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A vény nélkül elérhető nem-szteroid gyulladásgátlók
hatékony és biztonságos alkalmazása
Tábi Tamás
Történeti érdekességek
A nem-szteroid gyulladásgátlók (NSAID-ok) története egészen az ókorig nyúlik vissza. Egyiptomban fűzfa
levelekből készült pakolást használtak, Hippocrates
pedig a fa kérgének fájdalomcsillapító hatását írta le.
Ma már tudjuk, hogy ez a növény szalicin-glikozid
tartalmának köszönhető, mely szalicilsavként fejti ki
hatását [1].
A középkorban sok más ókori felfedezéssel együtt
azonban ezek az ismeretek is feledésbe merültek, míg
Edmund Stone tiszteletes újra fel nem fedezte a fűzfakéreg gyógyító hatását. Anglia mocsaras területein
ezidőtájt egy járványos betegség tizedelte a lakosságot, ennek kezelésével kísérletezett Stone tiszteletes.
Akkoriban már ismert volt a kínafa kéreg jótékony hatása maláriás láz esetén, de az, mint importcikk, nagyon drága volt, így a betegek tömegének kezelésére

A nem-szteroid gyulladásgátlók (NSAID) a leggyakrabban alkalmazott fájdalomcsillapító gyógyszerek,
melyek közül több vény nélkül is elérhető. Mivel mellékhatásaik gyakran okozhatnak akár jelentős egészségkárosodást is, a tára mellett dolgozó gyógyszerészek kiemelt felelőssége biztonságos alkalmazásuk
elősegítése, a betegek oktatása, számukra a leginkább megfelelő és legbiztonságosabb készítmények
kiválasztása.
Az NSAID-ok fájdalomcsillapító hatása küszöb
jellegű, és már viszonylag alacsony vérszint esetén
tetőzik, azaz a koncentráció további növelésével nem
fokozható. A mellékhatások kockázata azonban a dózis emelésével egyértelműen növekszik. Ezek alapján
az alacsonyabb hatóanyag-tartalmú készítmények
alkalmazása hasonló hatást, de kisebb toxicitást hordoz magában, ezért általában előnyben részesítendő.
Az NSAID-ok régóta ismert gyomorkárosító mellékhatása mellett egyre nagyobb hangsúly helyeződik a kardiovaszkuláris kockázatot növelő tulajdonságukra is, mely elsősorban tartósabb terápia esetén
érdemel fokozott figyelmet. Mellékhatások tekintetében az egyes hatóanyagok között különbség lehet,
így az adott beteg számára legjobb kiválasztása az
egészségügyi szakemberek fontos feladata.
nem volt alkalmas. Stone tiszteletes két feltevésből indult ki a fűzfakéreg vizsgálata során. Egyrészt beszámolt róla, hogy korábban véletlenül megízlelte azt, és
keserű íze a kínafára emlékeztette. Másrészt akkoriban elfogadott volt a Doctrina Signatura, vagyis, hogy

1. ábra: Edmound Stone tiszteletes közleménye 1763-ból,
melyben beszámol a fűzfakéreg lázcsillapító hatásáról
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a Gondviselés a betegségek mellett azok ellenszerét is
megteremtette, és meg is jelölte azt az emberek számára. A fűzfa, mint a mocsarak gyakori növénye így
az ott terjedő fertőzések logikus ellenszere lehet.
1763-ban, bár téves felvetésekből kiindulva, de korát alaposan megelőző módon Stone tudományos
igénnyel megtervezte és megszervezte az első „klinikai gyógyszervizsgálatot”. A betegeket a fűzfakéreg
standard őrleményének növekvő dózisaival kezelte,
ezzel igazolva annak lázcsillapító hatását viszonylag
nagyszámú betegen. Eredményeit a Brit Királyi Tudományos Akadémia szaklapjában közölte is (1. ábra)
[1-2].
A tiszteletes felfedezése után kivonták, majd azonosították a szalicilsavat, mint hatóanyagot. Ezt követően került, már szintetikus kémiai úton előállításra az
acetil-szalicilsav, amely az első ipari körülmények között előállított, márkanév alatt forgalmazott „gyógyszer-specialitás” lett Aspirin néven [2].
Bár a XX. század első felében az acetil-szalicilsav
használata világszerte elterjedt, majd újabb nem-szteroid gyulladásgátlók (NSAID) jelentek meg a patikák
polcain, hatásmechanizmusuk megismerése egészen
az 1970-es évekig váratott magára. A prosztaglandinok
és élettani-kórélettani funkcióik felfedezése, valamint
gátlásuk szerepének felismerése az Aspirin és más
NSAID-ok hatásában Sir John Robert Vane nevéhez
köthető, aki felfedezéséért 1982-ben Nobel-díjban részesült [3].
Hatásmechanizmus, gyógyszercsoportok
Ma már jól tudjuk, hogy az NSAID-ok hatásának
alapja a ciklooxigenáz enzim, és általa a prosztanoidok
szintézisének gátlása. Farmakodinámiás tulajdonságaikról néhány hónapja átfogó közlemény jelent meg lapunk hasábjain, így most elsősorban a gyakorlati alkalmazásukkal kapcsolatos ismeretekre helyezzük a
hangsúlyt, külön kiemelve a vény nélküli fájdalomcsillapítókkal kapcsolatos tudnivalókat [4].
A legtöbb NSAID reverzibilis, kompetitív COX
gátló, melyek, mint savak, az arachidonsav kötődését
gátolják az enzimhez. Az acetil-szalicilsav speciális,
irreverzibilis gátlószer, amely a COX-1 enzim egy szerin hidroxil-csoportját acetilálva képes véglegesen
inaktiválni azt. Ennek kiemelt jelentősége van a
vérlemezkék esetében, mivel azok nem képesek új enzimet szintetizálni, így egész élettartamukra (7-8 nap)
gátlódik a tromboxán szintézisük. Ez a speciális tulajdonság az alapja a kis dózisú acetil-szalicilsav trombocita-aggregáció gátló hatásának, mely ma a vegyület
elsődleges terápiás felhasználása [5-6].
Vannak nem karbonsav jellegű gátlószerek is, mint
a paracetamol, vagy az amidazofen-származékok.
Ezek pontos hatásmechanizmusa kevésbé ismert, de
feltételezzük, hogy az enzim egy másik pontjához kö-
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2. ábra: Az NSAID-ok hagyományos hármas hatása
közül a gyulladáscsökkentő hatás a periférián, a
fájdalomcsillapító hatás részben a periférián, részben a
központi idegrendszerben, a lázcsillapító hatás pedig teljes
egészében az agyban alakul ki. A nem savas karakterű,
gyenge gátlók, mint a paracetamol és az amidazofenszármazékok csak a centrális hatáskomponensekkel
rendelkeznek

