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A klinikai farmakológiáról, az emberben 
végzett gyógyszervizsgálatokról az átlag-
embernek egyáltalán nincs megbízható in-
formációja. Ami azonban ennél is rosszabb, 
sok esetben a gyakorló orvos is híján van 
az érdemi ismereteknek. „Az orvosképzés, 
a szakorvosképzés és továbbképzés folya-
matában egyre szembetűnőbben hiányzik 
a klinikai farmakológia rendszeres kifejtése, 
amely a gyakorló orvosok számára meg-
könnyíti a helyes gyógyszeres kezelési el-
vek kialakítását és alkalmazását, elősegíti 
a terápiával foglalkozó irodalom értelmes, 
kritikus követését, és alapjául szolgál annak, 
hogy önmaga is csatlakozzék e tudomány 
művelőinek táborához” – írta 1980-ban 
Jávor Tibor professzor. A szakorvoskép-
zésben és a továbbképzésben azóta bekö-
vetkezett pozitív változások után örömmel 
ajánlom a következő írásokat az érdeklődő, 
nem szakorvos kollégáknak, azzal a nem 
titkolt szándékkal, hogy meggyőzzem őket 
arról, hogy alapszinten minden kollégák-
nak szüksége van klinikai farmakológiai is-
meretekre. Napjaink gyakorló orvosa olyan 
fogalmakkal találkozik lépten-nyomon, 
mint a Tényeken (Bizonyítékokon) Alapu-
ló Orvoslás (TAO), GCP, ICH-GCP, mul-
ticentrikus klinikal trial, elsődleges végpont, 
placebo, audit, „sebezhető” személy stb. 
Ezek a cikkek elsősorban azt tűzik ki célul, 
hogy a klinikai farmakológiai vizsgálatok 
fogalomkörében segítse a tájékozódást, is-
mertnek tételezve fel a farmakológiai alap-
ismereteket.

TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS, EMBERKÍSÉRLETEK
Emberkísérletek már azelőtt is történtek, mi-
előtt a klinikai farmakológia megjelent volna 
a gyakorlatban. A hőskor az az időszak volt, 
amikor fanatikus kutatók heroikus önkísér-
leteket végeztek, bizonyítandó feltételezésük 
helyességét. Eusebio Valli, olasz orvos 1803-
ban himlő és pestis eredetű gennyel oltotta 
be magát, hogy védettségét igazolja. Ekkor 
csak enyhe megbetegedésen esett át, de ké-
sőbb egy kísérlete során sárgalázban meghalt. 
1831-ben Jean Louis Geneviev Guyon fran-
cia katonaorvos kolerával fertőzött anyag-
gal oltotta be magát, de nem betegedett meg. 
1892-ben Max Pettenkoffer koleravibrióval 
fertőzött vizet ivott, bizonyítandó, hogy a 
kórokozó egyedül nem elég a fertőzéshez. 
Werner Forssmann 1929-ben önmagán vég-
zett szívkatéterezést, amiért 1956-ban orvosi 
Nobel-díjat kapott. „Igazi klinikai farmakoló-
giai” kísérletet végzett James Lind edinburghi 
hajóorvos a Salysbury fedélzetén 1747-ben. 
Lind doktor feltételezte, hogy a skorbut ki-
alakulásának oka a táplálkozás hiányos volta. 
Hasonló étrenden tartott skorbutos betegeit 
több csoportra osztotta, és táplálékkiegészí-
tőként almabort, ecetet, narancsot, citromot 
adott nekik. Azt tapasztalta, hogy a naran-
csot és citromot fogyasztó betegeknél gyors 
javulás következik be. Eredményeit 1753-ban 
tette közzé „A skorbut gyógyítása” címmel, és 
a skorbut megelőzésére citromlé adását java-
solta. A felfedezés lassan ment át a gyakor-
latba. A brit tengerészek számára 1795-től, a 
francia tengerészek számára 1856-tól tették 
kötelezővé a citromlé rendszeres fogyasztá-
sát. A C-vitamint a XX. században fedezte 

fel Szent-Györgyi Albert. Az emberen vég-
zett farmakológiai vizsgálatok fontosságára jó 
példa az állatkísérletekben teljesen hatástalan 
phenolphtalein humoros elemeket sem nél-
külöző vizsgálata, amelyről az Orvosi Heti-
lap 1902. március 2-i számában olvashatunk. 

„…az eredménytelen állatkísérletek után ma-
gamon akarván az első kísérletet megtenni, 
15 gramm tiszta phenolphtaleint vettem be, 
amelynek nem várt és meglepő eredménye 
volt” – írta Vámossy Zoltán farmakológus 
professzor. Ha hozzátesszük, hogy a phe-
nolphtalein terápiás dózisa 0,25–0,50 g, ak-
kor nem csodálkozhatunk, hogy a „meglepe-
tés” két napon át tartott.

