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Ndmetorszägban Övente fejen k6nt ätlagosan
1100 tablettät, ktlpot, kapszulät 6s egyöb mäs
gy ögy äszati k6szitm 6 nyt hasznäl nak f e l.
Egy orvossägnak hatäsa mellett mindig vannak
mell6khatäsai is, amelyek 6rinthetik a szemet is.
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szemet is 6rintö legfeltünöbb
mel l6khatäsok közö szäm itanak
a fdnytörds ätmeneti (tranziens)
vältozäsai, amelyeket a päciens

spontän f el l6pö, lätäsrosszabbodäs
formäjäban dszlel. Az orvossäg elhagyä-

a

säval ndhäny hdten vagy hÖnapon belül
eltünnek a fdnytörÖs vältozäsai. Hogy fell6phetnek mell6khatäsol! azt a mell6kelt
täjökoztatö tan u I mänyozäsäböl tud hatj u k
meg, de ez nem jelenti azt hogy ezeknek
fel is kell l6pniük. {gy a gyögyszerek okozta
f6nytördsi vältozäsok csak ritkän fordulnak elö, de figyelembe vÖve a naPonta
bevett gyögyszerek mennyisdgöt, mindig
szämolni kell ezekkel a mellökhatäsokkal.
Ezekndl vältozäsoknäl a legtöbbször csak
egyedi esetekröl van szÖ, amelyek csak
ätmeneti töröerö vältozäst okoznak.

1. A gyögyszerek szeddsdnek
gyakorisägäröl
A gyögyszertörvÖny (52 1.bek. AMG

-

ndmetorszägi törvÖnyröl van szö a szerk.) gyögyszernek hatärozza meg az
olyan anyagokat vagy anyagok összeällitäsät, amelyeket betegs6Sek gyÖgyitäsähoz vagy megakadälyozäsähoz, orvosi
diagnözishoz 6s felismerdshez, a testfunkciök helyreäl I itäsähoz, javitäsähoz vagy
befolyäsoläsähoz hasznäl hatu n k.
Nömetorszäg a gyögyszerfogyasztäs
öl csoportjäh o z larlozik.Atlagosan m i nden orvosnäl tett lätogatäs sorän felirnak
orvossägot.,,Az orvos szemszÖgÖböl
a gyögyszerfeliräs gyors Ös kevdsbÖ költsdges teräpiäs f orma. A päciens szemszÖgöböl az orvossäg bevÖtele az egdszsdgi
ällapotänak gyors javu läsät igdri.
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Az legtöbbször nem vagy csak kev6ssd
korlälozza a m i n d en nap i 6 letet."
A f6rfiak m i ntegy 30o/o-ä, a nök 40oh-a szed
be naponta, vagy majdnem minden naP
orvossägot. 2009-ben több mint 34 mrd.
definiält napi adagot 30 mrd Euro Örtdk-

ben szämoltak elaz ällami betegbiztositÖ
terhdre (definiält napi adag alatt örtjük
a kezeldshez szüks6ges ätlagos napi szüksdgletet.) Mi nden törv6nyesen biztositott
szämära övente ätlagosan 462 definiält
napi adagot rendelnek.
A tönylegesen beszedett orvossägok szäma övente 1100 egyszeri adag felett van.
A beszedett definiält napi adagok menynyisdge szigorüan öletkor függö. 2005-ben
a 20-25 dves korcsoportban a napi adagok
szäma 59, mig a 85-89 öves korcsoportban
majdnem el6rte az 1400-at. A 45 6vndl
fi atalabbak tü I nyomördszt a megfäzäs,
a fäjdalma( keringdsi megbetegedÖsek 6s
a gyomor-bdl traktus kezelds6re alkalmaznak orvossägot.45 6v felett a sziv-kerin96si megbetegedÖseK reumatikus megbetegeddsek ös anyagcserezavarok kezeldsdre
domi näl a gyögyszerszedds. Gyerekek Ös
fi atalok gyögyszerszeddsi gyakorisäga

ldnyegdben a koz6pkorÜ felnöttek szokäsainak felel meg. Az orvosok ältal felirt
gyögyszerek mellÖ az öngyÖgyszerel6s
sorän beszedett orvossägokat is figyelembe kell venni. 2005-ben NÖmetorszägban
majdnem 700 mio. szabadon ärusithatö
gyögysze rt
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Atmeneti fdnytördsi anomäliäk legtÖbbször spontän Idpnek fel; szisztdmäs beteg-

ren

sdgek vagy a szem megbetegedÖsei, de

akär külsö hatäsok, mint pl. gyÖgyszerek
szed6se okozhatjäk. Egyes gyögyszerek
melldkhatäs tü neteket vagy szisztdmäs
betegs6gek klini kai tü neteit iddzhetik elÖ,
amelyek a tranziens fdnytÖrdsvältozäs

