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A szakdolgozati munka célkitűzése 
(vázlat) 

• Depresszió és kezelése 

• Antidepresszív hatású gyógyszerkészítmények 
– hatásmechanizmusai és mellékhatásai 

– analitikai kémiai vizsgálata a gyógyszerkönyv alapján 

• Gyógyszermaradványok a környezetben 
– vízben 

– talajban 

– hulladékban 

• Gyógyszermaradványok kimutatási lehetőségei, tisztítási 
technológiák, zöldkémia 



Depresszió  

 

Deprimere (latin): lenyomni 
Hippokratesz: melankolia (melaine chole, fekete epe)       
 
            



A depresszió főbb tünetei 

Gondolkodás  
• csökkent koncentráció, 

figyelemzavar 
• csökkent önértékelés és 

önbizalom 
• döntésképtelenség 
• önvádlások, bűnösségi 

gondolatok 
• téves eszmék 
•  öngyilkossági gondolatok, 

kísérlet 

 

Érzelem nélküliség érzése 
• szorongás, 
• reménytelenség 
• lehangoltság 
 
Pszichomotoros  
• gátoltság vagy agitáltság 
• aktivitás-csökkenés 
 
Szomatikus panaszok változatosak  
• étvágytalanság  
• fáradtság 
• alvászavar 
 

 



A depresszió legfontosabb klinikai 
megjelenési formái 

Unipoláris 
(depresszió) 

Bipoláris 
(depressziós, mániás) 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:PKDHypersonicDrop.jpg&filetimestamp=20061009214618


Depresszió során csökken a központi idegrendszer 

szerotonin dopamin noradrenalin 

• szerotonin 
• dopamin 
• noradrenalin rendszereinek aktivitása 

• antidepresszánsok:  monoaminok koncentrációját növelik 

Ingerület-átvitel a központi 
idegrendszerben 



Az antidepresszív vegyületek csoportosítása 

 

1. Első generációs gyógyszerek (klasszikus, nem szelektív) 

• tri- és tetraciklusos vegyületek 

 

2. Második generációs gyógyszerek (új típusú, szelektív) 

• SSRI vegyületek 

• SNRI, SSNRI, egyéb vegyületek 



Az antidepresszív vegyületek csoportosítása 

1. Első generációs gyógyszerek 
• tri- és tetraciklusos vegyületek 

 

 

 

 

 

 

 

 

• sok mellékhatás, toxikusak 

 

 

Hatóanyag Gyógyszerkönyvi vegyület Gyógyszer neve 

Tri- és tetraciklusos vegyületek 

amitriptilin Amitriptilini hydrochloridum Teperin, TeperinEP 

dezipramin Desipramini hydrochloridum - 

dibenzepin - - 

doxepin Doxepini hydrochloridum - 

doszulepin Dosulepini hydrochloridum - 

imipramin Imipramini hydrochloridum Melipramin 

klomipramin Clomipramini hydrochloridum Anafranil 

maprotilin Maprotilini hydrochloridum Ludiomil 

nortriptilin Nortriptilini hydrochloridum - 

trimipramin Trimipramini maleas Sapilent 



Az antidepresszív vegyületek csoportosítása 

Hatóanyag Gyógyszerkönyvi 

vegyület 

Gyógyszer neve 

SSRI vegyületek 

citalopram - Citagen, Citalodep, Citalopram Bluefish, Citalopram Orion, 

Citalopram (Vitabalans, Teva, Zentiva), Citapram, Dalsan 

duloxetin - Cymbalta 

escitalopram - Cipralex, Cipralex MELTZ, Escigen, Escitalopram (Actavis, 

PharmaSwiss, Sandoz, Teva, Zentiva), Escitil, Isozyloram, 

Lanocipram, Scippa 

fluoxetin Fluoxetini 

hydrochloridum 

Apo-Fluoxetin, Deprexin, Floxet, Fluoxetin (Sandoz, Zentiva, 

Vitabalans), Portal, Prozac 

fluvoxamin - Fevarin 

paroxetin Paroxetini 

hydrochloridum 

anhydricum 

Apodepi, Paretin, Parogen, Paroxat, Paroxetin (Pfizer, Teva), 

Rexetin, SERESTILL, Seroxat, Xetanor 

reboxetin - Edronax 

szertralin - Asentra, Serlift, Sertadepi, Sertagen, Sertralin (Sandoz, Teva, 

Zentiva, Aurobindo), Setaloft, Stimuloton, Zoloft 

• Hatásmechanizmus:      felvétel gátlása → szerotonin mennyisége nő 

 

