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Nyomtatás   

A Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesületének (MÉKISZ) 
ötrészes cikksorozata a gyártók és forgalmazók szemszögéből mutatja be az étrend-
kiegészítők helyét a gyógyulást, betegségmegelőzést, egészségmegőrzést támogató 
termékek között. A sorozat negyedik része azt vizsgálja, hogyan lehet összeegyeztetni az 
étrend-kiegészítők szedését a gyógyszeres kezelésekkel. 

A fenti kérdésről két témakör is az eszünkbe juthat. Az egyik az a 

lehetőség, amikor gyógyszeres kezelés mellett szed a betegünk étrend-kiegészítőt – erre is 

kitérünk a későbbiekben, de kezdjük a másik értelmezéssel, melynek lényege röviden így 

fogalmazható meg: 

Azonos hatóanyagok gyógyszerben és étrend-kiegészítőben? 

Már Hippokratész úgy vélte, hogy a táplálkozás befolyásolja az egészséget, és akár gyógyító 

hatású is lehet.1 Azt is jól tudjuk, hogy bizonyos élelmiszerek mértéktelen fogyasztása (a 

helytelen táplálkozás) betegségek sorához vezethet (obezitás, hipertónia, diabétesz2), egyes 

tápanyagok, pl. vitaminok, nyomelemek és ásványi anyagok nem megfelelő bevitele pedig 

hiánybetegséget okoz, mely sokszor visszafordítható a tápanyag pótlásával.3 

Az ilyen tápanyagok a hiánybetegségek gyógyításában betöltött szerepük miatt eleinte csak 

gyógyszerként kerülhettek forgalomba, majd később, az étrend-kiegészítők kategóriájának 

rohamos elterjedésével megjelentek ugyanezek az összetevők – és egyebek – étrend-

kiegészítőkben is. Erre azért volt lehetőség, mert az étrend-kiegészítők olyan anyagokat 



tartalmaznak koncentrált formában,4 amelyek jellemzően a hagyományos élelmiszerekben is 

előfordulnak. Ez a fő oka annak, hogy az étrend-kiegészítők – a gyógyszerekhez hasonló 

megjelenésük ellenére – az élelmiszerek közé tartoznak. Bár az adagolási javaslat figyelmen 

kívül hagyása esetén túladagolásuk elképzelhető (csakúgy, mint a legtöbb élelmiszernél), de az 

ajánlott adagjuk igen messze esik a toxikus dózistól.5 Ilyen szempontból tehát az étrend-

kiegészítők biztonságosak, és nem igényelnek szoros orvosi felügyeletet. Talán éppen ezért nem 

szükséges a bevezetésükhöz a bonyolult törzskönyvezési folyamat, a jóval olcsóbb és rövidebb 

notifikáció elegendő az étrend-kiegészítők piacra helyezéséhez. Ezért választják ma már a 

gyógyszercégek is azt a megoldást, hogy ezeket a hatóanyagokat étrend-kiegészítőként hozzák 

forgalomba. Fontos azonban itt is kiemelni: a biztonsági tényezők gondos figyelembevételével 

meghatározott dózisok alkalmazásából és az egyszerűsített forgalomba hozatali eljárásból 

egyáltalán nem következik az, hogy ezekkel a készítményekkel ne érhetnénk el ugyanazt a 

terápiás hatást, mint az ugyanolyan hatóanyagot tartalmazó gyógyszerekkel. 

A sorozat korábbi cikkeiben részletesen megmutattuk, hogy az étrend-kiegészítők minőségét 

garantáló szabályozás igen szigorú és összetett rendszer, mely a jogszabályok tucatjainak 

betartatása mellett a gyártói felelősségre is kiemelten támaszkodik. Természetesen a gyártói 

felelősség megfelelő piacfelügyelet és önszabályozás mellett tud hatékonyan működni. 

Sorozatunk 2. részében (OTSZ, 2016. március, 64. oldal) részleteztük, hogy mit tehetünk mi, 

orvosok a biztonságosság növelése érdekében. 

Nézzük meg most konkrétan, hogy milyen előnyei lehetnek az étrend-kiegészítők 

alkalmazásának. 

• A hasonló céllal alkalmazott összetevők kombinációs palettája szinte kifogyhatatlan, találunk 

egy tablettában D-vitamint kalciummal, magnéziummal, cinkkel és egyéb, a csont egészségéhez 

szükséges összetevővel, vagy az időskori macula-degenerációval foglalkozó klinikai vizsgálatban 

(pl. az AREDS vizsgálatban) felbukkanó összetevőkkel6stb. 

• Olyan, klinikailag bizonyítottan hatásos hatóanyagokat, illetve kombinációkat is találhatunk, 

amelyek gyógyszerként Magyarországon még nem, vagy csak korlátozottan hozzáférhetők (pl. 

mioinozitol, halolaj, glükózamin + kondroitin kombináció). 

• Egyes esetekben időt nyerhetünk a gyógyszeres kezelés megkezdése előtt (pl. ha nem volt 

még lehetőségünk eldönteni annak szükségességét), anélkül, hogy a betegségtudatot 

mélyítenénk. 

• Javíthatja a compliance-t, ha a beteg választhat a készítmények között.7 

• Az élelmiszeripar speciális tudása, a tabletták ízesítése (rágótabletták, gumitabletták stb.) 

megkönnyítheti a fogyaszthatóságot, a nyelést. 

Példák a kombinációkra 

Magyarországon a porckopásban használt glükózamin, illetve a kondroitin-szulfát csak 

monokomponensű gyógyszerként van jelen. Kombinációjuk is létezik gyógyszerként,8 de 

hazánkban nincs forgalomban. Kapható azonban nálunk is a kombináció étrend-kiegészítőként, 

sőt vitaminokkal, ásványi anyaggal vagy gyógynövénnyel kiegészítve is. 