ETIKAI PROBLÉMÁK
A klinikai farmakológiai vizsgálatok, az em-
beren végzett kísérletek szakmai szempontok 
mellett etikai problémákat is felvetnek. Így 
volt ez a hőskorban is. Kivételt, az önmagukat 
gyakran istenként definiáló ókori uralkodók 
képeztek, akik rabszolgákon vagy gonoszte-
vőkön próbáltak ki mérgeket, nem mérlegelve 
tettük etikai szempontjait. 1776-ban Fried-
rich Gmelin és Georg Friderich Hildebrand 
szorgalmazták az emberen végzett kísérle-
teket, de hangsúlyozták, csak akkor szabad 
beadni a vizsgálandó szert, ha adat van arra, 
hogy ártalmatlan, és remény van rá, hogy se-
gít. Igaz, ők is halálraítélteket kívántak be-
vonni vizsgálataikba. A XIX. század második 
felében új szempontként fogalmazták meg a 
kutatók, hogy a teszt sikeres kiértékeléséhez 
elegendő számú vizsgálati alany bevonása 
szükséges, akiknél lehetőleg azonos legyen a 
kórállapot. Fontosnak tartották több vizsgá-
lati szer összehasonlítását és kontrollcsoport 
meglétét, a korrekt statisztikai feldolgozást 
és az eredmények kritikus értékelését. Hu-
go Schultz vetette fel először a kísérleti sze-
mély önkéntességének fontosságát. 1900-ban 
Németországban betiltották a fiatalkorúa-
kon végzett vizsgálatokat, és megkövetelték 
a páciensek hozzájárulását a vizsgálatokhoz.  
A második világháborúban elkövetett rém-
tettek megakasztották az etikai fejlődést. Ezt 
követően a döntő lépés a Nürnbergi Kódex 
elfogadása (1947), majd az ezt megerősítő 
Genfi nyilatkozat (1948), amely máig érvé-
nyes állásfoglalást dolgozott ki a megenged-
hető, emberen végzett orvosi kísérletekről, az 
önkéntesség elvéről, a vizsgálatok körülmé-
nyeiről. Fentiek alapján született meg a Hel-
sinki Deklaráció (1964), amelyet felülvizsgált 
és kiegészített a tokiói (1975), hongkongi 
(1989), sommerset-westi (1996), edinburghi 
(2000) Orvosi Világközgyűlés. Ezen doku-
mentumok alapján születtek meg a minden-
napi gyakorlat számára útmutatóként szolgá-
ló irányelvek (GCP, ICH-GCP, Európai Par-
lament és Tanács Irányelve). Magyarországon 

Hétköznapi nyelven a  
klinikai farmakológiáról
I. RÉSZ

Manapság sok szó esik a „gyógyszerkísérletekrõl”, „gyógyszerkipróbálásokról”.  
Az esetek egy részében az emberek szent borzalommal ejtik ki ezeket  
a szavakat, és legalábbis kétes tartalmat sejtetnek mögötte. A sajtóban  
közölt „leleplezések”, botrányok is tápot adhatnak a rosszérzésnek,  
amit ez a téma a köztudatban kivált. Ha kellõen kritikusan vizsgáljuk  
meg ezen megnyilvánulásoknak a hátterét, el kell ismernünk,  
hogy részben az orvostársadalom mulasztása az ok.
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és lehetőség szerint a farmakodinámiás vizs-
gálatokat olyan önkéntes betegekben végez-
zük, akikben a fennálló betegségre feltehe-
tően hat a vizsgálandó szer. A bevont beteg-
létszám 100–300 között van.

A Fázis III. vizsgálat kérdése, hogy ki-
mutatható-e a vizsgált szer hatása duplavak 
vizsgálati módszer alkalmazásával? A humán 
biztonsági és hatásvizsgálatokat nagyobb 
létszámú beteg (400–4000) bevonásával vé-
gezzük, akik abban a betegségben szenved-
nek, aminek a gyógyítására a vizsgálandó 
szert alkalmazni kívánjuk. Ebben a fázisban 
már életminőség és farmakoökonómia vizs-
gálatok is végezhetők. A sikerrel záruló Fázis 
III. vizsgálatot követően történhet a vizsgált 
szer gyógyszerként való törzskönyvezése, 
majd forgalomba hozatala.

A Fázis IV. vizsgálat kérdése, hogy hogyan 
válik be, hogyan hat a gyógyszer a minden-
napi gyakorlatban, hol helyezkedik el a terá-
piás palettán? Ebben a fázisban forgalomba 
hozatal utáni ellenőrző, leíró, összehasonlító, 
hatékonysági, életminőség és farmakoöko-
nómiai vizsgálatok történnek.

A GYÓGYSZEREK ÉS A SZERVEZET  
KÖLCSÖNHATÁSA
A gyógyszerek és az emberi szervezet köl-
csönhatásának két nagy csoportja van, a far-
makokinetikai és a farmakodinámiás hatások.

