhetősége sem teszi egyszerűvé a szakember munkáját. 

Dolgozatomban a depresszióval kezelt betegcsoport ismertetésével, sajátságaival, terápiás 

lehetőségeivel és az általunk elvégzett vizsgálattal foglalkozom részletesen.  

Az első fejezetben a pszichiátriás kórképeket mutatom be, kitérve osztályozásukra, röviden 

epidemiológiájukra. A második fejezetben az unipoláris depresszió elfogadott terápiáját 

foglalom össze, amit a harmadik fejezetben követ a gyógyszeres terápia mellett alkalmazott 

egyéb termékek jellemzése, kiemelve az általunk tapasztalt gyakoribb termékeket. A 



2 

 

negyedik fejezetben kitérek az interakciók bemutatására a szakirodalom alapján, ezt 

követően az ötödik fejezetben bemutatom az általunk lefolytatott kérdőíves vizsgálatot, 

annak főbb eredményeit.  
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2. A pszichiátriai betegségek, kiemelten a depresszió általános 

jellemzése 

 

2. 1. Epidemiológia 

 

A pszichiátriai megbetegedések egyes csoportjai népbetegségnek számítanak, külföldi és 

hazai felmérések szerint a depresszió a fordul elő a leggyakrabban. 

Az orvoshoz forduló betegek 5-8%-a szenved major depresszióban, ennél azonban 

valószínűleg jóval magasabb azok száma, akik enyhébb tünetektől szenvednek. Az 

Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a depresszió a harmadik leggyakoribb 

betegség, [2] amely jelentősen csökkenti a munkaképességet. A depresszióban szenvedő 

betegek életminősége jelentősen csökkenhet, sőt, egyéb krónikus betegségekhez társulva 

növekszik a morbiditás és mortalitás aránya is. Ezen felül a depressziót, mint az 

öngyilkosság legfőbb rizikófaktorát tartják számon, minden ötödik depresszióban szenvedő 

ember követ el öngyilkossági kísérletet [2]. 

A depressziós betegek 50-80%-a orvosilag megmagyarázhatatlan, patológiás elváltozás 

nélküli panaszokkal fordul háziorvosához (különböző fájdalmak, alvási problémák, 

levertség). A hasonló jellegű problémák a depressziós betegség indikátorainak tekinthetőek. 

[2]. A felismert betegség költséghatékonyan kezelhető a háziorvosi ellátás keretében, de a 

betegek több mint fele aluldiagnosztizált, vagy problémájuk fel sem ismert [2]. 

A WHO egy 60 országban végzett keresztmetszeti vizsgálata szerint a depresszió egyéves 

prevalenciája 3,2% [2]. A súlyos betegségben szenvedők között a depresszió előfordulása 

magasabb, mint az átlagpopulációban [2]. A háziorvosi ellátásban 5-10%, fekvőbeteg 

intézetben kezeltek között 10-14%. Egy 2000-ben végzett nyugat-európai országokban 

elvégzett vizsgálat alapján a depresszió élettartam-prevalenciája 12,8%-nak (8,9% férfiak, 

16,5% nők), egyéves prevalenciája pedig 3,9%-nak (2,6 % férfiak, 5% nők) bizonyult. 

Látható, hogy nők körében majdnem kétszer (~1,88-szor) gyakoribb az előfordulási 

gyakorisága. Az unipoláris major depresszió – melynek fő jellemzőit a későbbiekben 

ismertetem - minden korban elkezdődhet, de a betegség legtöbbször a 20-30 életévesek 

között, sok esetben már serdülőkorban indul. A disztímia jellemző megbetegedési 

életszakasza a 12 és 16 évek között van [2]. 

Magyarországon súlyosabb a helyzet, mint Nyugat-Európában. Egy 1988-as országos, 
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reprezentatív Hungarostudy vizsgálatban a felnőtt lakosság 24%-ánál figyeltek meg 

depresszióra utaló tüneteket, ami láthatóan magasabb, mint a nyugati országokban. Súlyos 

depresszióra utaló eredményeket a megkérdezettek 3%-nál találtak [2]. 1995-ben 

megismételték a vizsgálatot, ekkor már a megkérdezettek 31%-a adott depresszióra utaló 

válaszokat (7% súlyos) [2]. 

A számokból látható, hogy egyre növekszik a betegcsoport létszáma. A vizsgálatból kiderült, 

hogy minél idősebb csoportot vizsgálnak, annál nagyobb a betegek aránya. 
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2.2. A pszichiátriai kórképek osztályozása 

 

A pszichiátriai kórképeket sokféleképpen osztályozhatjuk. Az egyik legismertebb, a 

WHO által kidolgozott és karbantartott BNO rendszer (Betegségek Nemzetközi 

Osztályozása) vagy ICD (International Classification of Diseases). Jelenleg a X. kiadás van 

érvényben, ezen belül a 05 sorszámú csoport tartalmazza a Mentális és viselkedészavarokat 

(BNO-10-05) (Mental and behavioural disorders). A csoporton belül további 10 alcsoport 

található és egy csoport azoknak a betegségeknek, amelyek egyikbe sem illenek. A 

depressziós kórképeket az F30-F39, azaz Hangulatzavarok (affektív rendellenességek) 

(Mood [affective] disorders) alcsoport tartalmazza [3]. 

Maga a depresszió szó félrevezető lehet, a köznyelvben sokszor a „rossz hangulat” 

szinonimájaként használják. Az, akinek rossz hangulata van (pl. trauma érte), nem feltétlenül 

beteg vagy szenved valamilyen rendellenességtől. Sokszor a depresszió enyhe formában van 

jelen, és ez esetben fontos és nehéz megkülönböztetni az elfogadható-várható rosszkedvtől.  

A Hangulatzavarokon belül megkülönböztetjük a Mániás epizódot, a Bipoláris affektív 

zavart, a számunkra legfontosabb Unipoláris depressziót (ezek mellett megemlíthető, de a 

szakdolgozat keretein túlmutató, Ismétlődő depressziós rendellenességet, a Perzisztáló 

hangulati zavart, az Egyéb hangulatzavarokat és a Nem meghatározott hangulatzavart). 

Az elvégzett kérdőíves felmérés illetve eredményeinek értékeléséhez, a vizsgálat során 

tapasztaltak és a terápia bemutatásához, szükséges a vizsgált betegcsoport és a betegségük 

rövid bemutatása. 
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2.2.1. Bipoláris affektív zavar 

 

A bipoláris betegség az unipoláris depresszió, a szorongásos megbetegedések és a kóros 

szerfüggőség után negyedik leggyakoribb pszichiátriai megbetegedés. A 10. leggyakoribb 

keresőképtelenséget okozó kórkép [4]. 

A bipoláris elnevezés utal a betegség tüneteire. Jellemző különböző súlyosságú, rövidebb 

vagy hosszabb ideig tartó, depressziós és mániás epizódok váltakozása, illetve tünetmentes 

periódusok megjelenése. A betegséget két csoportba sorolják aszerint, hogy depressziós-

mániás epizódok váltakoznak (bipoláris I) vagy depressziós-hipomániás epizódok váltják 

egymást (bipoláris II). Akkor beszélünk mániás epizódról, ha a beteg hangulata fokozott, 

izgatott vagy túl érzékeny. A mániás zavarral küzdő rendkívül ingerlékeny lesz, ami 

megnyilvánulhat indokolatlan költekezésben, alkalmatlan szexuális viselkedésben, hadaró 

beszédben. E kategórián belül beszélhetünk hipomániáról is, ami egy kevésbé súlyos, a 

mániát megelőző állapot. 

A mániás epizód diagnózisa akkor állítható fel, ha kellően hosszú ideig fennállnak a tünetek 

(egy hét), és elég súlyosak ahhoz, hogy károsodjon a beteg munkaképessége és szociális 

körülményei. Fontos hogy ne szomatikus elváltozás okozza a tüneteket (pl. hipertireózis). A 

legtöbb esetben a betegségtudat elmarad, és a beteg kórházba kerül, legtöbbször mások 

kezdeményezésére. 

A hipomániás epizód –mint a nem bipoláris mániában- kevésbé súlyos állapot, diagnosztikai 

kritériumaiban is eltér (4 nap), kevésbé káros az egyén társadalmi kapcsolataira és 

munkaképességére, valamint sokkal ritkábban vezet hospitalizációhoz. 

A bipoláris affektív zavarnak megkülönböztetik még egy formáját, a kevert affektív 

epizódot. Ilyenkor a beteg megfelel mind a mániás, mint a major depressziós epizód 

kritériumainak is. Legtöbbször vagy a mánia, vagy a depresszív állapot kritériumainak felel 

meg teljesen, de mindkettőnek ritkán. 

A betegség enyhe tünetekkel (szubklinikai tünetek) jellemző megnyilvánulását 

ciklotímiának nevezzük, mely kezelést csak akkor igényel, ha szociális károsodást, vagy 

szenvedést okoz a betegnek. Fontos megemlíteni, mert gyakran súlyosbodhat bipoláris 

zavarrá. 
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2.2.2. Unipoláris depresszió 

 

Mint említettem, a depresszió a leggyakoribb előfordulású, és legnagyobb társadalmi 

jelentőségű pszichiátriai megbetegedés. 

A depresszió a hangulati élet tartós, negatív irányú megváltozásával járó betegség, mely 

klinikai képét vegetatív, illetve szomatikus, pszichológiai és kognitív tünetek változatos 

kombinációja alkotja.  

Az unipoláris depresszió orvosi értelemben vett betegség és nem egyenlő a nemkívánatos 

környezeti hatások által kiváltott rossz közérzettel, nem magyarázható gyászreakcióval vagy 

egyéb betegséggel. Diagnózisának felállításához több tünetnek meghatározott ideig kell 

fennállnia, és a kórelőzményben nem szerepelhet mániás vagy hipomániás epizód.  

A betegséget két csoportba sorolhatjuk súlyossága szerint. Beszélhetünk a kevésbé súlyos 

minor, és a súlyosabb tüneteket felsorakoztató major depresszióról.  

A depressziót, mint fogalmat, többféleképp is definiálhatjuk, ami félreértésre is adhat okot 

[5]. 

 

 Hangulati állapot, amelyet szomorúságérzet, kétségbeesés, ürességérzet, 

csalódottság, reményvesztettség jellemez. Egy ilyen hangulati állapot lehet 

egészséges válasz is, de lehet tünete egy pszichiátriai betegségnek is. 

 Szindróma, azaz tünetegyüttes. Több tünet fennállása, olyan jelekkel melyek 

depresszív hangulatra utalnak és számon tartjuk őket, mint a minor, major 

depresszió vagy dysthymia tüneteként. 

 Mentális zavar, mely különböző klinikai állapotban megjelenhet. Például a major 

depresszió több betegségben kialakulhat, mint az unipoláris major depresszióban, 

bipoláris betegségben, schizofréniában, gyógyszer/kábítószer indukálta 

depresszióban, vagy egyéb állapot által kiváltott esetekben. 

 

Összefoglalásképp elmondható, hogy a depresszió diagnózisa a kórelőzmények és vizsgálat 

útján állítható fel. Több, a depresszió súlyosságát vizsgáló kérdőív létezik, de önállóan egyik 

alapján sem diagnosztizálható a betegség, minden esetben szükség van szakemberrel által 

vezetett kivizsgálásra, hogy megállapítható legyen pontosan melyik pszichiátriai eset áll 

fenn (differenciál diagnózis).  