tődve fejtik ki hatásukat, mely csak gyenge gátlást
eredményez. Ezek a vegyületek csak nagy gátlószer /
arachidonsav koncentráció arány esetén képesek hatékonyan gátolni a prosztaglandinok szintézisét. A gyulladás helyén felszabaduló nagy mennyiségű arachidonsavval nem képesek versengeni, viszont a központi
idegrendszerben felhalmozódva hatékonyan képesek
gátolni a jóval alacsonyabb koncentrációjú arachidonsav átalakulását prosztaglandinokká. Ezek a szerek így csak a centrális hatáskomponensekkel, fájdalom- és lázcsillapító hatással rendelkeznek, a perifériás hatáskomponensek nem jellemzőek (2. ábra) [5].
Klinikai hatás – fókuszban a fájdalomcsillapítás
Az NSAID-ok igen népszerű gyógyszerek, mind orvosi rendelvényre, mind vény nélkül a leggyakrabban
alkalmazott szerek közé tartoznak. Közkedveltségük
oka, hogy kiválóan képesek mérsékelni az enyhe-középerős fájdalmat így a betegek szenvedését, és javítják életminőségüket. Sajnálatos módon az NSAID-ok
a leggyakrabban mellékhatást okozó szerek listáján is
előkelő helyet foglalnak el, mely súlyos, kórházi kezelést igénylő, vagy akár életveszélyes is lehet. A vény
nélkül is elérhető NSAID-ok hatékony és biztonságos
alkalmazásának előmozdítása a gyógyszerészek kiemelt felelőssége, mely jelentős egészségnyereséget
eredményezhet, vagy akár életet is menthet.
Az NSAID-ok hagyományos hármas hatása, a
gyulladás, a fájdalom és a láz csillapítása közül az
utóbbi kettő, legalább részben, a központi idegrendszerben valósul meg, és általában kisebb dózisban is
tapasztalható, mint a gyulladáscsökkentő hatás. Ezek
a hatások csak kevéssé dózisfüggők, dózis-hatás görbéjük meredeken emelkedik, majd gyorsan tetőzik,
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zenek elfogadtatni velük, hogy az esetek többségében
a kisebb dózisok is megfelelően hatékonyak és a szigorítás célja a mellékhatások kockázatának csökkentése,
a biztonságos gyógyszerhasználat előmozdítása. Fontos figyelmeztetni a betegeket, hogy kerüljék el a kisebb hatáserősségű kiszerelések duplázását, mellyel
akár a korábban megszokottnál is nagyobb, és így veszélyesebb adagot fogyaszthatnak.
Mellékhatások, toxicitás

3. ábra: Az NSAID-ok fájdalom- és lázcsillapító
hatása küszöb jellegű, kevésbe dózisfüggő, mint pl. a
gyulladáscsökkentő hatás. Ezekre a hatásokra nézve
a szerek dózis-hatás görbéje meredeken emelkedik és
gyorsan tetőzik, az adag további emelésével nem
fokozható tovább