A farmakokinetika röviden összefoglal-
va azon hatások a sorozata, amelyeket az élő 
szervezet gyakorol az alkalmazott gyógyszer-
re. Az angol betűszó, ADME, az abszorpció 
(felszívódás), disztribúció (megoszlás), meta-
bolizmus (anyagcsere) és elimináció (kiválasz-
tás) jól leírja, és könnyen megjegyezhetővé 
teszi a fő mozzanatokat. A farmakodinámiás 
hatások a gyógyszernek az emberi szervezet-
re kifejtett hatását jelentik.

A farmakokinetikai isme-
retek lehetővé 

1994. január 1. óta kötelező érvényű a GCP 
(Good Clinical Practice= helyes klinikai gya-
korlat), majd 2001-ben törvénybe építették 
az ICH-GCP és az Európai Parlament és 
Tanács által kidolgozott irányelveket, amely 
ma a klinikai farmakológiai munka jogi hát-
terét biztosítja hazánkban.

A KLINIKAI FARMAKOLÓGIA  
A FARMAKOLÓGIÁBÓL NÕTT KI

A farmakológia az élő szervezettel inter-
akcióba lépő, annak normális vagy kóros 
működését kémiai folyamat útján, elsősor-
ban reguláló molekulákhoz kötődve, aktivá-
ló vagy gátló anyagok (gyógyszerek) eredetét, 
előállítását, fizikai kémiai tulajdonságait, ha-
tásmódját, hatásait tanulmányozó tudomány.

A klinikai farmakológia az emberben vég-
zett farmakológiai vizsgálatok tudománya, 
amelynek feladata, hogy felfedezze vagy iga-
zolja egy vagy több vizsgálati anyag klinikai, 
gyógyszertani és/vagy farmakodinámiás ha-
tását, azonosítsa a nem kívánatos hatásokat, 
mellékhatásokat, tanulmányozza a vizsgálati 
anyag felszívódását, megoszlását, metaboliz-
musát és kiválasztását az emberi szervezetben, 
azzal a céllal, hogy igazolja a vizsgálati szer 
hatékonyságát és biztonságosságát. Ha ez si-
kerül, a vizsgálati szer gyógyszerré válik.

A gyógyszer terápiás célból adott, a szerve-
zetbe kívülről bevitt, az esetek döntő többsé-
gében kis molekulatömegű (100–1000), test-
idegen anyag. A szervezet és az alkalmazott 
gyógyszer kölcsönhatásba lép.

A KLINIKAI FARMAKOLÓGIA TÁRGYA
Szűkebb értelemben a klinikai farmakológia 
arra keresi a választ, hogy mit csinál az embe-
ri szervezet a gyógyszerrel (farmakokinetika), 
illetve mit csinál a gyógyszer az emberi szer-
vezettel (farmakodinámia). Tágabb értelem-
ben a klinikai farmakológia tárgya a preklini-
kai vizsgálatok elvégzése után azok értékelése, 
a humán klinikai farmakológiai vizsgálatok 
tervezése, a hatósági és etikai engedélyek 
beszerzése, a vizsgálatok feltételeinek meg-
teremtése, a lebonyolítás módszereinek ki-
dolgozása, a vizsgálatokba bevont önkéntesek 
(egészséges vagy beteg) toborzása, felvilágosí-
tása, érdekeinek védelme, a vizsgálat meneté-
nek követhető, pontos dokumentálása, a vizs-
gálat során fellépő nem kívánatos események, 
mellékhatások pontos dokumentálása, jelen-
tése, a mellékhatások következményeinek el-
hárítása, szükség esetén a kártalanítás elindí-
tása, a vizsgálat során nyert adatok értékelése 
és védelmének biztosítása, korrekt statisztikai 
módszerek alkalmazása, a vizsgálati jelentés 
megírása, a dokumentumok archiválása, a 
munka egész menete során a minőségbiztosí-
tás, a kontroll megszervezése, együttműködés 
a hatósággal, az etikai bizottsággal, a megbí-

zóval, a vizsgálat lebonyolításában részt vevők 
képzésének megszervezése, az önkéntesek és 
a vizsgálatban részt vevők díjazásának meg-
szervezése. A felsorolt teendők elvégzéséhez 
alapvetően fontos a klinikai farmakológiai 
vizsgálatok jogi hátterének és az érvényben 
levő ajánlásoknak (Helsinki Declaráció, ICH-
GCP, Európai Parlament és Tanács Irányel-
ve) az ismerete.

A klinikai farmakológiai vizsgálatokat az 
új gyógyszerek kifejlesztésének menetében 
kell elhelyeznünk.

Az első lépés a felfedezés, amikor egy mo-
lekula hatásának véletlen vagy tervezett ku-
tatás során, észlelt hatása alapján a molekula 
potenciálisan gyógyszerjelöltté válik.

A második lépés a preklinikai vizsgálatok 
végzése, amelyeket szigorú előírások szabá-
lyoznak, és állatokban végzett farmakoló-
giai és toxikológiai vizsgálatokat jelentenek. 
Amennyiben a vizsgálati szer állatkísérletek-
ben biztonságosnak és hatásosnak bizonyult, 
következnek az emberben végzett vizsgálatok.