A következő csoportosítást az Amerikai Pszichiátriai társaság DSM-5 rendszere alapján 
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részletezem (Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders), mely széleskörű 

szakértői konszenzuson alapul, és rendszeresen frissített az új tudományos eredmények 

alapján [6]. 
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Unipoláris major depresszió 

 

A következő részben szeretnék kitérni a leggyakoribb, és az általunk vizsgált 

betegcsoportot érintő pszichiátriai kórképre, a köznyelv által depressziónak hívott unipoláris 

depresszió jellemzésére.  

A depressziós szindróma diagnózisának megfelelő kritériumai vannak. Tehát akkor 

diagnosztizálható a megbetegedés, ha a megfelelő tünetek és jellemzők, meghatározott ideig 

állnak fent. Az unipoláris major depresszió vagy major depressziós epizód megállapítható, 

ha egy vagy több depressziós epizódon túl van a beteg. A betegség megnyilvánulhat a 

következő tünetekben, melyek közül ötnek legalább két hétig kell fennállni, és az első kettő 

közül legalább az egyik szükséges a diagnózishoz: 

 

 Indokolatlan, szomorú hangulat majdnem minden nap 

 Érdeklődés csökkenése 

 Insomnia vagy hypersomnia 

 Jelentős súlyvesztés vagy súlygyarapodás (testsúly 5%-ának változása egy 

hónapon belül) 

 Motoros nyugtalanság vagy gátoltság, mely mások által is megfigyelhető 

 Fáradtságérzés, anergia 

 Csökkent koncentrációs, gondolkodási és döntéshozó képesség 

 Öngyilkossági gondolatok vagy öngyilkossági kísérlet 

 

A betegekre szomorúságérzet, szorongás, kétségbeesés, ürességérzés, reményvesztettség 

jellemző. Azonban a levert hangulat nem minden esetben jelent depressziós megbetegedést. 

Abban az esetben beszélhetünk depressziós hangulatzavarról, ha a tünetek nem 

magyarázhatóak környezeti tényezőkkel, vagy valamilyen szomatikus megbetegedéssel, 

vagy azokkal nem állnak arányban. A diagnózist kizárja mániás vagy hipomániás epizód az 

anamnézisben (ekkor bipoláris megbetegedésről beszélünk). 
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Depresszív epizód altípusok 

A DSM-5 rendszer megkülönböztet altípusokat is, amelyek a következők: 

 Szorongás – Szorongásról beszélünk, ha az utóbbiak közül kettő vagy több tünet 

jelentkezik a depresszió alatt: feszültség, nyugtalanság, a beteg aggódás miatt 

képtelen koncentrálni, félelem attól, hogy valami rossz fog történni, fél, hogy elveszti 

az önkontrollt.  

 Atipusos jellemzők – Legalább három a következők közül, de mindenképp reakció a 

kellemes ingerekre, növekedett étvágy vagy testsúlygyarapodás, hypersomnia, nehéz 

érzés a végtagokban, régóta elutasító magatartás, amely szociális konfliktusokhoz 

vezet. 

 Catatonia – kiemelt psychomotoros zavar (emelkedett vagy csökkent aktivitás). 

 Melankólia –érdeklődés hiánya, nyomott hangulat, reménytelenség, korai ébredés 

reggel, psychomotoros retardáció vagy izgatottság, anorexia vagy súlygyarapodás 

(legalább 4 órán keresztül tartanak a depressziós epizód alatt). 

 Kevert típus – ha a tünetek nem érik el sem az unipoláris major depresszió, sem a 

dysthimia követelményeit, és az alábbiak közül legalább három jelen van: fokozott 

hangulat, növekedett önbecsülés, túlzott beszédesség, beszédkényszer, csapongó 

gondolatmenet, energikus-célirányos tevékenységet végez, csökkent alvásigény, 

részvétel szokatlan, akár kellemetlen következményekkel járó tevékenységekben. 

 Peripartum – terhesség alatti depresszió: hangulatváltozások a terhesség alatt és után 

egy hónappal. 

 Pszichotikus – beleértve a téveszméket, hallucinációkat a depressziós epizód alatt. 

 Szezonális mintázatot mutató – A major depresszió egymást követő epizódjainak 

jelentkezése szezonális mintázatot mutat. A depressziós tünetek megjelenése az év 

azonos időszakához köthető (pl: télen kezdődik, nyáron elmúlik), és meghaladja a 

nem szezonális epizódok számát. 
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A minor depresszió ill. disztímia  

 

A minor és major depresszió diagnózisa és kezelése is eltér egymástól. 

A minor depresszió ill. disztímia diagnózisának felállításához más kritériumok tartoznak, 

melyek azonban több ponton hasonlóak. 

Ha a minor forma krónikussá válik, disztímiás betegségről beszélünk [5]. A diagnózis 

felállításához a következő hét tünetből egy-háromnak kell jelen lenni, az elsőnek 

mindenképp kell jelen lenni: 

 

 Lehangoltság, depresszív hangulat 

 Étvágytalanság, vagy megnövekedett étvágy 

 Insomnia vagy hypersomnia 

 Fáradékonyság, anergia 

 Csökkent önértékelés 

 Csökkent koncentrálási és döntési képességek 

 Reményvesztettség 
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Egyéb állapot által kiváltott depresszió 

  

Depressziós szindrómákat sokféle neurológiás vagy egyéb betegség okozhat, ezért 

másodlagos depressziónak nevezik az így kialakult állapotot. A depressziós megbetegedés 

sokszor nincs is diagnosztizálva, ha a hangulatzavar kizárólag az egyéb állapot vagy 

betegség, vagy kezelés alatt lép fel [5]. 

Fontos megemlítenünk ezt a típusú depresszív megbetegedést, mivel sok esetben, így az 

általunk vizsgált betegpopulációban is, szinte kivétel nélkül nem csak a pszichiátriai 

megbetegedésükre kapott gyógyszereket szedik a betegek. Persze ez nem jelenti feltétlenül, 

hogy a társbetegségük okozta a depressziót, de a kezelés kimenetelére hatással lehet, a 

gyógyszer és egyéb termék interakciókat nem is említve.  

Az a depresszív megbetegedés, amelyet egyéb egészségügyi állapot vált ki, szintén 

hangulatbeli zavarokat okoz. Szintén jellemző az állandósult lehangolt állapot vagy fokozott 

ingerültség, a csökkent érdeklődés a legtöbb tevékenységhez. Az anamnézisből, a labor és 

fizikai vizsgálatok eredményeiből lehet következtetni, hogy a depresszív állapotot egy egyéb 

betegség okozza (pl: mellékvese elégtelenség, Huntington-kór, pajzsmirigy alulműködés, 

obstruktív alvási apnoe, stroke, parkinzonizmus, B12 vitaminhiány stb.). Továbbá fokozott 

stresszt is ró a betegre, a csökkent fizikai aktivitás mellett. Általában a hangulatzavar 

kialakul az azt okozó állapot első hónapjában.  

A betegségek által szükségessé vált kezelés is lehet pszichiátriai betegség kiváltója, például 

interferon-kezelés, corticosteroidok adása. Ezt gyógyszer által kiváltott depresszív zavarnak 

nevezik (substance/medication induced depressive disorder). 

A depresszív szindrómát okozhatja valamely szer általi intoxikáció, vagy a szer megvonása, 

mint például az alkohol, amphetaminok, antihypertenzív szerek (Béta blokkolók, 

metyldopa), kokain, dopamin-antagonisták (haloperidol, metoclopramid), ópiátok, 

szedatohipnotikumok, szisztémás glükokortikoidok. 

Beszűkült érdeklődés és állandósult depresszív vagy ingerült hangulat jellemző. A 

hangulatzavar akkor vagy azután alakul ki, hogy a beteg valamilyen készítményt vagy 

receptre felírt gyógyszert alkalmaz. A kialakult hangulatzavar komoly distresszt okozhat 

és/vagy károsíthatja a pszichoszociális működést. 
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A szekunder depresszió jelentőségét kiemeli az a tény, hogy a pszichiátrián kezelt betegek 

40%-a szekunder depressziótól szenved [5]. 

Depressziószerű tüneteket okozó, vagy a depresszió kialakulásában szerepet játszó anyagok 

és betegségek rövid összefoglalója az 1. táblázatban található. A fent ismertetett 

betegcsoport önkéntes kérdőíves felmérésünkbe történő bevonását tűztük ki célul, amelyet 

2015 májusában kezdtünk meg.  

 

Gyógyszerek és vegyi anyagok 

Alkohol, béta-blokkolók, szteroidok, ópiátok, 

barbiturátok, kokaintól és amfetamintól való 

megvonás, nehézfém mérgezés, kolinészteráz-

gátlók, kemoterápiás ágensek 

Metabolikus/endokrin 

betegségek 

Hyper és hipotireózis, súlyos anaemia, 

hypokalémia és hyponatremia, Cushing-kór, 

Addison-kór, porfíria, Wilson-kór, Wernicke-

Korsakoff-betegség, hipofízis alulműködés 

Fertőző betegségek Tuberkulózis, HIV, pneumónia, encefalitis és 

encefalitis utáni állapotok 

Neurodegeneratív betegségek Alzheimer-kór, Parkinson-kór, sclerosis 

multiplex, Huntington-kór 

Egyéb neurológiai betegségek Subdurális vérömleny, stroke, traumát követő 

agykárosodás, agytumorok 

Neoplasiák Változatos daganatos megbetegedések, 

különösképp mell, tüdő és hasnyálmirigy daganatok 

Egyéb állapotok 
Szívinfarktus, szisztémás gyulladásos és 

autoimmun betegségek, vaszkuláris 

megbetegedések (pl. lupus) 

 

1. táblázat: Depressziót okozó, ill. depressziószerű tüneteket kiváltó betegségek és 

gyógyszerek 
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Betegség lefolyása 

 

Az unipoláris major depresszió az esetek 60%-ában rekurrens vagy krónikus lefolyást mutat. 

A betegség kezelés nélkül progrediál, az ismétlődő epizódok egyre hosszabb ideig tartanak, 

a tünetek egyre súlyosabbak lesznek. Ez igaz a minor és a disztímiás formára is, melyek 

idővel major depresszióvá súlyosbodhatnak. Kezelés nélkül gyakori komplikáció a 

munkaképtelenség, idő előtti rokkantság, másodlagosan kialakuló alkohol és/vagy drog 

abúzus és dependencia kialakulása, fokozódó szomatikus (főleg a szív-érrendszert érintő) 

morbiditás és mortalitás, és különösen a major depresszió ideje alatt megnövekedett 

öngyilkossági rizikó [4]. 
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2.3. Diagnózis lehetőségei, értékelés szempontjai 

 

A diagnózis megállapítása minden esetben orvosi, szakorvosi kompetencia, ennek 

ellenére fontosnak tartom röviden összefoglalni ennek menetét, mivel a gyógyszerész az, aki 

a gyógyszertárban minden beteggel találkozik –a gyógyszerellátási lánc utolsó pontjaként – 

akinek kötelességei közé tartozik a tájékoztatás, valamint a betegek elmondása alapján 

felismerni az orvoshoz való irányítás szükségességét, ami sok esetben, közöttük a 

depresszióban szenvedő betegek esetében is összetett feladat. Ezért is tartom lényegesnek 

hangsúlyozni, hogy milyen szereplőkkel és milyen összetett folyamatokon keresztül lehet 

szakszerűen felállítani a diagnózist. 