a dózis további emelésével már nem fokozható (3.
ábra). Ezen tulajdonság szem előtt tartása igen fontos
a vénynélküli fájdalom- és lázcsillapítók ajánlása esetén, hisz a feleslegesen alkalmazott nagy adagok helyett kisebb, hasonlóan hatékony dózisok alkalmazásával a mellékhatások kockázata mérsékelhető [6].
Egyes szerek esetében a vényköteles és a vény nélkül is kiadható dózisok jól tükrözik a fájdalomcsillapításhoz, lázcsillapításhoz, illetve gyulladáscsökkentéshez szükséges adagok közötti különbséget. A
diklofenak vagy a naproxen esetében a vény nélkül kiadható 25 mg, illetve 220 mg dózisok jól használhatók
akut fájdalom átmeneti csillapítására, míg a csak
vényre elérhető magasabb adagok elsősorban súlyosabb, gyulladásos tünetek mérséklésére ajánlottak. A
dexketoprofen esetében is a kis, elsősorban az akut
fájdalomcsillapító hatást megcélzó 25 mg dózis érhető
el vény nélkül, bár ebből a hatóanyagból nagyobb,
gyulladáscsökkentő dózis orvosi rendelvényre sem érhető el. Az ibuprofen ilyen szempontból kicsit kilóg a
sorból. A talán leggyakrabban alkalmazott NSAID
esetében ugyanis a nagyobb dózisok is kiadhatók vény
nélkül. Az ajánlások szerint fájdalom- és lázcsillapításra elegendő a 200-400 mg-os adag alkalmazása,
mely kedvező biztonságossági profillal rendelkezik.
Bár a szabályozás e szer tekintetében Európa különböző országaiban eltérő, de a magyar kiemelkedően
megengedőnek tekinthető, hisz az ibuprofen minden
dózisa elérhető orvosi rendelvény nélkül is. A hatóság
ugyanakkor a tavalyi év folyamán már jelezte, hogy a
kiadhatóság szigorítása várható és a nemzetközi trendekhez hasonlóan hazánkban is csak a kisebb dózisok
lesznek vény nélkül is kiadhatók. Az átmeneti időszakban nagy felelősség hárul majd a tára mellett dolgozó kollégákra, hogy a betegek oktatásával igyekez-
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Az NSAID-ok használatának árnyoldalát a mellékhatások jelentik.
Régóta jól ismert nemkívánt hatásuk a gyomornyálkahártya károsodása, mely erosio, fekély és vérzés kialakulásához is vezethet, és akár már egy-két dózis hatására is kialakulhat. Emellett az NSAID-ok képesek a
teljes gyomor-bélrendszer károsítására is, de a bél jóval kevésbé érzékeny, mint a felső gasztrointesztinális
traktus.
Régebben a savas karakterű vegyületek felhalmozódását a gyomornyálkahártyában, és annak közvetlen irritációját tették felelőssé a mellékhatásért. Ma ezt
másodlagosnak gondoljuk, és elsősorban a gyomorvédő prosztaglandinok termelődésének gátlását tekintjük
a mellékhatás fő forrásának. Ezzel összhangban sajnos
nem sikerült egyértelműen igazolni a bélben oldódó
készítmények kedvezőbb voltát a gyomornyálkahártya-károsodás tekintetében, ugyanakkor ezek a készítmények, lassú felszívódásuk miatt, akut fájdalomcsillapításra nem igazán alkalmasak.
A szelektív COX-2 gátlók esetén jelentősen csökken, de nem szűnik meg teljesen a gyomorkárosodás
kockázata. Bár a sav-, illetve a bikarbonát és nyákszekréció szabályozásáért egyértelműen a COX-1 által
termelt prosztaglandinok a felelősek, de az indukálható COX-2 izoenzim is szerepet játszik a sebgyógyulásban, így a nyálkahártya regenerációjában.
A gyomornyálkahártya-károsító mellékhatás kivédésére elsősorban a protonpumpa gátlók bizonyultak
hatékonynak, melyek nagy kockázatú betegnek rutinszerűen ajánlhatók az NSAID terápia mellé. A
mizoprosztol (egy szintetikus prosztaglandin) használata logikus lenne, hisz a gátolt prosztaglandin szintézist helyettesíti, és bár hatékonysága valóban megközelíti a protonpumpa gátlókét, de mellékhatásai, hasi
görcsök, hasmenés miatt nem igazán terjedt el a terápiában.
A H2-antagonistákat kevéssé találták hatékonynak
az NSAID okozta gyomorkárosodás kivédésére, ezért
alkalmazásuk ezen a területen háttérbe szorult [5-6].
Az ezredforduló körül bevezetett COX-2 gátlók
vizsgálata során derült fény az NSAID-ok kardiovaszkuláris kockázatra gyakorolt hatására. A nagy szelektivitású COX-2 gátló rofekoxib mellékhatásainak feltárására folytatott VIGOR vizsgálat egyértelműen iga-
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zolta, hogy a komparátor naproxenhez hasonlítva ritkábban alakult ki gyomorkárosodás, de ugyanakkor
rámutatott, hogy jelentősen növekedett a trombotikus
kardiovaszkuláris események, a szívinfarktus és
stroke gyakorisága a rofekoxib csoportban (4A. ábra)
[7]. A különbséget eleinte a naproxen feltételezett
antitrombotikus hatásával próbálták magyarázni, mivel a hosszú hatású, elsősorban COX-1-et gátló vegyület a kis dózisú acetil-szalicilsav kezeléshez hasonlóan
csökkentheti a vérlemezkék tromboxán termelését.
Később az APPROVe vizsgálat adatainak elemzése
során azonban kiderült, hogy a rofekoxib a placebohoz
képest is növelte a kardiovaszkuláris kockázatot (4B.
ábra), vagyis a korábban tapasztalt rizikókülönbség
hátterében nem állhat kizárólag a naproxen feltételezett kardioprotektív hatása, hanem legalább részben a
COX-2 gátló rofekoxib felelős a trombotikus események magasabb gyakoriságáért [8]. A gyógyszert ezen
vizsgálatok alapján 2004-ben a gyártó önként (bár jelentős külső nyomásra) visszavonta a piacról és a többi
COX-2 gátló estében is szigorították az alkalmazási
előiratokat.
Ezt követően a fokozott kockázatért a COX-2 gátlás
protrombotikus hatását tették felelőssé, vagyis, hogy
ellentétben a kis dózisú acetil-szalicilsavval, a COX-2
gátlása fokozza a vérlemezke aktivációt. Ennek oka,
hogy az érfal endothel sejtjei jelentős mennyiségben
tartalmaznak COX-2 enzimet, mely antitrombotikus
és értágító hatású prosztaciklint termel, ami ellensúlyozza a vérlemezkék által termelt tromboxán
protrombotikus és érszűkítő hatását. Az így kialakult
finom egyensúly teszi lehetővé a szervezetnek a
trombocita működés gyors és érzékeny szabályozását
(5. ábra), de sajnos már kismértékű kóros eltolódása is
jelentősen fokozhatja a vérlemezkék aggregációs hajlamát, és ezáltal a trombózis készséget. Ma ennél már
sokkal összetettebbnek gondoljuk az NSAID-ok kardiovaszkuláris rizikót fokozó hatását, melyben szerepet játszik a fokozott trombocita aktiváció mellett a
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5. ábra: A prosztanoidok szerepe a vérlemezke funkció
szabályozásában. Az aktivált vérlemezkékben a COX-1
által termelt tromboxán protombotikus hatását élettani
körülmények között az ép érendothelben, elsősorban
COX-2 enzim által termelt prosztaciklin antitrombotikus
hatása ellensúlyozza. Az így létrejött érzékeny egyensúly
egy gyors reagálású állapotot hoz létre, mely alkalmas
a vérlemezke funkció finom szabályozására, de kóros
körülmények között kismértékű eltolódása is fokozza a
vérrög képződés kockázatát