A harmadik lépés a humán fázis vizs-
gálatok végzése. A Fázis I–IV. csoportba 
beosztott humán vizsgálatok során külön-
böző kérdéseket kell megválaszolni, ennek 
megfelelően más és más a feladat.  A Fázis 
I. és II. a feltáró (exploratory), a Fázis III. a 
megerősítő (confirmatory), míg a Fázis IV. a 
megfigyelő, utánkövető (observational) vizs-
gálatok. A preklinikai és a Fázis I. vizsgála-
tok eredményeinek értékelése után születik 
meg a döntés, hogy elindulhat-e a vizsgálati 
készítmény a gyógyszerré válás útján.

A Fázis I. vizsgálat kérdése, hogy a vizsgált 
szer biztonságos-e az emberben alkalmazva?

A humán tolerancia és farmakokinetikai 
vizsgálatokat 10–30 egészséges önkéntesben 
végezzük.

A Fázis II. vizsgálat kérdése, hogy a vizs-
gált szer hatásos-e emberben? A humán 
tolerancia, farmakokinetikai 
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Ha a látszólagos térfogat értéke 5 alatt van, 
az azt jelenti, hogy a gyógyszer a keringés-
ben maradt (erős plazmafehérje-kötés, nagy 
molekulasúly), ha az érték kisebb mint 15, 
az arra utal, hogy a gyógyszer az extracellu-
láris térben oszlik meg, ha az érték nagyobb 
mint 15, az azt jelenti, hogy a gyógyszer a 
teljes víztérben oszlik meg, vagy egy bizo-
nyos szövetben koncentrálódik (például 
felhalmozódik a zsírszövetben). Tudni kell, 
hogy a gyógyszerek látszólagos megoszlási 
térfogatának viszonylagos az értéke. Azt az 
optimális esetet feltételezi, hogy a megha-
tározási idő alatt a vizsgált anyag nem me-
tabolizálódik és nem ürül, azaz egyensúlyi 
állapot van. Ezt legjobban akkor közelítjük 
meg, ha intravénásan, bólusban adjuk be a 
vizsgálandó anyagot, és másodperceken be-
lül meghatározzuk a vérszintet. Ismert kor-
látai ellenére a farmakokinetikai számítások-
nak ez a módszer az alapja, és a gyakorlatban 
jól modellezi a valós folyamatokat.

METABOLIZMUS
A gyógyszerek testidegen anyagok, nem épül-
nek be a szervezetbe, nem szolgálnak ener-
giaforrásként, a szervezetnek meg kell tőlük 
szabadulnia. A vegyületek szerkezetét, fizi-
kokémiai tulajdonságait megváltoztató folya-
mat a biotranszformáció, más szóval metabo-
lizmus. A gyógyszerek a metabolizmus során 
két változáson mennek át. Részben hidrofi-
lebbé válnak, ami gyorsítja a vesén át történő 
kiválasztást, részben csökken a hatékonysá-
guk. A hatékonyság csökkenése nem mindig 
következik be. Előfordul, hogy a metabolit 
is aktív, vagy esetleg még aktívabb is mint az 
alapvegyület. Előbbire példa a diazepam nor-
diazepámmá és oxazepámmá történő meta-
bolizálása, utóbbira a pro drugok (előanyag) 
aktív vegyületté való alakítása (levodopa, ena-
laprilát). A gyógyszer-metabolizmus döntően 
a májban zajlik. A biotranszformáció leggya-
koribb reakciója az oxidáció, amit zömében a 
citokróm p-450 enzimrendszer katalizál. Ez 
az enzimkomplex nem szubsztrát specifikus, 
számos, különböző típusú gyógyszert képes 
oxidálni (phenobarbital, propranolol, amphe-
tamin, warfarin, morfin. Az egyes izoenzimek 
neve CYP szótaggal kezdődik.

Egyes gyógyszerek (barbiturátok, szinteti-
kus szteroidok), a krónikus alkoholfogyasz-
tás fokozzák a citokróm P-450 aktivitását, a 
szintézis fokozása vagy a lebontás gátlása ré-
vén (enzimindukció). Néhány gyógyszer (ci-
metidin) gátolja a citokróm P-450-et. Ezek 
a mechanizmusok fontos szerepet játszanak 
a gyógyszer-interakciókban. Fontos tudni, 
hogy a cigarettafüstben levő benzpirén is in-
dukálja a citokróm P-448-at, ezért a dohányo-
sok gyógyszer-metabolizmusa fokozott lehet. 
A grapefruitban levő bioflavonoidok hatéko-

teszik, hogy egy adott betegnek a legmegfele-
lőbb gyógyszert válasszuk, és azt a beteg szá-
mára a legmegfelelőbb módon alkalmazzuk.

