
AZ ÁLTALÁNOS FARMAKOLÓGIA ALAPJAI 
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 

Kredit: 4 
6. szemeszter 

 
Óraszám/félév: 
Előadás:   42 
 
Tematika: 
 
1-2. hét 
Előadás:  Általános farmakológia, farmakodinámia és farmakokinetika 
  -A farmakonok felszívódása, megoszlása és eliminációja 
  -A farmakonok biotranszformációja (első és második fázisú reakciók, a biotranszformációt 
  befolyásoló tényezők) 
 
3-6. hét 
Előadás:  A vegetatív idegrendszer farmakológiája 
  - Szimpatikus idegrendszerre ható gyógyszerek 
  - Paraszimpatikus idegrendszerre ható gyógyszerek 
 
7-8. hét 
Előadás:  - Általános érzéstelenítők  

- Helyi érzéstelenítők, izomrelaxánsok 
- Kontrasztanyagok 

 
9-10. hét 
Előadás:  A központi idegrendszer farmakológiája 

- antipszichotikumok, andidepresszánsok 
- neurodegeneratív megbetegedések farmakológiája  
- kábító fájdalomcsillapítók, gyógyszerfüggőség és kábítószerek 

 
11. hét 
Előadás:  - Vese és kiválasztás farmakológiája 

- Az endokrin rendszer farmakológiája 
 
12. hét 
Előadás:  - Az emésztőrendszer farmakológiája: gyomorfekély, motilitásra ható szerek 

- Daganat elleni szerek 
 
13. hét 
Előadás:  A szív- és érrendszer gyógyszertana 
    Antihipertenzív, antiaritmiás szerek, a szívelégtelenség gyógyszertana 
 
14. hét 
Előadás:  Gyulladás gyógyszertana  

- Nem szteroid gyulladáscsökkentők, köszvény, gyulladásos bélbetegségek 
- A légző rendszer farmakológiája 

 
15. hét 
Előadás:  Írásbeli számonkérés  
 
 
Kötelező irodalom: 

1. Pethő G., Szolcsányi J., Barthó L.: Általános farmakológia. Pécs (legfrissebb kiadás) 
2. Vágvölgyi Ágnes: Gyógyszertani alapismeretek ápolóknak. Kádix kiadó 2010. 
3. Fürst Zs., Gyires K., (szerk.) Farmakológia és farmakoterápia. Medicina, Budapest, 2007. 
4. Rang, HP, Dale, MM, Ritter, JM and Flower RJ: Rang and Dale’s Pharmacology, 6th ed., Churchill 

Livingstone, Edinburgh 2007. 



5. Katzung, G. B, Basic and Clinical Pharmacology, 11th ed., McGrawHill, 2009. 
6. Katzung & Trevors’s  Pharmacology. 8. kiadás, kiadó: McGrawHill, 2008 

 
Tantárgyi követelmények: 
Követelményszint:  
Az orvosbiológiai kutatólaboratóriumokban alkalmazott farmakonok és toxikus anyagok hatásmódjának, 
valamint farmakokinetikai/toxikokinetikai sajátságainak megértéséhez, a dózis-hatás görbék és a 
farmakokinetikai adatok kvantitatív értelmezéséhez szükséges alapismeretek birtoklása. A főbb 
szervrendszerekre ható gyógyszerek hatásmechanizmusának ismerete. Súlyos, közvetlenül az életet 
veszélyeztető állapotok kezelésére használatos gyógyszerek dózisainak ismerete. 
 
A konkrét számon kérendő ismeret az előadások és a kötelező irodalom anyaga. 
Évközi számonkérés:  
Index aláírás:  
Az előadások ≥ 30%-ának látogatása  
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel felvétele:  
Az Élettan II. (ea.) tantárgy sikeres teljesítése. 
  