A depresszió diagnózisának megállapításához alapvetően szükséges az anamnézis felvétele. 

A beteg saját elmondása alapján (autoanamnézis) és környezete, mások leírására is szükség 

lehet (heteroanamnézis). Ezen felül felméri szükséges a beteg életvezetését, ezáltal kiszűrni 

depresszióra jellemző tüneteket (exploráció).  

A beteggel való első találkozás során fontos a beteget fizikális vizsgálatnak alávetni, 

beleértve belgyógyászati és neurológiai vizsgálatokat is, melyek eredményétől függően 

további kiegészítő és célzott vizsgálatok válhatnak szükségessé. 

Ha az eddigi vizsgálatok alapján valamilyen betegség felismerésre kerül, szükségessé válik 

a megfelelő társ-szakmák igénybevétele, a velük való folyamatos együttműködés.  

A mai tudásunk szerint nincs olyan specifikus biomarker vagy képalkotó eljárás mely 

lehetővé tenné egyértelműen a depresszió/disztímia diagnózisának megállapítását. A létező 

labor vizsgálatok a differenciál diagnózist segítik felállítani (pl.: pajzsmirigy funkció, 

esetleges hypotireózis) [4]. 

Ezen felül nagy segítséget nyújt egy-egy laborvizsgálat a beteg terápiájának beállításában, a 

gyógyszer szintek monitorozásával. A szérum szint figyelésével elkerülhető, hogy a beteg 

aluldozírozott legyen, vagy esetleges túladagolás következzen be. Ezen paraméterek 

ismerete, különösen fontos ennél a betegcsoportnál, gondolok a polifarmácia gyakori 

előfordulására ebben a betegpopulációban, amit az általunk elvégzett – és későbbiekben 

részletezett - vizsgálat is alátámaszt. 

A következő lépés, ha indokolt, a klinikai pszichológus által végzett pszichológiai 

exploráció, és különböző célzott pszichológiai tesztek elvégzése. Ezek célja a pontos 

differenciál diagnózis felállítása vagy személyiségprofil meghatározása. A tesztek 

kiválasztása klinikai szakpszichológus kompetenciája. A differenciál diagnózis 

megállapítása terápiás és prognosztikai következményeket von maga után. Az unipoláris 
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major depresszió esetében a differenciál diagnosztikai probléma a pszichotikus súlyosságú 

és az idős korban kialakuló depresszió esetén merül fel. Előbbit el kell különíteni a 

skizofréniától és a paranoid-pszichózistól, utóbbit pedig a demenciától és az organikus 

kórképektől. Fontos még a fent jellemzett bipoláris zavartól való elkülönítés (mániás ÉS 

hipomániás epizódok jelenléte). 

Azonban a depresszió súlyosságát mérő önkitöltő (rövidített Beck skála), vagy a vizsgáló 

által kitöltött (Hamilton skála) nem diagnosztikai célokat szolgálnak, hanem állapot 

felmérésre, dokumentálására, és a betegség szűrésére alkalmasak. 

A fent leírt diagnosztikai eljárást a DSM-4 és a DSM-5 ((Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders) foglalja össze, iránymutatást adva a szakembereknek. Azonban a 

tünetek és hajlamosító tényezők, és ezek felismerését segítő kérdőívek ismerete a gyakorló 

gyógyszerész számára is fontos, hiszen általuk könnyebben felismerhető lesz egy kezdődő 

vagy kezeletlen depresszióban szenvedő beteg, és így a megfelelő kommunikációt 

alkalmazva a beteg orvoshoz, szakorvoshoz irányítható, megelőzve az állapot romlását. 

Ennél a betegcsoportnál a megfelelő kommunikáció mind az orvosok, mind a 

gyógyszerészek számára különösen fontos. Ez rendkívüli kihívást jelentett a vizsgálatunk 

megtervezése, a kérdőívek összeállítása során, illetve az interjúk lebonyolítása során is (A 

kérdőív a függelékben olvasható.) [4, 5]. 
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3. A depressziós megbetegedésének terápiás lehetőségei 

 

A kezelés alapvető célja, hogy meggátoljuk a kórkép további súlyosbodását, csökkentsük 

a tüneteket, vagy megelőzzük a betegség kialakulását. A depresszióban szenvedő betegek 

kezelésére rendelkezésünkre állnak gyógyszeres és nem gyógyszeres terápiás módszerek is, 

melyek egyaránt jelentősek a terápia kimenetelében.  

A terápiás módszerek részletes ismertetése túl mutat e dolgozat keretein, viszont a különböző 

lehetőségek, és a hatóanyagok említése fontos a betegek gyógyszereléssel kapcsolatos 

hozzáállása, az egyéb termékek felé fordulás okának megértésében. Ezen túl a hatóanyagok 

ismerete az interakciók vizsgálatánál is jelentőséggel bír. 

Általánosságban elmondható, hogy a terápiában használt gyógyszerek nem specifikusan a 

depresszió kezelésére használatosak. Megtalálhatóak más betegségek terápiás 

protokolljában is. Az általában használt antidepresszánsokat egyaránt hatékonynak tartjuk a 

terápiában, de nem minden esetben van így. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a súlyosabb depresszióban szenvedők jobban reagálnak 

a kezelésekre, mint az enyhébb tüneteket mutató páciensek [7]. Azzal kapcsolatban is 

folynak vizsgálatok, hogy a sertraline és escitalopram hatóanyagok jobb előny/kockázat 

mutatóval rendelkeznek, mint az egyéb antidepresszánsok [7]. Elmondható, hogy a 

gyógyszerek között a fő különbségek a mellékhatás profilban és a túladagoláskor tapasztalt 

toxicitásukban vannak.  

A gyógyszerekkel kapcsolatban mutatott tolerancia is különbözik az egyéneken belül, de a 

gyógyszereléssel kapcsolatban született néhány általános megállapítás (nem feltétlenül 

igazak mindenkire), például: a nők általában érzékenyebbek a migrénes állapotokra, és 

kevésbé tolerálják a triciklikus antidepresszánsokat, illetve gyakoribbak túladagolás esetén 

a toxikus tünetek, a szerotonin szindróma kialakulása SSRI-k alkalmazásakor. A depressziós 

betegcsoportnál különösen igaz, hogy a páciensek sok esetben ragaszkodnak a „régi” 

gyógyszerükhöz, ha azzal kapcsolatban pozitív tapasztalataik vannak hatás és a mellékhatás 

terén egyaránt.  

Közepes és súlyos depresszióban a farmakológiai beavatkozás fontos és elkerülhetetlen, de 

mindig figyelembe kell venni a beteg szociális, kulturális körülményeit.  

A kevésbé súlyos, enyhe depressziós megbetegedésben sikert lehet elérni gyógyszeres 

kezelés nélkül is, sőt, ha van rá lehetőség, javasolt is ilyen módon próbálkozni. 

A nem gyógyszeres kezelés készítményeit, növényeit, egyéb termékeket stb. a harmadik 
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fejezetben részletezem. 

A gyógyszeres és nem gyógyszeres terápiák együttes alkalmazása sincs kizárva, számos 

esetben előnyös kombinálni a különböző kezeléseket [7]. 

Magyarországon a Pszichiátriai Szakmai Kollégium által kiadott, az unipoláris depressziót 

összefoglaló szakmai protokollban található ajánlás a terápiával kapcsolatban szakemberek 

számára. A protokoll részletezi a gyógyszeres terápián felül a nem gyógyszeres terápiákat 

is, melyek magukba foglalják a pszichoedukációt (beteg és családjának felvilágosítása, 

képzése a betegséggel és a terápiával kapcsolatban), a szupportív egyéni terápiát és a 

specifikus pszichoterápiát. 17 kontrollált, randomizált közlemény meta-analízise szerint a 

major depresszió akut kezelésében a legjobb eredményt a gyógyszeres és pszichoterápiás 

kezelések kombinációja adja [4]. 

Több vizsgálat is irányult a rendszeres fizikai aktivitás depresszió kezelésében kifejtett 

jótékony hatásának vizsgálatára, a szignifikáns igazolásra még várni kell, de a hasonló, akár 

társaságban végzett rendszeres mozgásnak csak jótékony hatása lehet. 

Továbbá alkalmazható monoterápiában és gyógyszeres terápia mellett is az alvásmegvonás 

és a fényterápia, melyek hatásai bizonyítottak. Különösen a szezonális depresszióban 

szenvedő betegeknél érhető el velük eredmény. 

Az ECT, (azaz elektrokonvulzív terápa), az egyik legrégebbi módszer, ami az újabb 

antidepresszánsok elterjedésével háttérbe szorult. Ma már csak kivételes esetekben, az 

úgynevezett terápia-rezisztens vagy extrém súlyos, illetve súlyos szuicid kockázattal járó 

esetekben alkalmazzák. Indikálható azon esetekben is, ha a beteg nem szedhet gyógyszert 

vagy az veszélyt jelentene rá nézve. 

A gyógyszeres terápia megkezdése előtt fontos a beteg és vele együtt családjának 

tájékoztatása, hogy mire kell számítani a betegséggel és a terápiával kapcsolatban (nem 

azonnali a változás, szubsztitúciós jellegű a kezelés, megfelelően alkalmazva nem károsítja 

a szervezetet a gyógyszer stb.). 