FELSZÍVÓDÁS (ABSZORPCIÓ)
A gyógyszerek felszívódását befolyásolja a 
formulálás, a savval és enzimekkel szemben 
mutatott stabilitás, az adagolás módja, a gyo-
morban levő táplálék mennyisége, a lipoid 
oldékonyság, a „first pass” metabolizmus mér-
téke, a bél-motilitás, a beteg aktuális állapo-
ta. A leggyakoribb adagolási mód a szájon át 
történő adagolás. A sav- vagy enzimérzékeny 
gyógyszerek (penicillin, inzulin) így nem 
adhatók. Nem alkalmazható per os terápia 
hányó vagy eszméletlen betegnél sem. A li-
pofilebb, nem ionos molekulák felszívódása 
jobb, mint a vízburokkal körülvett ionos mo-
lekuláké. A gyomor–bél traktusból felszívódó 
gyógyszerek a portális keringés útján a májba 
jutnak, és ott különböző mértékben metabo-
lizálódnak („first pass” metabolizmus), ami 
alapvetően meghatározza a továbbiakban 
hatékony gyógyszer mennyiségét (bioavaila-
bility). A rektális és szublinguális adagolással 
a portális keringés megkerülhető, ez különö-
sen a nagyfokú „first pass” metabolizmussal 
rendelkező gyógyszerek esetén jelentős. Az 
intravénás adagolás során a gyógyszer köz-
vetlenül a keringésbe jut, megkerülve ilyen 
módon a felszívódási gátakat. Gyors hatás 
elérésére, hányó és/vagy eszméletlen beteg 
esetén ez az adagolás a megfelelő. A gyógy-
szerek a keringésben különböző mértékben 
kötődnek a plazmaproteinekhez. A kötött és 
szabad gyógyszermolekulák között dinami-
kus egyensúly alakul ki. A kötött gyógyszer-

molekulák nem képesek farmakológiai hatást 
kifejteni, de „gyógyszerraktárként” funk-
cionálnak. Az intramuszkuláris és szubkután 
adagolás esetén a gyógyszerek vizes oldata jól 
felszívódik. A gyógyszerek észter formájának 
alkalmazásával a felszívódás lassítható, ennek 
depo-készítmények esetén van jelentősége. 
Alvadásgátló szert szedő betegben ez az ada-
golás tilos. Használatos még az inhalációs (il-
lékony vagy porlasztott anyagok), lokális (ke-
nőcsök), perkután (tapaszok) adagolás.

MEGOSZLÁS (DISZTRIBÚCIÓ)
A gyógyszernek az a része, amely az adagolás 
módjától függetlenül változatlan formában 
kerül a keringésbe, a biológiailag hasznosít-
ható gyógyszermennyiség. A biológiai hasz-
nosíthatóság (bioavailability) a szájon át ad-
ható gyógyszerek fontos jellemzője, és nagy 
egyéni variabilitást mutat. Nagymértékű „first 
pass” metabolizmuson áteső gyógyszerek szá-
jon át adva akár hatástalanok lehetnek (lido-
cain). Intravénás adagolás esetén a bioavaila-
bility közel 100%. A vérkeringésből a gyógy-
szernek a hatás helyére kell eljutnia. A gyógy-
szermolekulák így különböző élettani terekbe 
(kompartmenekbe) kerülnek. A gyógyszerek 
megoszlását a kompartmenekben befolyásol-
ja a kapillárisok áteresztőképessége, a szöveti 
membránok tulajdonságai, transzport mecha-
nizmusai, a szövetek vérellátása, a perfúzió se-
bessége, a gyógyszerek kötődése a plazma- és 
szöveti fehérjékhez. Egyszerűen fogalmazva 
azt mondhatjuk, hogy a gyógyszerek a szer-
vezet vízterében oszlanak meg, ami 70 kilo-
grammos átlag testsúlyra számolva megköze-
lítőleg 42 liter.