AZ ÁLTALÁNOS FARMAKOLÓGIA ALAPJAI 
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 

Kredit: 2 
4. szemeszter 

 
Óraszám/félév (nappali/levelező tagozat): 
Előadás:   28/10 
 
Tematika: 
1-2. hét 
Előadás:  Farmakokinetika 
  -A farmakonok felszívódása, megoszlása és eliminációja 
  -A farmakonok biotranszformációja (első és második fázisú reakciók, a biotranszformációt 
  befolyásoló tényezők) 
 
3-4. hét 
Előadás:  Kvantitatív farmakokinetika 
  -telített és nem telített elimináció, az elimináció sebessége, eliminációs sebességi állandó, felezési 
  idő, clearance 
  - egy és több kompartmentes farmakokinetikai modellek 
  - gyógyszerszintek a plazmában/vérben különféle úton történő egyszeri, folyamatos vagy ismételt 

 adás után 
  - biológiai hasznosíthatóság, "first pass effect", extrakciós hányad, görbe alatti terület ("AUC") 
  - a farmakokinetika alapvető módszerei, a farmakokinetikai adatok értékelése és értelmezése 
 
5-6. hét 
Előadás:  Farmakodinámia 

- Célmolekulák, a gyógyszerek receptoriális és nem receptoriális hatásai 
- Folyamatos és kvantális dózis-hatás görbék 
- Az EC50 és a medián effektív dózis az elméletben és a gyakorlatban 

 
7-8. hét 
Előadás:  - Dózis-hatás görbék értelmezése: affinitás, hatékonyság és hatáserősség; teljes és részleges 
  agonisták; az antagonizmus különféle formái;  tartalék-receptorok 
  - A jelátviteli rendszerek farmakológiai jelentősége 
  - A gyógyszerek és a szervezet kölcsönhatásait befolyásoló tényezők. 
 
9-10. hét 
Előadás:  Új gyógyszerek kísérletes és klinikai vizsgálata 
   - preklinikai gyógyszerfejlesztés:  potenciális új gyógyszerek farmakológiai és toxikológiai 

  sajátságainak kísérletes értékelése;  a "Good Laboratory Practice" 
   - potenciális új gyógyszerek klinikai farmakológiai vizsgálata;  a "Good Clinical Practice" 
 
Kötelező irodalom: 
1. Pethő G., Szolcsányi J., Barthó L.:  Általános farmakológia. Pécs (1-129. oldal, legfrissebb kiadás) 
2. Kovács P:  A gyógyszerhatás preklinikai vizsgáló módszerei. In:  Onkofarmakológia, Szerkesztette Jeney A és 

Kralovánszky J. Medicina, Budapest 2005;  ajánlott e fejezetből a 78-82. oldal.  
3. Kovács P, Kralovánszky J, Kovács G, Papp É:  Farmakokinetika. In:  Onkofarmakológia, Szerkesztette Jeney A 

és Kralovánszky J. Medicina, Budapest 2005;  ajánlott e fejezetből a 144-157. oldal.  
Megjegyzés:  A 2. és 3. sz. alatt említett könyv második, átdolgozott kiadása jelenleg (2008. június) készül, és 
valószínűleg meg fog jelenni a tervezett tantárgy oktatásának megkezdéséig;  az ajánlott oldalak száma akkor 
természetesen az új kiadás szerint meg fog változni. 
 
Ajánlott irodalom:  
1. Fürst Zs., Gyires K.,  (szerk.) Farmakológia és farmakoterápia.  Medicina, Budapest, 2007 releváns 

fejezetei. 
2. Rang, HP, Dale, MM, Ritter, JM and Flower RJ:  Rang and Dale’s Pharmacology, 6th ed., Churchill 

Livingstone, Edinburgh 2007. releváns fejezetei. 
3. Katzung, G. B, Basic and Clinical Pharmacology, 10th ed., McGrawHill, 2006 releváns fejezetei 



 
Tantárgyi követelmények: 
Követelményszint:  
Az orvosbiológiai kutatólaboratóriumokban alkalmazott farmakonok és toxikus anyagok hatásmódjának, 
valamint farmakokinetikai/toxikokinetikai sajátságainak megértéséhez, a dózis-hatás görbék és a 
farmakokinetikai adatok kvantitatív értelmezéséhez szükséges alapismeretek birtoklása. 
A konkrét számonkérendő ismeret az előadások és a kötelező irodalom anyaga. 
Évközi számonkérés:  
Index aláírás:  
Az előadások ≥30%-ának látogatása  
Érdemjegy javítás:  
 
Tantárgyfelvétel felvétele:  
Az Élettan (ea.) tantárgy sikeres teljesítése. 
 
 