Az itthon forgalomba hozatali engedéllyel bíró gyógyszerek hatóanyagainak ATC-kód alapú 

csoportosítását a 2. táblázatban foglaltam össze. 
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PSZICHOLEPTIKUMOK – N05 

ANTIPSYCHOTICUMOK – N05A 

Dimethylaminopropyl csoportot 

tartalmazó phenothiazinok – N05AA 
levomeprazin 

Piperazin szerkezetű phenothiazinok – 

N05AB 
fluphenazin 

Butyrophenone-származékok – N05AD haloperidol, droperidol 

Indole-származékok – N05AE sertindol, ziprazidon 

Thioxanthene-származékok – N05AF flupentixol, chlorprotixen, zuclopentixol 

Diazepinek, oxazepinek, thiazepinek és 

oxepinek – N05AH 
loxapin, clozapin, olanzapin, kvetiapin 

Benzamidok – N05AL sulpirid, tiaprid, amisulprid 

Líthium – N05AN lítium 

Egyéb antipszichotikumok – N05AX risperidon, aripiprazol, paliperidon 

ANXIOLYTICUMOK – N05B 

Benzodiazepine-származékok – N05BA 
diazepam, chlordiazepoxid, medazepam, 

lorazepam, clobazam, alprazolam, tofisopam 

Diphenylmethane-származékok – N05BB hidroxizin 

Azaspirodecanedione-származékok – 

N05BE 
buspiron 

ALTATÓK ÉS NYUGATATÓK – N05C 

Benzodiazepine-származékok – N05CD 
nitrazepam, temazepam, midazolam, 

brotizolam, cinolazepam 

Benzodiazepinnel rokon gyógyszerek – 

N05CF 
zopiklon, zaleplon, zolpidem 

Melatonin receptor agonisták – N05CH melatonin 

Egyéb altatók és nyugtatók – N05CM clometiazol, dexmedetomidin 

PSZICHOANALEPTIKUMOK – N06 

ANTIDEPRESSZÁNSOK – N06A 

Nem szelektív monoamin reuptake-gátlók 

– N06AA 

imipramin, clomipramin, amitriptilin, 

maprotilin 

Szelektív serotonin reuptake-gátlók – 

N06AB 

fluoxetin, citalopram, paroxetin, sertralin, 

fluvoxamin, escitalopram 

MAO-A inhibitorok – N06AG moclobemid 

Egyéb antidepresszánsok – N06AX 

trazodon, mirtazapin, bupropion, tianeptin, 

venlafaxin, reboxetin, duloxetin, agomelatin, 

hyperici herba, vortioxetin 

 

2. táblázat: A Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező 

pszicholeptikumok és anti-depresszáns gyógyszerkészítmények hatóanyagainak ATC-

alapú összefoglalója [8,9] 

  



20 

 

4.  Gyógyszernek nem minősülő készítmények 

 

A nemzetközi tendenciákhoz hasonlóan Magyarországon is növekvő tendenciát mutat az 

igény az öngyógyításra és öngyógyszerelés. Ennek következményeként növekszik a vény 

nélkül kapható gyógyszerek és gyógyszernek nem minősülő, gyógyhatású készítmények, 

egyes esetekben gyógyhatásúnak ígért, vagy olyan készítmények fogyasztása, melyektől 

gyógyító hatást várnak a betegek, fogyasztók. 

A nem gyógyszer kategóriába tartozó termékek meglehetősen széleskörű és heterogén 

termékkört alkotnak, melyek több kategóriába vannak besorolva. Az egyéb termékek 

lehetnek: étrend-kiegészítők, kozmetikumok, gyógytermékek, tradicionális növényi 

gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, gyógynövények, OTH (Országos Tisztifőorvosi 

Hivatal) engedéllyel rendelkező termékek, speciális gyógyászati célra szánt tápszerek, és 

egyebek, melyek egyik kategóriába sem sorolhatóak be. 

A Magyarországon hivatalos termék kategóriák és a rájuk vonatkozó jogszabályokat a 3. 

táblázatban foglaltam össze [10]. 
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OÉTI Étrend-kiegészítő 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet az étrend-

kiegészítőkről 

(OÉTI gyógy) Kozmetikum 

Az Európai Parlament és a Tanács 1223/2009/EK rendelete 

(2009. november 30.) a kozmetikai termékekről és 

246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet a kozmetikai 

termékekről 

OGYI Gyógytermék 

2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos 

gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a 

gyógyszerforgalmazás általános szabályairól és 53/2005. 

(XI. 18.) EüM rendelet a gyógyszernek nem minősülő 

gyógyhatású anyag vagy termék emberi alkalmazásra 

kerülő gyógyszerré történő átminősítésének feltételeiről 

Tradicionális növényi 

gyógyszer 

52/2005. (XI. 18.) EüM. rendelet az emberi alkalmazásra 

kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról 

Orvostechnikai eszköz (CE) 

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről és 4/2009. (III. 

17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről 

Gyógynövények 

37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az étrend-

kiegészítőkről továbbá 2003. évi LXXXII. törvény az 

élelmiszerekről továbbá 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet az 

emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba 

hozataláról továbbá 2005. évi XCV. törvény az emberi 

alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a 

gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 

OTH Engedély 

Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendelete 

(2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és 

felhasználásáról és 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-

KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának 

és forgalomba hozatalának feltételeiről továbbá 74/1999. 

(XII. 25.) EüM rendelet a természetes gyógytényezőkről 

Speciális gyógyászati célra 

szánt tápszer 

24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet a speciális gyógyászati 

célra szánt tápszerekről 

Egyéb, máshova be nem 

sorolható 

Nincs információ 

 

3. táblázat: Egyéb termékek jogszabály alapú kategorizálása 
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Vényköteles gyógyszereket csak gyógyszertárban lehet beszerezni (legálisan, eltekintve a 

feketepiactól), azonban az egyéb termékeket és OTC szereket a gyógyszertárakon kívül is 

be lehet szerezni (pl. élelmiszerdiszkont, drogéria, benzinkút, internetes webáruházak, 

herbáriák stb.). 

A vényköteles és vény nélkül kapható gyógyszerek előállítása és forgalmazása, 

minőségbiztosítása meglehetősen szigorúbban szabályozott, mint az egyéb termékeké. Csak 

úgy lehet egy készítményt gyógyszerként törzskönyveztetni, ha annak gyógyító hatása és 

minősége és biztonságossága klinikai vizsgálatokban igazolt és garantált. Ezzel szemben az 

egyéb termékeknél a szabályozás nem követeli meg a hatásosság igazolását, sem a hasonlóan 

szigorú minőséget és a biztonságosságra vonatkozó eredmények bizonyítását sem. 

Ebből következik, hogy az egyéb termékek, bár bírhatnak jótékony hatással és megfelelő 

minőséggel, de az a törzskönyvezési procedúra hiánya végett hitelesen nincs alátámasztva, 

jobb esetben a gyártó szavatolja őket. 

A megfelelő jogi szabályzás hiányát sokszor a gyártók/forgalmazók kihasználják a 

magasabb bevételek elérése céljából. Ilyen esetekben lehetséges gyógyhatást tulajdonítanak 

a terméknek (mely önmagában jogszabályba ütközik), vagy a termék leírása, összetétele 

különbözik a valóságtól, rosszabb esetben káros szennyező anyagok találhatóak benne. 

Az esetleges ismeretlen (akár veszélyes szennyeződést tartalmazó) összetételen kívül, 

komoly problémát jelent, hogy a betegek a készítményeket orvosi vagy gyógyszerészi 

felügyelet nélkül alkalmazzák önmagukban, szakmailag megfontolt terápia helyett vagy 

gyógyszeres terápiájuk mellett, ami komoly rizikófaktort hordoz (egyéb termék-gyógyszer 

interakciók). Különböző vizsgálati eredmények szerint a felmért betegpopulációkban a 

gyógyszeres terápia mellett a résztvevők 40-85%-a is alkalmazhat egyéb termékeket a 

terápia kiegészítéseként [11,12,13]. Ha a szakember nem tud az egyéb termékek 

alkalmazásáról, akkor viszont nem is tud vele számolni, esetlegesen felhívni a beteg 

figyelmét a lehetséges nem kívánt hatásokra. A másik probléma, ha beteg be is számol a 

termékek alkalmazásáról az orvosának vagy gyógyszerészének, akkor sem biztos, hogy a 

termékkel kapcsolatban biztos információval tud szolgálni a szakember. És nem csak a 

rengeteg termék között való nehéz eligazodás miatt, hanem a termék ismeretlen összetétele 

végett sem (hiszen a termékről, annak pontos hatásáról még a gyártónak sincsenek 

megbízható információi, így lehetőség sem nagyon van, hogy információt szerezzen az 

orvos/gyógyszerész/asszisztens). Ezen felül, ha nem gyógyszertárban szerzi be a beteg a 

különböző termékeket, még kisebb az esélye, hogy releváns információhoz jusson (sok 

esetben az internetről, szomszédtól stb. tájékozódnak). 



23 

 

Mint említettem, a szakemberek számára is nehéz az egyéb termékekkel kapcsolatban 

információhoz jutni, ami betudható a gyártóknak és a hiányos jogi szabályzásnak, másrészt, 

hogy mind a magyar, mind az angol nyelvű szakirodalomban meglehetősen heterogén 

nevezéktannal bírnak az egyéb termékek. Adott komponenst több különböző néven 

említenek, jelentősen megnehezítve az információhoz jutást. A heterogén nevezéktant a 

depresszióban szenvedő betegek számára fontos orbáncfű példáján a 4. táblázat szemlélteti. 

 

O
rb

án
cf

ű
 

Hypericum perforatum St John’ wort Hypericum 

Saint Johns wort Hypericum noeanum Hyperici herba 

St. John’s worth Hypericum veronense Johanniskraut 

Hardhay Hypericum extraktum Herba hyperici 

hypericin Hypericum extractum Guttiferae 

hipericin orbáncfű extraktum Tüpfelhartheu 

hypericine orbáncfű extraktum Bluttkraut 

orbáncfű orbáncfű kivonat Herrgottsblut 

Saint John’s wort orbáncfű-kivonat Johannisblut 

St. John’s wort extract orbáncfűkivonat Waldhopfenkraut 

St John wort Hypericaceae Sonnwendkraut 

Feldhopfenkraut Herba de millepertuis Mannskraft 

közönséges orbáncfű 

virágos hajtás 

Hexenkraut Konradskraut 

 

4. táblázat: A heterogén nevezéktan szemléltetése az orbáncfű példáján 
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A nem egységes nevezéktan problémája nem csak a termékekhez tartozó leírások 

értelmezésekor felmerülő probléma, hanem az interakció-szűrő szakmai programok 

használatakor is, amit felmérésünk kiértékelésekor is tapasztaltunk. Így előfordulhat, hogy 

egy vagy több készítmény/anyag kimarad a vizsgálatból azáltal, hogy a készítmény, vagy 

annak aktív összetevője különböző néven szerepel a szűrő felületeken, így az esetlegesen 

fellépő interakciók rejtve maradhatnak.  

Az eligazodásban nyújt segítséget a PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi 

Gyógyszertár, valamint a HC Pointer Kft. munkatársai által a „Gyógyszerek, gyógytermékek 

és táplálék-kiegészítők között fellépő nem kívánt kölcsönhatások megelőző szűrésére 

alkalmas szoftver kialakítása” (BAROSS-DD07-DD-KKV-07-2008-0010 (INTERACT) 

című pályázat keretein belül összeállított adatbázis. Amely összefoglalja, csoportosítja több 

nem gyógyszerként alkalmazott termékek szinonim elnevezéseit. 
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5. A kölcsönhatások, interakciók általános jellemzése 

Gyógyszerkölcsönhatások definíciója, osztályozásuk, jelentőségük 

 

A nem vényköteles gyógyszerek, és egyéb termékek növekvő száma és egyre gyakoribb 

alkalmazásuk megnövelik az esélyét, hogy a betegek terápiájában alkalmazott 

készítményekkel kölcsönhatás alakuljon ki, amiről sok esetben az egészségügyi szakember 

nem tud, mivel a szabadon elérhető szer alkalmazásáról ritkán számolnak be a betegek, így 

akár negatívan is befolyásolhatja a terápia eredményét a kialakuló interakció. 

A gyógyszer-interakciókat tekinthetjük a gyógyszerhatást befolyásoló tényezők egyik 

csoportjának. Akkor beszélünk interakciókról, ha egy beteg egyidejűleg alkalmaz kettő vagy 

annál több gyógyszert, egyéb terméket, gyógynövényt, és azok farmakokinetikai, 

farmakodinámiai paraméterei megváltoznak egymás, vagy akár az azokkal együtt 

fogyasztott étel, ital vagy egyéb kémiai anyag (alkohol, dohányfüst) hatására [14]. 