nyan gátolják a CYP3A izoenzimet, és emiatt tartós grapefruitlé-fo-
gyasztás a dihydropiridin típusú kálciumcsatorna-blokkolók hatásá-
nak megnyúlásához vezethet. Létezik a citokróm P-450-től függet-
len oxidáció is (amino oxidázok, adrenalin). További, ritkább reak-
ciótípusok a redukció (methadon, naloxon) és a hidrolízis (procain, 
acetil-szalicilsav, lidocain). Azok a gyógyszerek és metabolitok, ame-
lyek nem eléggé polárosak, a májban endogén vegyületekkel (gluku-
ronid, acetil, glutation, glicin, szulfát, metil) konjugálódnak, így válik 
lehetővé a vesén át történő kiválasztásuk. A májon kívül más szervek, 
a bélnyálkahártya (chlorpromazin a vékonybélben), bőr, placenta 
és a tüdő is képes metabolizálásra. Az erősen poláros gyógyszerek 
kevésbé, vagy egyáltalán nem metabolizálódnak, hatásuk megszű-
nése attól függ, hogy milyen mértékben választódnak ki a vesében.  
A gyógyszer-metabolizmus nagy individuális eltéréseket mutat-
hat, aminek következtében jelentősen különbözhet egyes betegek-
ben a gyógyszerekre adott válasz. Ennek egy részéért genetikai té-
nyezők felelősek. Ismert a CYP2D6 izoenzim génpolimorfizmus.  
Az enzimmodell szubsztrátja a debrisochin. A populáció 5%-a lassú 
hidroxiláló típus, ami adott esetben magyarázatul szolgál a propra-
nolol, metoprolol és a klórpromazin kifejezettebb és elhúzódó hatá-
sára. A CYP2C génpolimorfizmus áll a hydantoin hidroxilációjának 
elhúzó volta mögött. Japánban a lassú hidroxilálók előfordulása el-
éri a 20%-ot. A máj N-acetiláz genetikus polimorfizmusa áll a las-
sú acetiláció hátterében. A populáció 50%-a lassan a másik 50%-a 
gyorsan acetilálja az isoniazidot. A lassú acetilálóknál gyógyszer-ak-
kumuláció fordulhat elő, ami adott esetben nem kívánt mellékhatá-
sokban nyilvánul meg. A plazma pszeudo-kolinészteráz enzimjének 
polimorfizmusa lehet felelős az egyes betegekben anesztézia során 
fellépő elhúzódó suxamethonium (neuromuscularis blokkoló) hatá-
sért. Előfordulhat, hogy a metabolizmus során keletkezett termék 
toxikus hatású. Az elterjedten alkalmazott paracetamol (analgeti-
kum) normális esetben glukuroniddal és szulfáttal, a mechanizmus 
telítődése esetén glutationnal konjugálódik a májban. Tartós szedés 
vagy nagyobb dózisok esetén a glutationnal-készlet kimerül, és ak-
kor reaktív, potenciálisan halálos hepatotoxikus metabolit halmozó-
dik fel.

KIVÁLASZTÁS (ELIMINÁCIÓ)
A legtöbb gyógyszer a vesén keresztül választódik ki, az esetek na-
gyobb részében metabolit formájában, kisebb részben változatlanul.  
A vizelettel ürülő gyógyszermennyiséget döntően a tubulusokban 
lejátszódó folyamatok határozzák meg. A gyógyszerek szervezetből 
történő kiürülése során fontos szerepe van az aktív transzport me-
chanizmusoknak. A szubsztrátok vetélkednek egymással, és adott 
esetben gátolhatják egymás aktív szekrécióját. A biotranszformáció 
gyakran csökkenti a lipoid oldékonyságot, elősegítve ezzel a renális 
eliminációt. A vizelet pH-jának változtatása gyenge savak és lúgok 
esetén befolyásolja az ionos állapot kialakulását, ami a kiválasztás 
sebességét növeli. Példa erre acetil-szalicilsav kiválasztásának fo-
kozódása a vizelet lúgosítását követően. A kiválasztás másik útja az 
epével történő elimináció (lidocain, metoprolol, morfin, propranolol, 
verapamil). Az epében koncentrálódó gyógyszerek zömében kon-
jugátum formájában ürülnek. A bélbe kerülve dekonjugálódhatnak, 
így újra lipoid oldékonnyá válva részben reabszorbeálódnak. Ez az 
enterohepatikus körforgás csökkenti a gyógyszer kiürülését a szer-
vezetből. Ioncserélő gyantákkal, abszorbensekkel gátolni lehet az 
enterohepatikus körforgást. Egyes gyógyszerek (fenobarbitál, spiro-
nolakton) fokozzák az epe ürülését, így az epével történő gyógyszer-
kiválasztást is. A gázok, az illékony anyagok, valamint az alkohol a 
tüdőn át is kiválasztódhatnak. Kisebb jelentőségű útja a gyógyszer-
eliminációnak a nyál- és izzadtságmirigyeken keresztül történő ki-
választás. Fontos tudni, hogy a lipoid oldékony, vérben nem ionizált H
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Kiegészítő terápiás lehetőség a krónikus szívelégtelenség tüneteinek enyhítésére, 
igazolt koenzim Q10-hiány esetén.

A koenzim Q10 endogén módon is termelődik a szervezetben, és alapvetően 
szükséges a mitokondriumokban történő energiaképzéshez és az ATP-szinté-
zishez. Ezen vitaminszerű anyagra a szívizomnak különösen nagy igénye van. 
Antioxidánsként véd az oxidatív stressztől.

A probléma: A legmodernebb szemléletű gyógyszeres terápiák ellenére is a krónikus 
szívelégtelenség igen magas mortalitással járó kórkép.

A készítmény: ATC-kód: C01E B09. Myoqinon 100 mg lágyzselatin kapszula 100 mg 
ubidekarenont (ubiquinone) tartalmaz kapszulánként.

A hatás: A Myoqinon 100 mg lágyzselatin kapszula hatékonyan enyhíti a krónikus 
szívelégtelenség tüneteit:
• szignifikánsan javítja nyugalomban és terhelésnél a stroke-indexet,
• csökkenti a nyugalmi pulmonális artériás végnyomást és az 1 perces terhelésnél 

mért pulmonális kapilláris éknyomást,
• növeli az ATP-szintézist, ezáltal javítja a szívfunkciókat, 
• antioxidáns tulajdonságánál fogva csökkenti a lipidperoxidációt.