vérnyomás emelése, a vesefunkció romlása (elsősorban idős és/vagy eleve vesebeteg egyénekben) és a
szív túlterhelése is. A mellékhatás természeténél fogva, elsősorban tartós alkalmazás esetén jelent problémát, és mechanizmusa alapján valószínűsítették, hogy
főleg a COX-2 gátlókra jellemző [9].
Természetesen a rofekoxib visszavonása után gyor-

4. ábra: A nagy szelektivitású COX-2 gátló rofekoxib esetében a kardiovaszkuláris események fokozott kockázatáról
számoltak be naproxenhez (A) és placebohoz (B) hasonlítva a VIGOR [7], illetve az APPROVe vizsgálatok [8] során
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san igény mutatkozott a másik COX-2 szelektív vegyület, a celekoxib, és a leggyakrabban használt hagyományos NSAID-ok értékelésére is. A celekoxib a
rofekoxibhoz képest sokkal kevésbé szelektív a COX-2
enzimre, ugyanakkor a hagyományos NSAID-ok közül a diklofenak szelektivitása is jelentős, csak kevéssé marad el a celekoxibétól. Az elsőként megjelent
metaanalízis, mely a celekoxib mellett a három leggyakrabban használt hagyományos NSAID, a
diklofenak, az ibuprofen és a naproxen mellékhatásainak rizikóját értékelte a randomizált klinikai vizsgálatok adatai alapján, a szelektivitással jól egyező eredményeket mutatott. A gyomorkárosodás tekintetében
kedvezőbbnek mutatkozott a celekoxib és a diklofenak, míg a COX-1-et erősebben gátló ibuprofen és
naproxen esetében magasabb volt a felső gasztrointesztinális események gyakorisága. A celekoxib és a
diklofenak hasonlóan viselkedett a kardiovaszkuláris
rizikó tekintetében is, hasonlóan növelték a súlyos
kardiovaszkuláris események számát. Az ibuprofen
esetében is hasonló növekedést tapasztaltak, de az
nem volt statisztikailag szignifikáns az egyes vizsgálatokban tapasztalt nagy különbségek miatt. A naproxen esetében a kardiovaszkuláris kockázat nem fokozódott, ami újból felvetette a tartós hatású COX-1
gátló vegyület kis dózisú acetil-szalicilsavhoz hasonló
antitrombotikus hatását (6. ábra).
Az elmúlt évtizedben ezen tanulmány adatai alapján
a nemzetközi ajánlások egyre inkább a naproxent részesítették előnyben, különösen magas kardiovaszkuláris
rizikó esetében. A metaanalízis azonban sok kritikát is
kapott, melyek közül a legjelentősebb, hogy az elemzett