A kölcsönhatásokat több szempont szerint is csoportosíthatjuk. Beszélhetünk gyógyszer-

gyógyszer, gyógyszer-egyéb termék, gyógyszer-étel/ital kölcsönhatásokról is. Jól ismert 

kölcsönhatás a depresszió terápiájában alkalmazott MAO-gátlók és a tiramin tartalmú ételek 

fogyasztásával kialakuló kölcsönhatás vagy a grapefruit enzimgátló tulajdonsága 

(CYP4503A4-az alkalmazott gyógyszerek csaknem 50%-t metabolizálja) [15]. 

Farmakológiai szempontból, illetve az interakciók mechanizmusát figyelembe véve 

beszélhetünk farmakokinetikai (felszívódás, megoszlás, metabolizmus és exkréció) és 

farmakodinámiás kölcsönhatásokról. Attól függően, hogy a gyógyszerek elméletben, 

kémcsőben megvalósuló reakcióban, vagy a szervezetben is kölcsönhatásba lépnek-e 

megkülönböztetünk in vitro és in vivo interakciókat. Az interakciók fellépésének és 

fennállásának idejében is jelentős különbségeket tapasztalhatunk. Ebből a szempontból 

beszélhetünk gyorsan bekövetkező interakciókról pl. fehérjekötődés – leszorításos reakciók, 

és lassabban bekövetkező változásokról pl. enzimindukcióról, mint az orbáncfű esetében, 

mely gyakran alkalmazott gyógynövény a depressziós betegségben szenvedők körében (a 

hyperforin hatóanyag indukálja a CYP45034A enzimet) [15]. De az is előfordulhat, hogy 

egy anyag többféle interakcióban is részt vesz. 

Az in vivo interakciók okozhatnak nem kívánt, kellemetlen hatásokat, ez esetben hátrányos 

kölcsönhatásokról van szó, amelyeket lehetőség szerint el kell kerülni. Arra is van példa, 

hogy egy-egy kölcsönhatást szándékosan kiváltanak, mert az az adott terápiában előnyös 

hatást vált ki (pl. addíció, hatás potencírozása). Különbséget tehetünk aszerint is, hogy az 
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interakció bír-e klinikai fontossággal vagy a kölcsönhatás csak elméleti szinten jelenik meg, 

de gyakorlatilag a terápia szempontjából nem releváns [14]. Ehhez hasonló csoportosítás 

mikor a veszélyességük szerint csoportosítjuk az interakciókat. A kérdőíves felmérésünk 

során tapasztaltuk, hogy a különböző szűrőprogramok más-más rendszer szerint 

osztályozzák súlyosság szerint az interakciókat, ami megnehezíti azok értékelését, 

összehasonlítását, vagy akár a statisztikai értékelését.  

Pontosan megbecsülni az interakciók előfordulási arányát nehéz, mert az erről szóló 

publikációk és tanulmányok különbözőképp definiálják őket, és az is befolyásolja az 

arányokat, hogy csak a klinikailag szignifikáns reakciókat számoljuk-e. A régebben 

elvégzett tanulmányok nem tettek különbséget ebből a szempontból [15]. 

A gyógyszer-gyógyszer interakciók incidenciája 0-2,8%-ra tehető (egy kilenc kórházban 

végzett tanulmányt magában foglaló review szerint) [15]. Egy nem kívánt hatásokat kutató 

vizsgálatban azt az eredményt kapták, hogy az esetek 2%-ában valamilyen kölcsönhatásnak 

tudható be a nem kívánt esemény. Egy Angliában elvégzett prospektív vizsgálat eredménye 

szerint (hospitalizált betegek között) az esetek 6,5%-ban alakult ki ADR (Adverse Drug 

Reaction- nem kívánt Gyógyszerhatás), melyek 16,6%-a tudható be interakcióknak, ami 

nagyjából az összes eset 1%-a [15]. Egy korábbi USA-ban elvégzett vizsgálat 4,1%-ra tette 

az interakciók incidenciáját a járóbetegek közt [15].  

Szerencsére a súlyos problémát okozó kölcsönhatások aránya alacsony, de ennek ellenére 

fontos, hogy minél nagyobb arányban kiszűrjük őket, hogy a kezelő személyzet elől ne 

maradjanak rejtve –a terápia eredményességének rovására. 

Az általunk vizsgált betegcsoport esetében (is) az esetben is fontos foglalkozni, ha a betegek 

nem alkalmaznak semmilyen egyéb terméket, mivel a betegek a sok esetben több szakorvos 

kezelése alatt is állnak, így értelemszerűen több gyógyszert is szednek, ami magával 

hordozza az interakciók kialakulásának, esetlegesen gyógyszer duplikáció veszélyét is. 

Másrészt a depressziós betegpopulációra jellemző nem megfelelő adherencia (mint az 

kérdőíves felmérésünkben is látható lesz) is vezethet a gyógyszereik nem megfelelő 

alkalmazásához, elhanyagolásához és megnyilvánulhat a kezelőorvosuk és gyógyszerészük 

tudta nélkül alkalmazott készítmények használatában is. Ez a tényező szintén növeli a nem 

kívánt hatások és interakciók kialakulásának esélyét.  

Fontosnak tartom kiemelni az interakciók kialakulásának szempontjából, a 

metabolizmusban nagy szerepet játszó citokróm P450 enzimrendszert. A metabolizmus az a 

folyamat, amelynek során a szervezetbe került gyógyszer és egyéb anyagok biokémiai 

átalakuláson mennek keresztül, ezzel elősegítve a szervezetből való ürülésüket. Az 
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átalakulási reakciók az esetek többségében a májban, de a vesében, tüdőben, bélben zajlanak 

le. A metabolizmus folyamatait fázis I, és fázis II reakciókra oszthatjuk. A citokróm p450 

(rövidebben CYP450) enzimrendszer a fázis I folyamatokban játszik szerepet, melynek fő 

helye a máj, és a vékonybélben található enterocyták. A CYP450 rendszer magában foglal 

57 izoenzimet és sok izoformát, mely szükségessé tette egy nevezéktan létrehozását 

(Wilkinson 2005). Ezen enzimek közül 4 alcsaládba tartozók felelősek az alkalmazott 

gyógyszerek metabolizmusának 90%-áért (CYP1, CYP2, CYP3 és CYP4) [15]. 

A depresszió kezelésében alkalmazott gyógyszerek metabolizmusában és az interakciókkal 

kapcsolatban fontos megemlíteni a CYP3A4 és CYP2C9 enzimeket, melyek néhány 

szubsztrátjáról, indukátorairól, inhibítorairól összefoglaló az 5. táblázatban látható. 

 

CYP 450 izoforma Szubsztrát Indukátor Inhibítor 

CYP2C9 Diazepam 

Diclofenac 

Losartan 

SSRI-k 

Warfarin 

Barbiturátok 

Rifampicin 

Amiodaron 

Azol-típusfú 

antifungális szerek 

Isoniazid 

CYP3A4 Benzodiazepinek 

Kalciumcsatorna-

blokkolók 

Orális 

fogamzásgátlók 

Warfarin 

Barbiturátok 

Orbáncfű 

Carbamazepine 

 

Grapefruit 

Ketoconazole 

Verapamil 

 

5. táblázat: Példák a CYP450 enzimrendszer szubsztrátjaira, indukátoraira és 

inhibítoraira 

 

Egy-egy enzim önmagában való befolyásolása nem okoz feltétlenül problémát, mert egy-

egy anyagot több enzim is metabolizálhat. Azonban olyan esetben, ha egy kémiai ágenst egy 

enzim metabolizál elsődlegesen, akkor az nagyban befolyásolhatja a plazma szintjét (példa 

az 5.táblázatban).  

A legerősebb enzim induktorok között tartják számon például az antiepileptikum 

barbiturátokat, phenytoint és karbamazepint, vagy egyes antibiotikumokat, mint a 

rifampicin.  

Enzimgátló hatásáról a grapefruit lé széles körben ismert, furanokumarin típusú bergamottin 

és 6',7'-dihidroxibergamottin hatóanyaga szelektíven képes gátolni a CYP3A4 izoenzimet, 

ezáltal megnövekedett plazma szinteket okozhat. Egy pohár elfogyasztása is képes az 

enzimet 24-48 óra időtartamra gátolni, rendszeres fogyasztása pedig folyamatos 

enzimgátlást okozni [15]. 

A depresszív terápiában gyakran alkalmazott orbáncfű enziminduktor hatással rendelkezik 
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(CYP3A4), ami a terápiában elégtelen plazmaszinteket okozhat, veszélyeztetve a terápia 

eredményességét [15]. Azonban az orbáncfű enzimgátló hatással is rendelkezik. 

Kísérletekben kimutatták, hogy in vitro MAO-gátló (monoamin oxidáz gátló) tulajdonsága 

van, de klinikai relevanciával nem bír. Ezen kívül nem kívánt hatás felléphet azáltal is, hogy 

gátolja a szerotonin és a noradrenalin visszavételét, ezáltal szerotonin-szindróma 

kialakulását okozhatja SSRI (szelektív szerotonin visszavétel gátló) szerrel együtt 

alkalmazva. Az orbáncfű alkalmazását depressziós betegségben szenvedőknek mindenképp 

meg kell fontolni és tudatni az alkalmazás tényét kezelőorvosukkal, gyógyszerészükkel  

[16].  

Néhány, már ismert, a szakirodalomban megtalálható, az affektív zavarral küzdők 

terápiájában előforduló lehetséges interakciót a 6. táblázatban soroltam fel. A táblázatban 

észrevehető, hogy nem szerepelnek benne egyéb termékek, vagy gyógynövények, ennek 

ellenére látszik, hogy így is nagyszámú kölcsönhatást kell figyelembe venni. Kivételként az 

orbáncfüvet találjuk meg benne, melynek hatása bizonyított (klinikai vizsgálatokkal 

alátámasztva) enyhe vagy közepesen súlyos depresszív megbetegedés esetén. Ezért az 

orbáncfű vagy annak aktív hatóanyagai gyógyszerként vannak forgalomban és potenciális 

veszélyei miatt kerültek fel az OÉTI Szakértői Testülete által „Étrend-kiegészítőkben 

alkalmazásra nem javasolt növények” listájára és ezért nem található meg egyéb 

termékekben, étrend-kiegészítőkben, csak gyógyszerekben és hagyományos növényi 

gyógyszerekben [17]. 

A kölcsönhatások szűrése mind nagyobb figyelmet kap, ahogy egyre több a szűrő program 

és akár laikusok számára elérhető adatbázis, egyre több az interakciókkal kapcsolatos kutatás 

és egyre több szakirodalom születik a témában. Szerencsére a gyógyszerek alkalmazási 

előírásai is egyre több információt tartalmaznak a kölcsönhatásokkal kapcsolatban, 

megkönnyítve a nem várt hatások kiszűrését, megelőzését. 