Referencia: 
Mortensen SA. Biofactors. 2003;18(1-4):79-89. Review. 
**** Munkholm H et al. Biofactors. 1999;9(2-4):285-9.  
**** Hofman-Bang C et al. J Card Fail. 1995 Mar;1(2):101-7

Terápiás javallat: Igazolt koenzim Q10-hiány esetén, a krónikus szívelégtelenség 
tüneteinek enyhítésére kiegészítő terápiaként.

Nemkívánatos mellékhatások: Az ubidekarenon még magas dózisban is jól tole-
rálható. Enyhe gasztrintesztinális tünetek (hányinger, gyomorégés) ritkán hasmenés 
előfordulhat, ingerlékenység, vagy fejfájás igen ritkán. Óvatosság ajánlott warfarin és 
kumarin származékokkal együttes alkalmazásnál.

Pharma Nord Kft. 1139 Budapest, Váci út 95. Tel: (1) 2360-565, Fax: (1) 2360-564

Többletenergia
a szívnek

Myoqinon 100 mg lágyzselatin kapszula
Ubidekarenon – koenzim Q10, a krónikus szívelégtelenség 
tüneteinek enyhítésére

Orvosi rendelvényre (V) kiadható készítmény, TB támogatás nélkül. 
Kiszerelés: 30 db és 90 db kapszula. Bruttó fogyasztói ár: 30 db 4761 Ft, 90 db 10120 Ft.
Felírás előtt kérjük olvassa el a részletes alkalmazási előírást. Alk. előírás OGYI eng.száma: 2513/40/05
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a korábban kötött anyagot, ami a keringésbe, 
szövetekbe jutva súlyos mellékhatásokat, mér-
gezést okozhat. A receptorok száma nem kons-
tans. A szövetekben képződnek új receptorok 
és degradálódnak receptorok. A ligandum tar-
tós nagy koncentrációja esetén a receptorok 
száma csökken (down reguláció), a ligandum 
tartós hiánya esetén a receptorok száma nő (up 
reguláció).

A gyógyszer és a receptor közötti kölcsön-
hatás mértékét az affinitás jellemzi. Minél 
pontosabb az illeszkedés a receptor és a kö-
tődő ligand között, minél nagyobb a kötések 
száma, annál erősebb a kötőerő és a moleku-
la affinitása a receptorhoz.

A specificitás, más szóval szelektivitás a 
gyógyszer azon sajátossága, hogy egy adott 
receptorhoz kapcsolódik. A szelektivitás so-
sem teljes egy adott receptortípuson. A belső 
(intrinsic) hatékonyság azt jelenti, hogy a re-
ceptorhoz kötődő ligand kiváltja a biológiai 
választ, tehát agonista hatású szer.

A gyógyszer hatására bekövetkező vá-
laszt a dózis–hatás összefüggés írja le. A dó-
zis–hatás-görbe az alkalmazott gyógyszer 
koncentrációjának függvényében ábrázolja a 
biológiai választ, rendszerint hiperbola alakú. 
A gyakorlatban a könnyebb alkalmazhatóság 
miatt a log dózis–hatás-görbét használjuk.

Teljes agonista az a szer, amelyik az adott 
rendszerben képes a maximális választ kiválta-
ni. A válasz intenzitása jellemzi a vizsgált szer 
hatékonyságát. A hatékonyság függ a ligan-
dum affinitásától és az aktivitásától. A parciá-
lis agonista szerek kevésbé hatékonyak, mivel 
nem képesek a teljes agonistákra jellemző ma-
ximális hatást kiváltani akkor sem, ha a recep-
torhoz való affinitásuk azonos a teljes agonista 
szerrel (az aktivitásuk kisebb). Emiatt a parciá-
lis agonisták képesek gátolni a teljes agonisták 
hatását.

Az antagonista szereknek kifejezett affinitás 
mellett nincs intrinsic aktivitásuk, ezért a re-
ceptorhoz kötődve a biológiai választ gátolják. 
Az antagonisták kompetitívek vagy irrever-
zibilisek lehetnek. A kompetitív antagonista 
reverzibilisen kötődik a receptorhoz, emiatt 
az agonista dózisának növelésével a válasz 
visszaállítható a normál szintre, a maximális 
hatás nem csökken, de a dózis–hatás-görbe 
jobbra tolódik. Az irreverzibilis antagonista 
szer esetén a ligand-receptor komplex gya-
korlatilag nem disszociál, ezért nagy dózis 
alkalmazása esetén az agonista koncentráció-
jának növelésével sem állítható vissza a hatás, 
ebben az esetben a dózis–hatás-görbe jobbra 
tolódik és a maximális hatás jelentősen csök-
ken. Egyes antagonistáknak van kismértékű 
intrinsic aktivitása, azaz mielőtt gátolnák a 
receptoron mediálódó biológiai választ, át-
menetileg enyhe agonista hatást fejtenek ki 
(például egyes béta-receptor-blokkolók).

molekulák intenzív passzív diffúzió útján be-
jutnak az anyatejbe.