6. ábra: A celekoxib és a leggyakrabban
alkalmazott hagyományos NSAID-ok hatása a felső
gasztrointesztinális és kardiovaszkuláris események
gyakoriságára a randomizált klinikai vizsgálatok
adatainak metaanalízise alapján. A vizsgálatok során az
NSAID-okat nagy, gyulladáscsökkentő dózisban (inzert)
alkalmazták. Az ibuprofen esetében a kardiovaszkuláris
rizikó növekedése statisztikailag nem szignifikáns az
adatok nagy szórása miatt [10]
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vizsgálatokban magas, inkább gyulladáscsökkentő dózisban alkalmazták a szereket, így a gyakorlatban gyakran alkalmazott, kisebb, fájdalomcsillapító adagok hatásáról nem nyújt egyértelmű felvilágosítást [10].
Egy következő metaanalízisben ezért összesítették
a megfigyeléses vizsgálatokban tapasztalt mellékhatás
adatokat is és a kardiovaszkuláris rizikó fokozódását
külön-külön vizsgálták kisebb és nagyobb dózisok
esetében. Értékelték továbbá az alkalmazás időtartamának hatását, valamint, hogy miként befolyásolja a
kockázatot, ha a betegek eleve magas kardiovaszkuláris rizikóval rendelkező csoportba tartoztak.
Az eredmények egyértelmű dózisfüggésre utaltak a
legtöbb szer esetében. A COX-2-t szelektívebben gátló
celekoxib és diklofenak már kis dózisban is szignifikáns rizikófokozódást eredményezett, ami jelentősen
nőtt a nagyobb dózisok esetében. Az ibuprofen esetében a dózisfüggés feloldotta a korábban tapasztalt ellentmondást, hisz a kis dózisok nem emelték a rizikót,
de ez a kedvező tulajdonság a nagyobb adagok esetében elveszett. Ebben a vizsgálatban is a naproxen bizonyult a legbiztonságosabbnak, hisz az nagy dózisok
esetén sem fokozta a kardiovaszkuláris események
gyakoriságát (7. ábra). Ezen adatok is tovább erősítették a naproxen szerepét az NSAID-ok között, de egyúttal felhívták a figyelmet a kockázatfokozódás dózisfüggésére is, és a kis dózisú ibuprofen is felkerült a
biztonságosnak ítélt szerek listájára. Az eleve nagyobb
rizikóval rendelkezők esetében abszolút értékben nagyobb mértékű kockázatfokozódást találtak, de arányaiban nem volt különbség a rizikó fokozódásában az
eleve betegek és az egészségesek között. A kardiovaszkuláris kockázat ezen adatok szerint igen gyorsan, már hetek alatt növekedett a terápia során, azaz
középtávon is fokozott figyelmet kell fordítani rá [11].

7. ábra: A celekoxib és a leggyakrabban alkalmazott
hagyományos NSAID-ok kis és nagy dózisainak
hatása a kardiovaszkuláris események gyakoriságára
a megfigyeléses vizsgálatok adatainak metaanalízise
alapján. A rizikó fokozódása a naproxen kivételével
egyértelműen dózisfüggő [11]
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melyek az arra hajlamos egyénekben asztmás rohamot vagy kiütéseket idézhetnek elő
(9. ábra). Mint mechanizmus alapú reakció,
nem a kémiai szerkezettől függ, azaz a legtöbb NSAID esetében
felléphet. A tapasztalatok arra utalnak, hogy
elsősorban az erős
COX-1 gátlók alkalmazása esetén alakul ki és
asztmás betegek körében a leggyakoribb. Ha
elkerülhetetlen
az
NSAID-ok alkalmazása, a montelukast haté8. ábra: A celekoxib és a leggyakrabban alkalmazott hagyományos NSAID-ok kis és nagy
dózisainak hatása a felső gasztrointesztinális és kardiovaszkuláris események gyakoriságára konyan csökkenti a
pszeudoallergiás reakaz SOS eset-kontroll vizsgálat adatainak alapján. A rizikó fokozódás mindkét mellékhatás
esetében dózisfüggő [12-13]
ció tüneteit [14].
Tovább pontosítandó az eredményeket, illetve, hogy
a többi elérhető NSAID mellékhatás spektrumát is értékelni lehessen, az Európai Gyógyszer Hatóság
(EMA) egy nagy esetszámú eset-kontroll vizsgálatot
kezdeményezett. Ez az SOS tanulmány is hasonló
eredményekre jutott, mind a felső gasztrointesztinális,
mind a kardiovaszkuláris rizikó tekintetében. A három gyakori, vény nélkül is elérhető NSAID közül
kardiovaszkuláris kockázat tekintetében a kis dózisú
ibuprofen és naproxen bizonyult legbiztonságosabbnak, de magasabb dózisok esetén ezek is növelték a rizikót. Ebben a nagy betegszámú vizsgálatban a
naproxen esetében sem bizonyult biztonságosnak a
nagy dózisa [12]. Gyomornyálkahártya károsodás tekintetében is a kis dózisú ibuprofen volt a legkedvezőbb, de nagyobb dózisoknál ez a preferencia gyorsan
elveszett (8. ábra) [13].
Ezek a nagy esetszámú vizsgálatok egyértelműen
igazolták, hogy a hagyományos NSAID-ok esetében is
figyelmet kell fordítani a kardiovaszkuláris rizikó növekedésére. Megerősítést nyert továbbá az is, hogy a
mellékhatások kockázata a dózis emelésével fokozódik, így azok minimalizálása céljából a legalacsonyabb hatékony dózisok, legrövidebb ideig történő alkalmazására kell törekedni.
Az egyéb mellékhatások közül kiemelendő az
NSAID allergia, mely az esetek többségében nem valódi allergia, azaz nem immunológiai reakcióra vezethető vissza. Ez az úgynevezett pszeudoallergia a szerek hatásmechanizmusából következik. A COX enzim gátlása miatt felhalmozódó arachidonsav az alternatív útvonalon metabolizálódva allergiás mediátorok, leu kot riének fokozott képződését eredményezi,
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Kölcsönhatások
Az NSAID-ok használata során a mellékhatások mellett a kölcsönhatások is figyelmet érdemelnek. Kerülendő egymással való kombinálásuk, mely elsősorban
a mellékhatások, főleg a gyomornyálkahártya károsodás kockázatát növeli, a terápiás hatás viszont nem fokozódik. A tára mellett dolgozó kollégák szerepe kiemelkedő a kölcsönhatás megelőzése szempontjából,
hisz a reklámok alapján eltérő terápiás indikációra pozícionált NSAID-ok, vagy akár azonos hatóanyagok
különböző készítményei gyakran késztetik a beteget
párhuzamos gyógyszerelésre. Szintén figyelmet érdemel a vény nélküli és a vényköteles NSAID-ok kombinálása, melynek kiszűrése szintén a gyógyszert expediáló szakember felelőssége.