Az interakciók szűrése és kialakulásuk megelőzése lehetne a gyógyszerészek feladata, akár 

a kórházakban az osztályos tevékenység részeként, akár közforgalomban a gyógyszerészi 

gondozás keretein belül.  
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Antidepresszáns Kölcsönhatásba lépő ágens Várható hatás 

TCA 

Adrenalin és más direkt ható 

szimpatomimetikumok 
Felerősödött hatás 

Alkohol Megnövekedett szedatív hatás 

Antiarritmiás szerek Kamrai aritmia veszélye 

Görcsgátlók Csökkent görcsküszöb 

Monoamin-oxidáz gátlók (MAOIs) Súlyos hipertenzió 

Fluoxetin Megnövekedett TCA-szintek 

SSRI 

Antikoagulánsok Felerősödött hatás 

MAOIs  

Lítium Szerotonin szindróma veszélye 

MAOI-ok 

Alkohol Hipertenzív krízis 

Vérnyomáscsökkentők Megnövekedett hatás 

Görcsgátlók Csökkent görcsküszöb 

Levodopa Hipertenzív krízis 

Szimpatomimetikumok Hipertenzív krízis 

Antipszichotikumok 

Anesztetikumok Hipotenzió 

Görcsgátlók Csökkent görcsküszöb 

Antiarritmiás szerek Kamrai aritmia veszélye 

Asztemizol és terfenadin Kamrai aritmia veszélye 

Lítium 

NSAID-ok Megemelkedett lítium-szint 

SSRI-k Szerotonin szindróma veszélye 

Diuretikumok, tiazidok Megemelkedett lítium-szint 

ACE-gátlók Megemelkedett lítium-szint 

Szumatriptán KIR-toxicitás veszélye 

Orbáncfű 

CYP450 induktorok (1A2, 2C9, 3A4) 

Indinavír Csökkent szérum-koncentráció 

Warfarin és acenokumarol Csökkent antikoaguláns hatás 

SSRI-k Megnövekedett szerotonerg hatás 

Karbamazepin Csökkent szérum-koncentráció 

Digoxin Csökkent szérum-koncentráció 

Ösztrogén- és progeszteron-

származékok 

Csökkent fogamzásgátló hatás 

Teofillin Csökkent szérum-koncentráció 

Ciklosporin Csökkent szérum-koncentráció 

6. táblázat: Néhány példa az antidepresszáns terápia során esetlegesen kialakuló 

kölcsönhatásokról [7] 
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6. Kérdőíves felmérés 

 

2015 májusában kezdődött vizsgálatunk során a fent ismertetett betegcsoportból a PTE 

KK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikáján ambulánsan kezelt, illetve hospitalizációra 

szoruló unipoláris depresszióval és/vagy szorongásos zavarral küzdő betegek önkéntes 

kérdőíves felmérésünkbe történő bevonását, átlagosan 45-50 perces interjúk készítését 

tűztük ki célul. A beavatkozással nem járó vizsgálat lefolytatására a PTE Klinikai Központ 

Intézményi és Regionális Kutatásetikai Bizottságának engedélye után került sor 

(ügyiratszám: 5637). A vizsgálatra alkalmas betegek kiválasztásában a Klinika szakorvosai 

voltak segítségünkre. 

A lefolytatott vizsgálat során pszichiátriai problémákkal küzdő, szakirodalmi adatok alapján 

kiegészítő termékeket (különösen gyógynövényeken alapuló készítményeket) az átlagosnál 

gyakrabban alkalmazó betegcsoport vizsgálata volt a célunk. Az önként vállalt vizsgálatra, 

átfogó gyógyszerész-beteginterjúk lefolytatására 54 szorongásos és/vagy depressziós zavar 

miatt kezelésben részesülő, kompenzált állapotban lévő járó-, illetve fekvőbeteg 

bevonásával került sor. A beleegyező nyilatkozat kitöltését aláírását követően a minden 

beteg egyedi azonosítószámot kapott, és a továbbiakban azzal az azonosítóval szerepeltek a 

felmérésben, kiértékelésben, így biztosítva anonimitásukat. A kódszámot a felmérést végző 

gyógyszerész nevének első betűjéből és egy három számból álló sorszámból képeztük (pl 

e001). A Beleegyező nyilatkozat és a Tájékoztató a felmérésről és annak céljáról a 

Függelékben olvasható.  Kérdőíves felmérésünkkel, majd a gyógyszerelés lázlapokkal, 

illetve kórrajzokkal történő összevetésével a gyógyszerelés és egyéb készítmény-alkalmazás 

során kialakult interakciók mellett a kiegészítő termékek alkalmazásának motivációját, a 

betegek terápiás adherenciáját (Morisky Medication Adherence Scale-4), illetve a 

gyógyszeres pszichiátriai kezeléssel kapcsolatos attitűdjét elemeztük. A gyógyszer-

gyógyszer, illetve gyógyszer-kiegészítő termék kölcsönhatások négy különböző angol 

nyelvű adatbázis (Micromedex, Lexi-Interact, Medscape és drugs.com) alkalmazásával 

történő elemzése nemcsak a 38 női és 16 férfi beteg interjút megelőző egy hónapos kezelése 

során felismert, számos esetben klinikai relevanciával bíró interakciójára hívta fel a 

figyelmet, de a különösen a kiegészítő készítmények esetén jellemző eltérő nevezéktanra és 

a rendelkezésre álló hiányos ismeretanyagra visszavezethető, a szűrést megnehezítő 

körülményekre is rávilágított. Az adatbázisok egyazon betegcsoporton történő összevetése 

esetén tapasztalt eltérései ugyancsak kiemelik a gyógyszerészek szerepét és felhívják a 
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szakemberek figyelmét a klinikai szempontból releváns és hatékony interakció-szűrés 

nehézségeire és jelentőségére. 

Jelen szakdolgozat terjedelmi korlátai miatt a beteg-adherencia felmérésére, annak 

tapasztalataira, valamint az egyéb termék és gyógyszer interakciók szűrésére és 

eredményeire koncentrálunk. 

 

6.1 A beteg-együttműködés felmérése 

 

A terápia-követés és a beteg együttműködés minden krónikus betegségben, különösen a 

depressziós megbetegedésekben nagymértékben meghatározza a terápia eredményességét. 

Az utóbbi időszakban a szakemberek a megfelelő adherencia (terápiahűség) fontosságát 

hangsúlyozzák, amely magában foglalja a beteg szakemberrel egyeztetett, rá vonatkozott 

ajánlásoknak megfelelő viselkedését mind a gyógyszerek alkalmazása, mind az életmód és 

diéta területén [18,19]. Így az adherencia nem (csak) a betegnek adott, rá vonatkozó 

utasítások betartását, a terápia követését foglalja magában, hanem az egészségügyi 

személyzet, a betegek és a hozzátartozóik kooperációját jelenti, ami a beteg kezelésének 

aktív részévé kell, hogy váljon.   Ennek értelmében a gyógyítási folyamat részévé kell válnia 

a betegek segítése és motiválttá tétele annak érdekében, hogy a saját egészségük érdekében 

cselekedjenek. Ennek ellenére számos vizsgálat azt mutatta ki, hogy különösen a krónikus 

betegségben szenvedők jelentős része, 30-40%-uk nem működik együtt megfelelően a 

terápiája során [19,20,21]. A depressziós megbetegedéssel küzdő populációban az átlagtól 

rosszabb értékeket mértek, mi szerint akár közel a betegek fele non-adherens. Egy 2011-es 

meta-analízis eredménye szerint, mely 31 vizsgálatot és több mint 18000 ember adatait 

foglalja magába, a depresszív megbetegedéssel küzdők 1,76-szor nagyobb eséllyel nem 

működnek megfelelően együtt terápiájukban, mint az egyéb krónikus megbetegedéssel 

küzdők [22,23]. 

A nem megfelelő együttműködés több tényezőre vezethető vissza. Számos esetben nem a 

betegek együttműködési hajlandósága hiányzik, hanem az együttműködési képességgel van 

a probléma. Az együttműködési hiány oka és mértéke egyaránt felmérhető kérdőíves 

vizsgálat során. Erre a célra szolgál a Morisky Gyógyszerelési Együttműködési skála, melyet 

vizsgálatunk során is használtunk. A röviden MMS-4 (Morisky Medication Adherence 

Scale-4; MMS-4), négy eldöntendő kérdésből áll [24]. 

A felmérés során a kérdőív kitöltésére kértük meg a résztvevőket, és a kérdőív kitöltése előtt 
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hangsúlyoztuk, hogy ne kizárólag a pszichiátrián kapott gyógyszereikkel kapcsolatban 

válaszoljanak, hanem bármely rendszeresen szedett gyógyszerükkel kapcsolatban.  

Az alábbi kérdéseket tartalmazza a kérdőív (az Adherencia kérdőív a függelékben 

olvasható): 

 

1. Előfordul, hogy időnként elfelejti bevenni a gyógyszerét? 

2. Előfordul, hogy időnként kevésbé tartja fontosnak a gyógyszerbevételt? 

3. Amikor a gyógyszere bevétele után rosszabbul érzi magát, előfordul, hogy 

abbahagyja a szedését? 

4. Amikor a gyógyszere bevétele után jobban érzi magát, előfordul, hogy abbahagyja 

a szedését? 

 

Az értékelés során a kérdésekre adott „Igen” válasz 1 pontot, a „Nem” válasz 0 pontot ér, 

ami alapján a betegek 0 és 4 pont közötti pontszámot kaphattak. A pontokhoz tartozó 

adherencia szintek a következőek: 

 

0-1 pont – megfelelő szintű adherencia 

2 pont – mérsékelt szintű adherencia 

3-4 pont alacsony szintű adherencia 

 

A következő eredmények születtek: 25 főnek magas szintű a beteg-együtműködése (0 pont: 

9 fő, 1 pont: 16 fő), mérsékelt szintű adherenciát mértünk 15 fő esetében, és 14 betegnek (3 

pont: 11 fő, 4 pont: 3 fő) alacsony szintű az együttműködése.  

 

0-1 pont – megfelelően magas szintű adherencia – 46,3% 

2 pont – mérsékelt szintű adherencia – 27,8% 

3-4 pont – alacsony szintű adherencia – 25,9% 

 

Az eredmények táblázatos összefoglalója a 7. táblázatban és az 1. ábrán látható. 
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Pontérték Betegszám Részarány [%] 

0 9 16,7 

1 16 29,6 

2 15 27,8 

3 11 20,3 

4 3 5,6 

Összesen 54 100,0 

 

7. táblázat: Az adherencia felmérésen elért pontértékek, és az adott pontokat elérő 

betegek száma, részaránya 

 

 

 

1. ábra: Az adherencia felmérésen elért pontértékek, és az adott pontokat elérő 

betegek száma 

 

A vizsgálat eredményeinek értékelése során megállapítható, hogy a résztvevő 54 beteg a 

nemzetközi vizsgálatokban mért eredményekhez hasonló eredményeket mutatott. Magas 

arányban 53,7%-ban rendelkezik mérsékelt, illetve alacsony szintű (25,9%) adherenciával. 