A gyógyszerek egy része felhalmozódhat 
valamelyik szövetben, mint egy raktárban 
(griseofulvin a bőrben, hajban, körömben, 
tetraciclinek a fejlődő csont- és fogszövet-
ben, jodidok a pajzsmirigyben, inszekticidek 
a zsírszövetben). A felhalmozódás miatt a 
gyógyszer, bár koncentrációja a plazmában 
csökken, de a szervezetben még sokáig jelen 
marad, onnan csak lassú ütemben ürül ki.

FARMAKODINÁMIA
A farmakodinámiás hatás a gyógyszer hatása 
a szervezetre, amely meghatározza az adott 
gyógyszer besorolását valamilyen hatástani 
csoportba.

Specifikus gyógyszerhatásról akkor be-
szélünk, ha a gyógyszermolekula és a szer-
vezetben levő célpontja közötti kapcsolat az 
egymásnak való szerkezeti-energetikai meg-
felelés alapján jön létre. A kapcsolat eredmé-
nye ebben az esetben egyedi, reprodukálható 
biológiai válaszreakció lesz. Vannak gyógy-
szerek (ozmotikus diuretikumok, általános 
érzéstelenítők, bevonó szerek) amelyek fizi-
ko-kémiai tulajdonságaik révén hatnak. Eb-
ben az esetben nem specifikus gyógyszerha-
tásról beszélünk.

Specifikus gyógyszerhatás esetén a kapcsolat 
a gyógyszermolekula (ligandum) és a kötőhely 
között a hatás helyén alakul ki. A kötőhely le-
het receptor, sejtmembrán alkotórész, enzim, 
transzportrendszer, fehérje, lipid. Egyes gyógy-
szerek transzportrendszerek (Na/K ATP-áz, 
transzmitter visszavétel-reuptake) gátlásával, 
vagy enzimek hibás szubsztrátjaként, vagy 
azok gátlásával fejtik ki hatásukat.

RECEPTOROK
A receptorok meghatározott szerkezetű, 
rendszerint a sejtmembránban elhelyezke-
dő fehérjemolekulák, amelyeken keresztül 
fiziológiás körülmények között endogén 
anyagok (hormonok, neurotranszmitterek) 
fejtik ki hatásukat. Számos receptor klóno-
zása sikerült, ilyen módon teljes aminosav-
szekvenciájuk ismert. A receptor olyan jel-
fogónak tekinthető, amely felismeri az extra-
celluláris környezetből származó molekulák 
kódolt információját, képes az információ 
felerősítésére, és lefordítja azt a sejt meta-
bolikus folyamataiban bekövetkező válto-
zásokra. A folyamat eredményeként alakul 
ki a ligandumra adott biológiai válasz. Azo-
kat a gyógyszereket, amelyek a receptorhoz 
kapcsolódva létrehozzák a biológiai választ, 
agonistáknak, azokat a gyógyszereket ame-
lyek kapcsolódnak ugyan a receptorhoz, de 
biológiai választ nem hoznak létre, antago-
nistáknak nevezzük. Az antagonisták csök-
kentik az endogén ligandok és az agonista 
szerek kötődését a receptorhoz, ilyen módon 
csökkentik vagy gátolják a hatásukat.

Léteznek intracellulárisan elhelyezkedő 
receptorok is. Ezeknek a receptoroknak az 
aktiválásához a ligandumnak át kell jutni a 
sejtmembránon. A receptor-ligand komplex 
a sejtmagba bejutva a DNS-mRNS transzk-
ripciót változtatja meg. Ide tartoznak a szte-
roid receptorok.

Klinikai szempontból jól használható a pri-
mer, szekunder és néma receptor megkülön-
böztetés. A primer receptorok a gyógyszer-
molekula terápiás hatásáért felelős kötőhelyek, 
amelyek szinaptikus vagy extraszinaptikus el-
helyezkedésűek lehetnek. A gyógyszerek több-
sége a magas affinitású, extraszinaptikus re-
ceptorokhoz kötődik. A szekunder receptorok 
aktivációja felelős a mellékhatásokért. A néma 
receptorok képesek megkötni a gyógyszert far-
makológiai hatás nélkül (plazma fehérjék, zsír-
szövet). A néma kötőhelyek klinikai jelentősége 
igen nagy, mivel erősen befolyásolják a gyógy-
szer metabolizmusát, terápiás hatását. Ha egy 
gyógyszer erősen kötődik a néma receptorok-
hoz, nagyobb adagban kell adni a terápiás hatás 
eléréséhez. Abban az esetben, ha a szervezetbe 
kerül egy másik gyógyszer, amelyiknek az affi-
nitása nagyobb a néma receptorhoz, leszorítja 

36 I MAGYAR ORVOS