9. ábra: Az NSAID-ok okozta pszeudoallergiás
reakciók mechanizmusa. A COX enzim gátlása miatt
felhalmozódott arachidonsav nagyobb mértékben
metabolizálódik a lipoxigenáz (LOX) enzimmel allergiás
mediátor leukotriénekké
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A kis dózisú acetil-szalicilsav egyidejű szedése
más NSAID-okkal egy speciális probléma. A mellék hatások fokozódásánál itt fontosabb az antitrombotikus hatás csökkenése. A reverzibilis COX-gátló
NSAID átmenetileg lefoglalja a trombociták COX-1
enzimét, így a kis dózisú acetil-szalicilsav nem képes
kifejteni irreverzibilis COX-gátló hatását. A kölcsönhatás minimalizálható, ha a kis dózisú acetil-szalicilsavat néhány órával a reverzibilis NSAID előtt veszi
be a beteg, így a kompetíció elkerülhető [5, 6, 9].
Bár láthattuk, hogy a legtöbb NSAID önállóan
protrombotikus hatást válthat ki, ugyanakkor kombinációban véralvadásgátlókkal, antitrombotikumokkal
a vérzés kockázatát növelik.
Tartós alkalmazás során a vérnyomáscsökkentők,
diuretikumok hatását csökkentik, míg a vesekárosító
szerek és néhány más vegyület toxicitását fokozzák,
mely elsősorban a vesefunkcióra kifejtett hatásuk következménye. Különös figyelmet igényel a rheumatoid
arthritis kezelése során alkalmazott kis dózisú
metotrexát, melynek kiválasztását az NSAID-ok ronthatják, így fokozva annak toxicitását. A metotrexát
bevételét követően lehetőség szerint kerülni kell az
NSAID-ok alkalmazását [15].
NSAID-ok terhesség és szoptatás alatt
Terhesség során az NSAID-ok alkalmazása kerülendő.
Bár a méh relaxálása révén csökkentik a koraszülés
kockázatát, a ductus arteriosus Botali korai záródása
miatt rontják a magzat keringését. Ez a sönt rövidre
zárja a magzatban a kisvérköri keringést, hisz az felesleges, mivel a magzati vér nem a tüdőben oxigenizálódik. A söntöt prosztaglandinok tartják nyitva, így
a COX gátlás idő előtti záródást és keringési elégtelenséget eredményezhet. Terhesség során elsősorban
paracetamol alkalmazható fájdalomcsillapításra, de
tartós alkalmazása annak sem ajánlott, a valódi
NSAID-okat pedig kerülni kell [16].
A terhességgel ellentétben szoptatás során viszonylag biztonságosnak tekinthető az NSAID-ok alkalmazása. A savas vegyületek az anyatejbe csak a plazmaszint néhány százalékában választódnak ki, így eseti
alkalmazás mellett a csecsemő gyógyszerterhelése elhanyagolhatónak tekinthető [17].
Vény nélkül kiadható fájdalomcsillapítók
legfontosabb tulajdonságai
A betegek nagyon gyakran kérnek segítséget a gyógyszertárban a megfelelő fájdalom- vagy lázcsillapító kiválasztásában. A vény nélkül elérhető hatóanyagok,
többféle dózisuk és gyógyszerformájuk, készítményük
dzsungelében a szakembernek kell tanácsot adnia,
hogy a beteg a számára legmegfelelőbb és legbiztonságosabb gyógyszerhez juthasson.
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A leggyakrabban alkalmazott NSAID fájdalomcsillapítók hatékonyságában nincs jelentős különbség. Általában elmondható, hogy az enyhe-középsúlyos fájdalmakat (pl. fejfájás, mozgásszervi fájdalmak) hasonló mértékben képesek csökkenteni és a paracetamolnál egyöntetűen hatékonyabbak [6]. Hatáserősségben lehet eltérés, ez azonban csak a szükséges
dózist befolyásolja, az elérhető maximális hatást nem.
Mint korábban már tárgyaltuk, a fájdalomcsillapító
hatás küszöb jellegű és csak kevéssé dózisfüggő. Mivel már viszonylag alacsony plazmaszint mellett tetőzik az analgetikus hatás, általában elégséges a kisebb
hatáserősségű készítmények alkalmazása. Az expediáló szakember felelőssége ebben az esetben a betegek
oktatásában rejlik, a mellékhatások kockázatának
csökkentése érdekében célszerű az alacsonyabb hatóanyag tartalmú készítményeket ajánlani és felhívni a
beteg figyelmét, hogy csak abban az esetben használja
a nagyobb hatáserősségű gyógyszereket, ha a biztonságosabb dózisok nem váltak be.
Szelektivitás tekintetében a diklofenak eltér a többi vény nélkül is alkalmazható szertől, hisz elsősorban a COX-2-t gátolja. Ez azonban a fájdalomcsillapító hatékonyság tekintetében nem jár jelentős különbséggel, mellékhatás tekintetében pedig szerepe
ellentmondásos, melyet korábban részletesen ismertettünk [9-13].
A készítmények hatáskezdete talán a legfontosabb
paraméter, hisz a fájdalom mihamarabb történő csillapítása a cél. A hatás kialakulásához szükséges időt a
felszívódás sebessége szabja meg. A leglassabb és így
sebességmeghatározó tényező általában a kioldódás,
hisz a gyomor savas pH-ján az NSAID-ok rosszul oldódnak. A vízoldható sók, oldott formák (pl. lágykapszulák) általában gyorsabb felszívódást eredményeznek. Bár a maximális plazmakoncentráció ezekben az
esetekben valóban jelentősen gyorsabban alakul ki
mint a hagyományos formáknál, a fájdalomcsillapító
hatáshoz szükséges küszöbszint elérésében jóval kisebb a különbség, így a hagyományos tabletták esetében is elég gyors hatáskezdetre számíthatunk [18-19].
A bélben oldódó készítmények lassabban szívódnak
fel, így akut fájdalom csillapítására nem alkalmasak.
Bár feltételezik, hogy ezek kevésbé károsítják a gyomornyálkahártyát, ezt mindezidáig egyértelműen nem
sikerült bizonyítani [20].
A legtöbb NSAID általában gyorsan metabolizálódik, így hatástartamuk rendszerint rövid, 4-6
óra. Mivel a fájdalomcsillapító hatás küszöb jellegű, a
dózis emelésével megnyújtható az az időtartam, amíg
a vérszint meghaladja a hatáshoz szükséges koncentrációt. A rövid hatástartamú szerek esetében gyakran
dózisnöveléssel érik el a ritkább adagolási időközt, így
a diklofenak és az ibuprofen nagyobb dózisai esetében
a 2-3 órás felezési idő ellenére is elégséges lehet a napi
háromszori alkalmazás [21]. Ez alól kivétel a
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naproxen, mely legalább 10-12 órán át hat, így elegendő naponta kétszer alkalmazni, mely előnyös lehet
szubakut, elsősorban mozgásszervi fájdalmak esetében [22]. Enyhébb fájdalmak, pl. banális fejfájás esetében a hatástartam kevésbé jelentős, hisz azok kevésbé