Az MMS-4 kérdőív eredményeinek értékelésénél fontos figyelembe venni, hogy az a 

betegek saját bevallásán és nem gyógyszer-számlálási, illetve felhasználási elemzéseken, 

vagy a hatóanyag plazmaszintjének közvetlen mérésén alapul.  
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6.2 Gyógyszer és egyéb termék kölcsönhatások szűrése és értékelése 

 

A vizsgálatban résztvevő betegeket a pszichiátriai kezelésük mellett alkalmazott, a 

terápiájukat kiegészítő vagy egyéb okból használt készítmények szedésével kapcsolatban 

kérdeztük. Arra kértük őket, hogy sorolják fel az interjút megelőző egy hónapban 

alkalmazott, nem pszichiáter szakorvos vagy más orvos által felírt gyógyszereket, egyéb 

készítményeiket, illetve azt, hogy milyen célból alkalmazzák az adott készítményt, 

gyógynövényt. Az interjút követően a fekvőbeteg ellátásban kezelt betegek esetében a 

lázlapok és kórrajzok elemzésével összegyűjtöttük az alkalmazott vényköteles 

készítményeiket. (Az Interakciós kérdőív a Függelékben olvasható.) 

A vizsgálat kezdete során hozott döntésünk alapján a kölcsönhatások szűrése és értékelése 

során a kölcsönhatás-elemzésbe minden készítményt és összetevőt szűrtünk, azonban az 

egyéb termékek közé csak a gyógyszernek nem minősülő készítményeket, valamint az 

önmagában felhasznált gyógynövényeket soroltuk. Nem soroltuk azok közé a depressziós 

megbetegedés kezelésére szolgáló és egyéb vényköteles és vény nélkül kapható 

készítményeket. 

 

Keresési módszertan 

 

A gyógyszer és egyéb termékek kölcsönhatásokat négy angol nyelvű interakció-szűrő 

felületen vizsgáltuk. A használt felületek a következők voltak: 

 

 drugs.com Drug Interactions Checker (korlátozás nélkül hozzáférhető) – A 

drugs.com három kategóriába sorolja a kölcsönhatásokat, Minor, Moderate és Major 

fokozatú interakciókat különböztet meg. Ha Major kölcsönhatás kerül kiszűrésére, 

cselekvési tervet ajánl fel, illetve Moderate kölcsönhatás esetén a terápia szoros 

monitorozását javasolja. Referenciaként minden felismert interakciópár esetében 

feltünteti a kölcsönhatásra vonatkozó, jelenleg rendelkezésre álló szakirodalmakat.  

 

 Micromedex Solutions Interaction Checker (előfizetés ellenében hozzáférhető) – A 

Micromedex Solutions interakció-szűrő felülete négy különböző különböztet meg 

interakciók esetében: a Minor, Moderate, Major és Contraindicated súlyossági 

fokozatot is megkülönböztet.  
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 Medscape Interaction Checker (előfizetés nem, de regisztrációhoz kötött a 

használata) – A Micromedex-hez hasonlóan szintén négy kategóriába sorolja a 

felismert kölcsönhatásokat, klasszifikációja szerint Minor, Significant, Serious és 

Contraindicated interakciókat különböztet meg. A kiszűrt interakciókra vonatkozóan 

szoros monitorozást, illetve szükség esetén cselekvési tervet fogalmaz meg a 

felhasználók számára a drugs.com-hoz hasonlóan. 

 

 Lexi-Interact Online (előfizetéssel rendelkező felhasználók számára elérhető) – A 

uptodate.com Lexicomp felületén működő Lexi-Interact Online kölcsönhatásszűrő 

és értékelő adatbázisa A, B, C, D és X kategóriák szerint csoportosítja a 

kölcsönhatásokat. A: Nincs ismert kölcsönhatás; B: Nincs szükség változtatásra vagy 

a terápia értékelésére; C: A terápia monitorozása indokolt; D: Megfontolandó a 

terápia megváltoztatása; X: Kerülendő gyógyszer-kombináció. Az interakciók 

szűrését követően itt is hivatkozásokkal együtt kapunk részletes magyarázatot 

kölcsönhatásra vonatkozóan. 

 

A fenti felsorolásból láthatóak a szűrő-felületek közötti különbségek, melyek már a 

használatuk megkezdése előtt előre vetítették számunkra az eltéréseket. 

 

A kiértékelést megelőzően terveink között szerepelt a magyar nyelvű PHARMINDEX 

Online gyógyszerkölcsönhatás szűrű program használata is, azonban a vele folytatott 

kiértékelést ellehetetlenítette az a hátránya, hogy csak interakciós párok szűrésére van 

lehetőség. Ez azon betegek adatainak kiértékelésében okozott volna komoly nehézségeket, 

akik akár 12-14 készítményt is alkalmaztak egy időben. További nehézségeket okozott volna 

az a tény, hogy a szűrés nem hatóanyag (vagy aktív összetevő) alapú, hanem készítmény 

alapú. Ez problémás abból a szempontból, hogy több készítményt nem tartalmaz az 

adatbázis, és abban az esetben is, ha önállóan alkalmazott gyógynövényre keresnénk. 

További problémát jelentett volna használata során az, hogy több készítményt a betegek nem 

tudtak pontosan megnevezni, csak például egy-néhány aktív összetevőjét (C-vitamin 

tabletta, kalcium pezsgőtabletta) tudtak felsorolni. Tehát több szempontból is előnyösebb 

volt a választott idegen nyelvű felületeket használnunk.  

Azonban az előbb felsorolt programok alkalmazása során is több problémával kerültünk 

szembe. Több hatóanyag is létezik, ami csak Magyarországon vagy csak a környező 

országokban van forgalomban, és emiatt ezeknek a hatóanyagoknak csak egy része található 



36 

 

meg az alkalmazott felületek adatbázisában, vagy bizonyos esetekben egyik felületen sem 

található meg. Az ilyen esetekben az eredeti készítmény hatóanyagához hasonló kémiai 

szerkezetű és hasonló farmakokinetikai és farmakodinámiai tulajdonságokkal bíró az 

alkalmazott adatbázisokban megtalálható hatóanyaggal helyettesítettük. Az ilyen esetekben 

végrehajtott helyettesítésekre például a 8. táblázat szolgál. 

 

Eredeti 

hatóanyag 
drugs.com Lexi Interact Medscape Micromedex 

acenokumarol warfarin acenocoumarol warfarin warfarin 

drotaverin papaverin papaverin papaverin papaverin 

diosmin, 

hesperidin 
diosmiplex 

diosmin and 

hesperidin 
- diosmin/hesperidin 

nadroparin enoxaparin nadroparin enoxaparin enoxaparin 

piracetam levetiracetam piracetam piracetam levetiracetam 

chlorprotixen chlopromazin chlorpromazin chlorpromazin chlorprotixen 

 

8. táblázat: Példák az alkalmazott adatbázisokban nem található hatóanyagok és aktív 

összetevők helyettesítésére 

 

Továbbá problémát jelentett az, hogy több olyan hatóanyagot is alkalmaznak a betegek, 

melyek nem találhatóak meg az angol nyelvű adatbázisokban és nem is tudtuk megfelelően 

helyettesíteni őket. Erre példa a cinalozepam és a tiaprid, melyek egyik használt felületen 

sem találhatóak meg. Az itthon és a kiválasztott betegcsoportban is nagy arányban 

alkalmazott metamizolt és trimetazidint kizárólag a Lexi-Interact Online felületén tudtuk 

szűrni. 

A növényi alapú készítmények és bizonyos esetekben a saját termesztésű növények aktív 

összetevőinek szűrése során munkánkat a korábban is említett „Gyógyszerek, 

gyógytermékek és táplálék-kiegészítők között fellépő nem kívánt kölcsönhatások megelőző 

szűrésére alkalmas szoftver kialakítása” című pályázat keretein belül összeállított adatbázis 

segítette. Az adatbázis 156 növény és növényi hatóanyag szinonim, valamint hazai és 

külföldi szakirodalmakból gyűjtött elnevezéseit összefoglaló táblázatait vettük alapul a 

felmérésünkben előforduló komponensek szűrése során. A felmérésünkben szereplő 51 

növény kiválogatását követően összegeztük azon keresőszavakat melyekre szűrtünk az 
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adatbázisokban. A keresést követően a 4 szűrő-felületere lebontva táblázatos formában 

összegeztük, hogy megtaláltuk-e az adott növényt vagy komponenst, és ha igen akkor azt 

milyen elnevezéssel. Erre egy példát láthatunk a 9. táblázatban. 

 

Csalán 

Urtica dioica 

nettle urtica dioica nettles 
stinging 

nettle 

nettle 

dwarf nettle 

ferro culta 

stinging nettle 

urtica 

 

9. táblázat: Egy példa a gyógynövények vagy azok aktív összetevőinek keresési 

módszertanára és találataira 

 

Az összetett egyéb készítmények szűrése szintén standardizáltan, a szűrést megelőzően 

készített összefoglaló alapján történt. Ez biztosította a különböző adatbázisokban végzett 

keresések alkalmával az összetett egyéb termékek minden esetben egységes, azonos 

keresőszavakkal történő szűrését. Erre található példa a 10. táblázatban. 

 

Készítmény Keresőszavak 

Béres Porcerő vitamin D3 vitamin K1 vitamin C glucosamine trace elements 

Béres Actival multivitamin 

with iron 

ginseng lutein MultiVits with 

Beta Carotene 

trace elements 

10. táblázat: Az összetett egyéb termékek egységes keresését biztosító összefoglaló két 

készítmény példáján keresztül 
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Eredmények 

 

A beteg által alkalmazott hatóanyagok és aktív hatóanyagok száma, illetve azokon belül 

az egyéb termék kategóriába sorolt összetevők száma betegenkénti leosztásban összesítve a 

11. táblázatban látható. A kiemelkedően magas számok a legtöbb esetben az összetett 

készítmények alkalmazásának tudhatóak be. 

 

Kód Darab-

szám 

Kód Darab

-szám 

Kód Darab-

szám 

Kód Darab-

szám 

Kód Darab

-szám 

Kód Darab

-szám 

e001 9/1 e010 9/4 e019 9/3 e028 10/4 e037 7/4 e046 15/1 

e002 15/4 e011 10/2 e020 10/0 e029 14/4 e038 7/2 e047 15/8 

e003 28/11 e012 9/1 e021 6/0 e030 17/10 e039 15/0 e048 25/8 

e004 25/13 e013 23/15 e022 9/3 e031 12/4 e040 15/2 e049 9/5 

e005 16/11 e014 14/7 e023 24/18 e032 8/5 e041 12/3 e050 9/1 

e006 13/2 e015 11/5 e024 14/1 e033 20/6 e042 11/5 e051 17/4 

e007 12/1 e016 9/0 e025 4/0 e034 9/0 e043 18/4 e052 14/5 

e008 13/4 e017 16/6 e026 19/12 e035 15/5 e044 20/10 e053 16/6 

e009 7/5 e018 12/7 e027 7/5 e036 9/3 e045 16/3 e054 16/6 

Átlag 13,4/ 4,7 

 

11. táblázat: A vizsgálatba bevont betegek által alkalmazott hatóanyagok, illetve egyéb 

termékek aktív összetevőinek mennyisége 
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A négy adatbázisban végzett keresési munkáról elmondható, hogy átlagosan 13,4 a betegek 

által bevallott és a lázlapon, kórlapon szereplő aktív összetevőkből a 2. ábrán feltüntetett 

arányban találtuk meg őket a szűrő-felületeken.  

 

 

 

2. ábra: A betegek által szedett hatóanyagok és aktív összetevők száma az egyes 

adatbázisokban megtalált összetevők számával, arányával 
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Az alábbiakban a négy adatbázis különböző eredményeinek összegzése következik. A 3. 