öttet m agy ar äzzäk.
Hosszabb idei g al kal mazott cortison
megnövel i a vdrcu kor szi ntet, igy a fdnytÖr6sben diabdteszhez hasonlÖ elvältozäsok
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ötrej

värhatöak. Különösen a fäjdalomcsillapitök ällandö alkalmazäsa kärositja a vesdket, ezÖrt az elektrolit- ds vizhäztartäsban

värhatöak sri lyos zavaro k . igy aztän
a tävol pont fönytördsdre gyakorolt
hatäsuk megfelel a krönikus vese-

HasonlÖan az emberi test mäs fiziolÖgiai

fdnytörösi vältozäsok hoszsza 6s mÖrt6ke vällozö lehe! ha azonban

nagysägähoz, a tävol pont ref rakciÖjänak
sincs ällandö nagysäga; napi vältozäsok

a fdnytörös vältozäsa toväbb tart, mint hat
hönap, akkor nem beszdlhetünk ätmeneti
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vastagsäg ds rädiuszok fiziolÖgiai ingadozäsaira vezethetök vissza. Az akkomodäciös folyamat soha nem egzakt, mert
abban csak sima izmok vesznek rÖszq
meghatärozott tärgyra valÖ akkomodäläs
sorän bekövetkezö egy negyed dioptriael'
tdrds normälisnak tekinthetÖ. A tävolp0nt
refrakciö sorän fell6pö ingadozäsok az
6rintett szem6lyek szämära nem tünnek
fel - legaläbbis nappali fdnyviszonyok
között -, mert a szem lekdpzÖsi mÖlysdge,

A tranziens

x

o

L

u
ö

6

P

täto

OPTOM ETRIA
f

önytördsvältozäsrö1. Orvossägok szeddsd-

nöl rendszerint mindkdt szem

erintett

vältozäsban. Az orvossäg elhagyäsa utän
a szem ndhäny nappal vagy höttel visszaäll az eredeti refrakciös ällapotäba
A legtöbb esetben az ätmeneti fdnytörösvältozäsoknäl myopizälödäsröl van szö,
amely alatt a szem töröerejönek növekeddsdt örtjük. Tehät a rövidlätäs erösödik,
a tävollätäs gyengü1. Ritkäbban kerül sor
a

a szem

hypermetropizälödäsära, ez alatt

vagy a myopia gyengüldsdt vagy hyper-

metropia erösöddsdt drtjük. Ha fönytördsvältozäsänak az oka a szaruhärtyäban
keresendö, akkor irreguläris asztigmiäk is
elökerülhetnek A ciliäris izmok örintettsdge, amennyiben az akkomodäciö bdnuläsäval järna( a presbiopok fdnytördsönek
vältozäsänak felel meg.

2.2 A tranziens fdnytörösvältozäs

mechanizm usa
A szem

lekdpzdsdt a szaruhärtya €s szem-

lencse töröereje ds mäs

tdnyezö( mint

szemgolyö hossza, ill. az elulsö csarnok
mdlysöge ds az üvegtest hatärozzäk meg.
ldeälis esetben a szem hossza olyan mörtökü, hogy egy tärgy köpe a szaruhärtyän
6s szemlencsdn keresztül az ideghärtyän
köpzödik le. A szaruhärtya ds a szemlencse töröerej6nek megvältozäsav agy az
ideghärtya elmozduläsa a szemen belü1,
lehetnek az ätmeneti f önytördsvältozäs
okozöi. Kisebb mörtdkben hatärozza csak
meg a szem össztörö erejdt az elülsö csarnok m6lysöge. Az elülsö csarnok mdlysögönek csökkenöse a szaru härtya-szem lencse
rendszer töröerejdnek növekeddsdhez,
a

läs

ael

t
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mdlysögdnek növekeddse pedig a szem
össztörö örtökönek csökkendsöhez vezet.
A szaruhärtya ds Iencse töröerejdnek
vältozäsait, valamint az ideghärtya helyzetdt a szemben härom pathomechanizmus,
sal magyaräzhatjuk:
Ozmotikus hatäsok: a szaruhärtyäba
ds a lencsdbe törtdnö ozmotikus vizbe