hajlamosak a visszatérésre, a cél ilyenkor az akut fájdalom gyors kezelése és nem a tartós analgetikus hatás elérése. A dózisemelés tehát, bár alkalmas a hatástartam megnyújtására, ugyanakkor nem ajánlható általánosságban, hisz fokozza a mellékhatások kockázatát. Tartósabban fennálló szubakut fájdalom esetében
kedvezőbb lehet a kisebb dózisok gyakoribb alkalmazása, illetve nyújtott hatású készítmények, vagy a
hosszabb hatástartamú naproxen választása. A biztonság szem előtt tartása végett minden esetben törekedni
kell a legkisebb hatékony adagok, legrövidebb szükséges ideig történő alkalmazására.
Mozgásszervi fájdalmak esetében a hatástartam megnyúlásához hozzájárul, hogy a savas jellegű NSAID-ok
felhalmozódnak a gyulladás helyén, ahol a magasabb
fehérjetartalom megköti a vegyületeket és az alacsonyabb szöveti pH-n hatékonyabban jutnak be a sejtekbe,
azaz a hatás helyére. Ezek alapján a gyulladt szövetekben gyakran jelentősen magasabb koncentráció alakul
ki, mint a plazmában [23]. Ez a tulajdonságuk igen kedvező helyi alkalmazás esetén. A lipofil vegyületek jól átjutnak a bőrön és felhalmozódnak az alkalmazás helyén,
elsősorban a gyulladt szövetekben, hatékonyan mérsékelve a mozgásszervi fájdalmakat. Igazolták, hogy helyi
alkalmazás esetén lokálisan magasabb, szisztémásan viszont jelentősen alacsonyabb koncentráció alakul ki öszszevetve az orális adagolással. Enyhe-középsúlyos mozgásszervi fájdalmak esetén a helyi készítmények hatékonysága hasonló a szisztémás terápiáéhoz, mellékhatás
spektruma viszont kedvezőbb lehet. Bár bőrreakciók
gyakrabban léphetnek fel, a gasztrointesztinális tünetek
jelentősen ritkábbak. A betegek általában előnyben részesítik a helyi kezelést, mely különösen előnyös lehet
fokozott mellékhatás-kockázatú betegek, idősek esetében [24-25].
Konklúzió
Az NSAID-ok, mint az enyhe-középsúlyos fájdalmak
hatékony gyógyszerei, nélkülözhetetlenek a terápia során. Mellékhatásaik miatt azonban biztonságos alkalmazásuk fokozott figyelmet igényel valamennyi egészségügyi szakember részéről. A legbiztonságosabb hatékony terápia kiválasztásában és a betegek egészségértésének elősegítésében, oktatásában kiemelt szerepe
van a tára mellett dolgozó kollégáknak, akik lelkiismeretes munkájukkal jelentősen csökkenthetik a
gyógyszermellékhatás okozta egészségkárosodás kockázatát.
Tekintettel arra, hogy az NSAID-ok fájdalomcsillapító hatása küszöb jellegű és csak kevéssé dózisfüggő,
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célszerű az alacsonyabb hatóanyag-tartalmú vény nélküli fájdalomcsillapítók ajánlása, ezzel csökkentve a
mellékhatások kockázatát. Szükséges felmérni a betegek egyéni rizikóját is és annak alapján kiválasztani a
legbiztonságosabb szert és dózist. A terápia során
mindig szem előtt tartandó, hogy a legkisebb hatékony
adagot, a lehető legrövidebb ideig használjuk.
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TÁBI, T.: Efficient and safe use of non-steroid antiinflammatory drugs
Non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAID) are the most
frequently used analgesic agents and several ones available in
over-the-counter manner. As their side effects are commonly
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contribute to health issues community pharmacists have
considerable responsibility to facilitate their safe use by patent education and selecting the most appropriate and safest
preparations.
The analgesic effect of NSAIDs is threshold effect that
plateaus at a relatively low plasma level without further
increase at higher concentrations. On the other hand, the risk
of their side effects is clearly enhanced by increasing their
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dose. Low dose preparations thus can be similarly effective
and better tolerated and their use is generally recommended.
In addition to the well-known gastrointestinal toxicity of
NSAIDs, the increased cardiovascular risk, especially during
their long-term use, gains more and more interest. The side
effect profile of the individual drugs can differ significantly
thus choosing the most appropriate drug for each patient is
the responsibility of the healthcare professionals.
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A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 2020. I. féléves
szabadon választható továbbképzései
Tisztelt Kollégák!
Ezúton értesítem Önöket a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 2020. I. féléves szabadon választható továbbképzéseiről. A megyei szervezetekkel egyeztetve és együttműködve közösen szervezzük a továbbképzéseket, amelyek szakmai tartalmát az egyetemek gyógyszerésztudományi karai és/vagy a szakosztályok is támogatják. A továbbképzések kreditértéke 16 pont és tesztírással zárulnak. Kérjük, kövesse figyelemmel hírleveleinket és
honlapunkat (www.mgyt.hu), ahol tájékozódhat továbbképzéseinkről. Szakasszisztenseknek 2019. II. félévében
Miskolcon és Szombathelyen tartottunk továbbképzést. Részükre a továbbképzés kreditértéke 10 pont volt.
November 9-én, Érden került megtartásra a Szemelvények a Terápiás tanácsadás területéről c. továbbképzés,
mely 6 hallgatói pontot adott a résztvevők számára, s melyre szakasszisztensek is jelentkezhettek (a kreditérték
részükre 4 pont volt).
A továbbképzések abban az esetben, ha a részvételi létszám nem éri el a 30 főt, sajnos elmaradnak. Kérjük
Önöket, hogy támogassák a szervezők és az előadók erőfeszítéseit, amellyel magas színvonalú gyakorlati
ismeretek átadására törekszünk. Észrevételeit a továbbképzésekről megteheti a bacskay.ildiko@pharm.unideb.
hu email címen.
Továbbképzéseinkről további információt nyújtunk az alábbi elérhetőségen: Magyar Gyógyszerésztudományi
Társaság, Polonyi Adrienn: tagdij@mgyt.hu.
Őszintén remélem, hogy részvételével támogatja a megyei MGYT szervezetek munkáját is, amelyet ezúton
köszönök meg:
Bácskay Ildikó
továbbképzési titkár
Tanfolyam általános adatai (helyszín, időpont, díj)
Előadó neve
2020. február 15.
Prof. Szökő Éva
Sopron
A tanfolyam díja: 14 500 Ft + 500 Ft pontjóváírási díj, nem
MGYT tagok részére 20 000 Ft + 500 Ft pontjóváírási díj.