ábrán a felismert és egyéb termék kölcsönhatásokat, azok arányát tüntettük fel az interakciók 

súlyosságától függetlenül vagy, hogy bírnak-e klinikai relevanciával.  A narancsszínnel 

jelölt egyéb termék kölcsönhatások között együttesen szerepelnek az egyéb termék-

gyógyszer, és a ritkábban előforduló egyéb termék-egyéb termék kölcsönhatások, a kék 

színnel pedig a gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatások aránya szerepel. 

 

 

 

3. ábra: A gyógyszer-gyógyszer és az egyéb termék-gyógyszer, illetve egyéb termék-egyéb 

termék kölcsönhatások egymáshoz viszonyított aránya a négy szűrőfelületen 
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A négy adatbázist külön ábrázolva és csak az adatbázis értékelése alapján a klinikai 

relevanciával bíró kölcsönhatások kiszűrése gyógyszerek és egyéb termékek 

vonatkozásában nagyban megváltoztatja a kölcsönhatások egymáshoz viszonyított arányát. 

Az 4. ábrán az egyéb termékek alkalmazásával összefüggő kölcsönhatásokat ábrázoltuk, 

azonban minden adatbázis esetén csak a súlyosként értékelt (Serious-Contraindicated, 

Major-Contraindicated, Major, illetve D-X) kölcsönhatások arányának bemutatására 

szorítkozunk. 

 

 

4. ábra: Az összes kiszűrt, illetve a súlyosnak értékelt egyéb termékek alkalmazásához 

köthető kölcsönhatások aránya a négy szűrőfelületen 

 

A diagramokról leolvasható, hogy mind a négy adatbázisban nagyságrendileg azonos, illetve 

hasonló arányban jelentek meg mind az egyéb termékekre és összetevőikre vonatkozó 

kölcsönhatások, mind az egyéb termékkel kapcsolatos, az adott szűrőfelület szerint 

súlyosnak, klinikai relevanciával bírónak jelzett interakciók. A látható különbségek részben 

az eltérő értékelési rendszereknek, részben pedig az egyéb termékek és azok összetevőinek 

megtalálási arányának tudhatók be.  
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Az 5. ábrán az összes betegnél együttesen összegyűjtött egyéb termékek számát, illetve a 

különböző szűrőfelületeken megtalált részarányukat láthatjuk. 

 

 

 

5 ábra: A felmérésben felismert, illetve keresett összes egyéb termék összetevő száma, 

valamint azok megtalálási részaránya a négy keresőfelületen 

 

A következőkben a betegek elmondása szerint az öt leggyakrabban alkalmazott egyéb 

termék, illetve gyógynövény és néhány azoknak az alkalmazásához kapcsolódó interakció 

ismertetése olvasható. 

 

 A megkérdezettek közül 31 beteg (57,4%) szed rendszeresen C-vitamin-tartalmú 

készítményeket vagy önmagában C-vitamint, melyet számos különböző céllal, 

illetve javallatban alkalmaznak (általános „immunerősítés”, „a dohányzás káros 

hatásainak kivédése” stb.). A legtöbben a konkrét készítménynevet nem tudják 

megnevezni, arra esetenként a beviteli formából, beszerzési forrásból, illetve 

felírhatóságból következtethetünk. 
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 A B6-vitamint, önmagában vagy magnézium vegyületekkel kombinálva szintén a 

betegek jelentős hányada, 17 fő (31,5%) alkalmazza rendszeresen. A B6-vitamint 

nagyrészt gyógyszertárból szerzik be. Nyugtató és idegrendszeri hatásokat 

tulajdonítanak neki. Az elterjedt hányingercsillapító hatást nem nevezte meg 

egyetlen beteg sem.  

 Citromfüvet, főként egykomponensű tea formájában a betegek 18,5%-a, 10 fő 

fogyaszt. Sok esetben herbáriákban vásárolják meg a betegek, azonban több beteg 

saját termesztésű növényt fogyaszt. Érdekesség, hogy azok a betegek, akik 

bármilyen egyéb terméket vagy gyógynövényt fogyasztottak, itt vallották be 

szinte egyedül, hogy a tea fogyasztása összefüggésben állhat az 

alapbetegségükkel.  

 Kamillát szintén tea formájában fogyasztanak a betegek. 9 fő, a megkérdezettek 

16,7%-a. fogyasztja rendszeresen. A felhasználás okaként többen általános 

„immunerősítő” hatást említettek, többen gyulladáscsökkentő hatása miatt, illetve 

akár élvezeti teaként is fogyasztják a kamillateát.  

 A kalcium-sók, leginkább kalcium-karbonát formájában történő felhasználása (7 

fő, 13%) az esetek többségében kalcium-pótlás, illetve az allergiás tünetek 

csillapítása céljából történik. 

 

A fent ismertetett leggyakoribb egyéb termékkel, a C-vitaminnal kapcsolatban 

megállapítható, hogy súlyosként értékelt interakciót a vizsgált betegcsoportban egyedül az 

acetilszalicilsavval adott. A C-vitamint szedők 38,7%-nál (12 beteg) szűrtük ki ezt az 

interakciót, ami a fellépő kölcsönhatáson kívül az acetilszalicilsav jelentős mértékű 

felhasználására is felhívja a figyelmet. Mivel mindkét hatóanyag vény nélkül hozzáférhető, 

valószínűleg az egészségügyi szakemberek nem tudnak a C-vitamin és az acetilszalicilsav 

együttes alkalmazásáról. 

A citromfű és a B6-vitamin alkalmazásával kapcsolatban egyik szűrő-felületen sem találtunk 

interakciót. 

A kamillatea fogyasztásával kapcsolatban viszont számos kölcsönhatást talált mind a négy 

adatbázis. Általánosságban elmondható, hogy a véralvadási és vérzési problémák kapcsán 

gyógyszerelt betegek esetében bírhat jelentőséggel. Vérzési veszélyhez vezethet, ha a 

kamillát együtt alkalmazzák acenokumarol, warfarin, acetilszalicilsav, valamint nadroparin 

tartalmú készítményekkel. Azonban hozzá kell tenni, hogy klinikailag releváns mértékű 
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interakció kialakulásához nagy mennyiségű kamilla elfogyasztása szükséges.  A depresszió 

gyógyszeres terápiája kapcsán is kialakulhat interakció, escitalopram és venlafaxinnal 

alakulhat ki kölcsönhatás. 

A kalcium vegyületek, így a kalcium-karbonát is befolyásolhatja több gyógyszer 

felszívódását. Vizsgálatunk során az acenokumarol, alprazolam, chlroprotixen és 

valproinsav hatóanyagokkal történő együttes alkalmazáshoz köthetően találtunk interakcióra 

lehetőséget. Azonban egyik szűrő-felület sem értékelte súlyos, klinikai relevanciával bíró 

kölcsönhatásnak. 

A felmérés során egyéb termékek alkalmazásával kapcsolatban négy beteg esetében 

találtunk X, Contraindicated vagy Major besorolású interakciót. Egy beteg az 

antidepresszáns terápiája mellett az IBS-szerű tüneteinek kezelésére útifüvet és aloe verát 

alkalmaz pálinkában áztatva.  Az alkohol és az antidepresszáns kezelésként alkalmazott 

gyógyszerhatóanyagok minden felületen szorosan megfigyelendő interakciót jeleztek, a 

mirtazapin és alkohol kölcsönhatását az adatbázisok súlyos (contraindicated, X), kerülendő 

kombinációként értékelték. A további három beteg esetében az orbáncfű kölcsönhatásaival 

kapcsolatban jeleztek a programok. Az antidepresszáns terápiában alkalmazott 

escitaloprammal, clomipraminnal és alprazolammal jelentkezett interakcióra találat, az 

egyéb vényköteles készítmények közül pedig az esomeprasollal (ami CYP2C9 és CYP3A4 

szubsztrát), amlodipinnel és losartannal (CYP3A4 szubsztrátok) kapcsolatban hívták fel a 

szűrő-felületek a figyelmünket. 

Vizsgálatunk során számos –akár klinikai relevanciával bíró- interakciót szűrtünk ki, de ezek 

részletezése jelen dolgozat terjedelmi korlátai miatt nem lehetséges. 
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7. Összegzés 

 

A gyógyszer és az egyéb termékek szedésével kapcsolatos kölcsönhatások jelenléte, 

felismerése és kezelése a gyógyszerészek számára szakmai kihívás. A gyógyszeres 

kölcsönhatások szűrése a gyógyszerészek munkájának részét kell, hogy képezze, ennek 

gyakorlati megvalósulása emeli, emelheti a gyógyszerészek megbecsülését és vele együtt 

szakmai felelősségvállalásukat. Az általános tapasztalatok és az elvégzett vizsgálatunk 

alapján elmondható, hogy nagy szükség lenne az interakciók szűrésére a mindennapi 

gyógyszerellátás során is. Szükségesnek tartom felhívni a figyelmet, hogy fontos a 

gyógyszerészeknek motiválttá válni, foglalkozni az interakciók kapcsán felmerülő 

problémákkal. A kölcsönhatás szűrésre lehetőséget kell teremteni a közforgalmú 

gyógyszertárakban is akár az expediálás alatt, akár a gyógyszerészi gondozás feladatainak 

ellátása során. A vizsgálatban való részvételemmel tapasztalatot gyűjthettem, beleértve az 

addig számomra távol álló, illetve távolinak tűnő betegcsoport jellemzőinek, terápiájának 

megismerését és az egyéb betegcsoportoktól különböző kommunikációra való igényét. A 

vizsgálat során tapasztalhattuk, hogy ebben a betegcsoportban különösen igaz, hogy mind a 

gyógyszerek, mind az egyéb termékek szűrése nehéz feladat elé állítja a gyógyszerészeket. 

Ezalatt nemcsak a betegcsoport sajátágaiból adódó nehézségekre utalok, hanem az egyéb 

termékek és azok alkalmazásával kapcsolatban rendelkezésre álló hiányos adatok is 

megnehezítették a munkánk. A problémák ellenére számos gyógyszerekkel és egyéb 

termékekkel kapcsolatos kölcsönhatást szűrtünk ki, melyek adott esetben (súlyosságuktól 

függően) szükségessé tehetik a gyógyszerelésbe vagy az egyéb termékek alkalmazásába való 

vatkozást.   

Örömünkre szolgált az az észrevétel, hogy a betegek szívesen fogadták az interjúk során a 

gyógyszerészt, akinek bátrabban mertek beszélni készítményeikről, problémájukról, sok 

esetben kérdéseket is tettek fel, amit akár az orvostól nem szerettek volna, és ez tapasztalható 

a gyógyszertárakban is. A kommunikáció terén gyűjtött tapasztalatok, és hasznosításuk a 

gyógyszerész számára szintén fontos, melyet különösen a közforgalomban dolgozó és a 

betegekkel legtöbbet kapcsolatba kerülő, de akár a klinikai osztályon feladatot végző 

szakember is hasznosíthat, tudását a betegek javára fordítva. Bízom benne, hogy az itt 

gyűjtött tapasztalatok jó alapot szolgáltatnak a leendő gyógyszerészi munkám eredményes 

végzéséhez. 
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