2. Második generációs gyógyszerek 
•szelektív szerotonin visszavétel gátlók (SSRI vegyületek) 

 



Az antidepresszív vegyületek csoportosítása 
2. Második generációs gyógyszerek 

• SSRI vegyületek 
• szelektív noradrenalin visszavétel gátlókat (SNRI); 
 mindkét neurotranszmitter visszavételét gátlókat (SSNRI); 
 egyéb vegyületek 

 
Hatóanyag Gyógyszerkönyvi vegyület Gyógyszer neve 

SNRI, SSNRI, 

egyéb vegyületek 

    

bupropion   Elontril, Wellbutrin 

mianszerin Mianserini hydrochloridum Miagen, Tolvon 

mirtazapin Mirtazapinum Mirtadepi, Mirtastad, Mirtazapin 

(Orion, Sandoz, Zentiva, Aurobindo, 

Bluefish), Mirzaten 

moklobemid - Aurorix, Mocrim 

tianeptin Tianeptinum natricum Aneptinex, Coaxil, Tialera 

trazodon - Triticco 

venlafaxin Venlafaxini hydrochloridum Arixen, Falven, Faxiprol, Fobiven, 

Jarvis, Olwexya, Velaxin 

• Hatásmechanizmus:  
 felvétel gátlása → szerotonin/noradrenalin mennyisége nő 

• Mellékhatások:   súlygyarapodás, izgatottság, álmatlanság, fejfájás stb. 

 



Gyógyszerkönyv 

• hivatalos kiadvány 
• cikkelyek 
• gyógyszeralapanyagok analitikai kémiai 

vizsgálata:  

• azonosítás (kvalitatív analízis) 
• vizsgálatok (szennyezésvizsgálat) 
• tartalmi meghatározás (kvantitatív analízis) 

 



Analitikai vizsgálatok 

• azonosítás (kvalitatív analízis) 

– IR spektroszkópia, VRK, … 

a fluoxetin IR spektruma 

(Indhumathi és Prabha, 2011) 



Analitikai vizsgálatok 

• vizsgálatok (szennyezésvizsgálat) 

– VRK (pl. mianszerin) 

– HPLC (pl. paroxetin, fluoxetin) 

– ritkábban GC (pl. tianeptin) 

– … 



Analitikai vizsgálatok 

• tartalmi meghatározás (kvantitatív analízis) 

– HPLC (pl. fluoxetin) 

– potenciometriás titrálás  

 (pl. mirtazapin) 

a fluoxetin kromatogramja 
(Phenomenex.com) 



A depresszió kezelése 

1. Farmakoterápia 

2. Pszichoterápia 

3. Kombinációs terápia 

 



A gyógyszergyártás környezeti 
vonatkozásai 

• világszintű gyógyszerfogyasztás 
• aktív komponensek vizsgálata, sorsa 



Gyógyszermetabolizmus 

Halling-Sorensen és mtsai, 1998 



Környezeti gyógyszeranyagok 
jellemzői, hatásai 

Jellemzők: 

• lipofilitás 

• perzisztencia 

• bioakkumuláció 

• aktivitás 

• toxicitás 

• [c]: ng/L – μg/L 

• mikroszennyezők 

 

 

Hatások: 

• fejlődési zavarok 

• reprodukciós folyamatok 
módosulása 

• idegrendszeri funkciók 

 



Emberi kezelésre szánt  
gyógyszermaradványok útja a környezetben 

Jorgensen, 2010 



Gyógyszermaradványok 

Talajban 

• száraz, félszáraz klímán 

• forrás: öntözővíz, 
szennyvíziszap 

• talaj szervesanyag-tartalma 
(SOM): szerves szennyezők 
visszatartása 

• analitika: PLE, RRLC-MS 

• technológia: SAT 

Vízben 

• nyomnyi mennyiségben 
széleskörben 

• forrás: szennyvíz 

• eloszlás: víz transzportjával 

• analitika: SPE, UHPLC-MS, 
vékonyfilm-mikroextrakció 

• technológia: GAC, GAR 



Fejlett szennyvízkezelés 

SFU-GAR sematikus felépítése 
Rizzo és mtsai, 2015 



Kitekintés 

• további kutatások szükségesek 

• új analitikai kémiai és tisztítási módszerek 

 

• zöldkémia 

• biotechnológia 



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet! 