Tábi Tamás
Alberti-Dér Ágnes
Prof. Antal István

Tanfolyam általános adatai (helyszín, időpont, díj)
Előadó neve
2020. március 07.
Tábi Tamás
Zalaegerszeg
A tanfolyam díja: 14 500 Ft + 500 Ft pontjóváírási díj, nem
MGYT tagok részére 20 000 Ft + 500 Ft pontjóváírási díj.

Benkő Ria
Szálka Brigitta
Ujhelyi Zoltán
Takács Gézáné

Gyogyszeresuet-2001.indb 23

Előadás címe
Újdonságok a központi idegrendszerre ható szerek
alkalmazása terén – antiepileptikumok, antidepresszánsok
és antipszichotikumok helyes alkalmazásával összefüggő
gyakorlati kérdések
Gasztroenterológiai betegségek gyógyszeres kezelésének
gyakorlati kérdései
Fitoterápiás lehetőségek a központi idegrendszer, a
gasztroenterológiai és urológia területén
A gyógyszerforma felépítése, tulajdonságai és a készítmény
alkalmazásának összefüggései – Technológia
Előadás címe
Inzulinok, inzulin analógok, GLP-1 agonisták. Az 1-es típusú
diabétesz gyógyszeres terápiájának alapelvei. Speciális
gyógyszerészeti szempontok a cukorbetegek kezelésében
A diabétesz bőrgyógyászati és szemészeti szövődményeinek
megelőzésével kapcsolatos tudnivalók
Életmód - diéta. Mozgás szerepe a diabéteszes betegek
kezelésében
A diabétesz kiegészítő terápiája
Újabb terápiás lehetőségek a 2-es típusú DM kezelésében
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