A multivitaminok széles tárháza is elérhető. C-vitamin-mentes multivitamint is találunk az étrend-

kiegészítők között, amelyet hemokromatózisban is ajánlhatunk,9 de van K-vitamin-mentes 



vitaminkészítmény is (K-vitamin-antagonistával kezelt betegek számára10). Az étrend-ki-

egészítőnek minősülő D-vitaminok között a gyógyszerként forgalmazott D-vitaminokénál nagyobb 

hatóanyag-tartalmú készítményeket is találhatunk. 

A gyógynövények között is találunk kombinációt, pl. a Ginkgo bilobát magnéziummal, 

azEchinaceát vitaminokkal stb. 

A mioinozitol és a folsav kombinációja, melynek adása felvetődhet a policisztás ovarium 

szindrómában, szintén csak étrend-kiegészítőként érhető el.11 

A halolaj kapszulák sokszor különféle vitaminokat is tartalmaznak. 

A probiotikumok között a gyógyszerek egykomponensűek, de étrend-kiegészítőként, speciális – 

gyógyászati célra szánt – tápszerként ötnél több baktériumtörzset tartalmazó termékeket is 

találhatunk, melyek különböző probiotikumokat kombinálnak egymással és prebiotikummal. 

A klinikai gyakorlatban rendszeresen egymás mellett alkalmazott egyedi gyógyszerek (legyen szó 

akár vitamin és ásványi anyagok kombinációjáról) kombinációs gyógyszerként történő engedé-

lyezéséhez speciális klinikai vizsgálatokra lenne szükség annak „igazolására”, hogy a 

hatóanyagok egymás mellett is kifejtik kedvező hatásukat. Ilyen bizonyításra étrend-kiegészítők 

esetében nincs szükség, hiszen a biztonságosság elsődleges szempontját teljesítettnek tekintjük 

azáltal, hogy az élelmiszerekben is előforduló hatóanyag-kombinációk kölcsönhatásaival már 

szembesültünk volna az évtizedekre, sőt olykor évszázadokra visszanyúló használatuk során. 

Gyógyszeres kezelés kiegészítése étrend-kiegészítőkkel? 

A gyógyszeres kezelés mellett sok esetben diétát kell folytatni, ami bizonyos tápanyagok 

restrikcióját vagy éppen fogyasztását jelenti. Ennek egyrészt lehet az az oka, hogy a betegség, 

amire a gyógyszert adják, igényel diétát (pl. diabétesz és terápiája), másrészt a gyógyszer 

hatását befolyásolhatják bizonyos tápanyagok (a már emlegetett K-vitamin-antagonistákét a K-

vitamin, de a véralvadást egyéb módon is befolyásolják gyógynövények, hagymafélék12,13 stb.). 

Előfordul, hogy bizonyos nemkívánatos gyógyszerhatást próbálunk ellensúlyozni étrend-

kiegészítővel (antibiotikum okozta hasmenést probiotikummal,14 sztatin okozta miopátiát koenzim 

Q10-zel15 stb.). 

Az első esetben, azaz amikor az alapbetegség miatt rendelünk diétát, tarthatunk attól, hogy a 

diéta (vagy felszívódási zavar) következtében tápanyaghiány léphet fel, amit pótolni szeretnénk 

pl. vitaminokkal, ásványi anyagokkal. Gyulladásos bélbetegségben pl. a gyógyszeres kezelés 

mellett pótlási, roborálási szándékból rendelhetünk ilyen kombinációt. A második esetet 

illusztrálja az összes olyan kölcsönhatás, ami gyógyszer és étrend-kiegészítő (avagy élelmiszer) 

között léphet fel; a már említett korábbi cikk részletezi, hogyan nézhetünk ezeknek utána. 

A harmadik esetben (mellékhatás kivédése) a praktikák egy része közismert. Ezért hadd 

említsünk meg olyan lehetőséget, amely nem került még át a gyakorlatba. Sajnálatos tény, hogy 

a nem szteroid gyulladásgátlók (NSAID) kardiovaszkuláris mellékhatása még nem kapott kellő 

figyelmet, az ilyen mellékhatások zömét nem is regisztrálják mellékhatásként, mert fáj-

dalomcsillapítóként pont az a korosztály alkalmazza ezeket a szereket, akiknél a 

kardiovaszkulásris esemény amúgy sem ritka. Ezeknek a mellékhatásoknak az előfordulását 



csökkenti, ha az NSAID adagja kisebb, és a szedés időtartama is rövidebb.16,17Ezért fontos a 

fentiekre figyelmeztetni az ízületi fájdalomra NSAID-ot szedő betegeket, és érdemes lehet már a 

terápia kezdetén a porckopásra való egyéb (akár étrend-kiegészítőként elérhető) szereket is 

bevetni. 

Összegzés 

A fentiekben megmutattuk, hogy van létjogosultsága a gyógyszerek mellett az étrend-kiegészítő 

kategóriának is. Esetenként az étrend-kiegészítők alkalmazása szinte kikerülhetetlen, de 

mindenképpen kiegészítik, színesítik a palettát. Tudnunk kell, hogy a gyártóik számára a piacra 

lépés könnyebb, ezért ajánlásuk fokozott körültekintést igényel. A táplálkozás megváltoztatását 

igénylő gyógyszeres kezelés étrend-kiegészítővel való kombinálása ugyancsak indokolt lehet. 

Levelezési cím: mekisz@mekisz.hu 
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