2.3 A vesök szerepe
egyik olyan szerv, amelyik
a legerösebben reagäl a vesdk elvältozäsaira A vesdk egyik feladata a szervezet-

A szem az

ben az elektrolit häztartäs fenntartäsa.

nagy mennyisdgben szfvnak vissza
vizel, ezzel egyidej ü leg nätriu mot tart
vissza a szervezetben. A käliumot ezzel
äramläs megvältoztatja anszemben kivälasztjäk a vesdk.
nak görbületeit ds ezzel
A nätrium visszatartäst ös
Azorvossägok,
nak töröörtdkdt. Ehhez
amelyekaves6ket
a kälium kivälasztäst befolyämdg,hogyav,zraktärozödäsa kärositjäk,az
sol hatjäk azon gyögyszere(
befolyäsolja
szaruhärtya elektrolit-6svizamelyek a vesdben ezekre
lencse tördsmutatöjä1 häztartäszavarain
a folyamatokra gätlö vagy
keresztülindirekt
Öddma: a sugärtest
stimulälö mödon hatnak. fgy

O

A vesdk

anjärul

ds
O

a

ödö-

mäja rähelyezi a sugärtestel mödonaszemreis
a szemlencsdre ös ez aZonu_ kihathatnak.

la

rostok lazuläsät

okozza,

a szemlencse ennek megfelelö

töröerejd-

nek növekedösövel Folyadökgyu lem
a makuläban elöre tolja a makulät ds ez
a szem ,,rövid ü lösöhez" vezet, am i hypermetropizälödäsban jelentkezi k.
tdegi mechanizmusok: a sugärtest
paraszi m pati kus beidegzdsönek zavarai
az akkomodäciö spazmusät, az akkomodäciö bdn u läs ät okozzäk.
A legjobban azon gyogyszerek mellökhatäsai jösol hatöak meg, amelyeket
a paraszimpatikus idegrendszer kivänt
vagy nem kivänt hatäsai stimulälnak vagy
gätolnak. ltt a melldkhatäsok az orvossäg
termdszetön alapulnak. Az olyan orvossägok hatäsai, amelyek az elektrolit- ös
vizhäztartäst tudjäk megvältoztatn i,
kevössö egyörtelm üen jelezhetök elöre,
mivel a päciensek kulönbözö mödokon
reagäl hatnak azokra.

O

tämogatjäk a thiazid csoport
vizhajtö orvossägai (d i u retikäk) a nätrium ös kälium
kivälasztäsät. Szteroid hormonok, mint

az ösztr ogön, p ro geszte ro n vagy ko rtizo n
novelik a nätrium visszatartäst (nätrium
retentio). A vör megnövekedett nätrium
tartalma növeli az ödöma riziköjät.
A kortizon emellett mögf okozzaa kälium
ds kälcium kivälasztäst is
Az ozmotikus hatäsok fontos okozöi az
ätmeneti ref rakciö vältozäsok keletkezds6nek. A test vizhäztartäsa függ a nätrium ös
kälium jonoktö1. A nätrium lönyeges
a szaru härtya ozmotikus viztelen itdsdben,
de rdszt vesz a csarnokviz termelösdben
is. A nätrium- ös käliumhäztartäs zavarai
re n dszeresen

az ozmozisf üggö

d

uzzanatos

folyamatokhoz vezetnek, amelyek a szaTuhärtyät ös a szemlencsdt is örinthetik
Az orvossägok, amelyek a vesöket
kärositjäk, az elektrolit- ds vizhäztartäs
zavarain keresztül indirekt mödon a szemre is kihathatnak A vesök a legfontosabb
gyögyszer-kivälasztö szervek a testbö1.
Ren

d

sze res gy ögy szer szedds so rän

a vesök

kärosodäsai igen valöszinüek

A legvesekärositöbbak a fäjdalomcsi I lapi-

elö,

tök, mint azaszpirin, ibuprofen, dlclofenac
stb. Ezen szerek hatäsmechanizmusa
a prostaglandin szintözis gätläsäban
rejlenek. A prostaglandinok a fäjdalom
keletkezösöben jätszanak szerepet, de
u gyanakkor a szervek vörel lätäsänak
szabälyozäsäban is rdszesek, mint avese.
Fäjdalomcsi lapitö szerek rendszeres szedöse tehät a vesdk vörel lätäsänak zavarän
keresztü | sü lyos vesekärokat okozhatnak.
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