
A gyógyszerek betegtájé-
koztatói hosszan sorolják
a mellékhatásokat, sokan
ezért meg sem lepõdnek,
ha egy-egy kellemetlen
tünettel szembesülnek.
De vajon milyen jelekbõl
tudható, hogy a tüneteket
gyógyszerallergia okozza?

Árvay N. Tivadar

„A gyógyszerek szedését valóban
kísérhetik bizonyos mellékhatá-
sok – mondja Baló J. Mátyás pro-
fesszor, a Budai Allergiaközpont
bõrgyógyász, allergológus orvo-
sa. – A legismertebbek közé tar-
toznak az antibiotikumok szedé-
sét követõen fellépõ gyomor- és
bélrendszeri panaszok.” 

A  mellékhatások lehetnek
enyhék, de bizonyos esetekben
komoly panaszok is jelentkezhet-
nek. Ismertek a gyógyszerköl-
csönhatások következtében fellé-
põ reakciók is, amelyek több 
orvosság egyidejû szedésének 
következtében jelentkezhetnek.
Ezért fontos, hogy a krónikus be-
tegséggel élõk, a rendszeres
gyógyszeres kezelésre szorulók
minden esetben egyeztessenek
kezelõorvosukkal, mielõtt új, ad-
dig nem szedett készítményt ven-
nének be. A gyógyszer bevéte-
lének mikéntje is fontos lehet: bi-
zonyos tablettákat éhgyomorra,
másokat étkezés után vagy köz-
ben kell bevenni. Ugyanígy lénye-
ges, hogy az elõírtnál nagyobb
mennyiségben ne szedjük a ké-
szítményeket, az altató, nyugtató
hatású és a barbituráttartalmú
gyógyszerek hosszú idõn át tartó
szedése pedig függõséget okoz-
hat, de az abbahagyásuknak is
fokozatosan kell megtörténnie.

Vannak „divatos” gyógykészít-
mények: a teljesítményfokozók,
serkentõk, alvássegítõk és nyug-
tatók, de a szemcseppek is. Fo-
lyamatos használat mellett ezek
is okozhatnak tüneteket. „Fõként
a vény nélkül kapható többszö-
rös vitaminkészítmények, ese-
tenként a homeopátiás szerek,
antidepresszív és hangulatjavító

kivonatok, de az altató és nyugta-
tó hatású tabletták széles skálája
is említhetõ a népszerû gyógy-
készítmények listáján – mondja
Baló professzor. – A gyógyhatású
szemcseppek pedig gyakran tar-
talmaznak tartósító anyagokat,
amelyek szinte sûrûbben válta-
nak ki allergiát, mint a hatóanya-
guk. Ráadásul a különféle készít-
mények ugyanazt az adalékot tar-
talmazhatják, ami maga után
vonja a »mindenre allergiás va-
gyok« téves képzetét. Az allergi-
ás tünetek többnyire az arcon, a
szemek körül vagy az alkarokon,

esetleg a hajlatokban jelentkez-
nek, vörös foltok vagy kínzó visz-
ketés formájában.” 

A problémát csak súlyosbítja,
hogy ugyanaz az allergizáló ható-
anyag tíz-húsz fantázianéven is
forgalomba kerül, ezért hiába vált
a beteg, a tünetek megmaradnak.

A gyógyszerkölcsönhatások
súlyos tüneteket okozhatnak, ám
azt kevesebben tartják számon,
hogy ilyen jelenségek a pirulák
és gyógyhatású készítmények,
valamint a kávé, az energiaital
vagy az alkohol együttes fogyasz-
tása miatt is jelentkezhetnek. 

„A kávéról például már Vol-
taire is megállapította, hogy biz-
tosan méreg, de igen lassan öl –
mondja Baló J. Mátyás. – A coffei-
num natrium benzoicum ható-
anyagú gyógyszerkészítmény so-
káig szerepelt sürgõsségi gyógy-
szereink között, ma már nem
használjuk. A nátrium-benzoát
ugyanakkor a szintén gyógyszer-
hatóanyag perubalzsammal és az
ételekben adalékként jelen lévõ
szorbinsavval együtt a leggyako-
ribb kiváltója a csalánkiütések
többségét kitevõ kontakt urtiká-
riának, a viszketõ bõrpírnak.”

A professzor szerint a túlzásba
vitt napozás, szoláriumozás is
gyakran vált ki fotoallergiás re-
akciókat gyógyszerek szedése
esetén. Az alkohol rendszeres és
mértéken felüli fogyasztása pe-
dig a májártalom mellett közvet-
ve megváltoztatja a gyógyszerek
kiürülését és lebomlását.

„Ilyenkor a kiszámíthatatlan
gyógyszerreakciók valószínûsé-
ge megnõ – figyelmeztet a szak-
orvos. – Az energiaitalok taurint,
koffeint, glukono-delta-laktont,
(fõként) B-vitaminokat és nagy
mennyiségû cukrot tartalmaz-
nak. Alkohollal vagy koffeinnel
történõ együttes fogyasztásuk ká-
ros. A 24 óra alatt elfogyasztható
mennyiségük két doboz. Az ezt
meghaladó adag álmatlanságot,
szédülést, fejfájást, hányást okoz-
hat, de ezek nem allergiás hatá-
sok. A »dizájner (parti-) drogok«
pedig önmagukban is életveszé-
lyesek! Kimutathatóságuk vi-
szont az akkreditált droglaborok-
ban sajnos elmarad az elõállítói
lelemény mögött.”
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Masszőr gombnyomásra, bármikor
FELFRISSÜLÉS A japánok felismerték a testi-lelki harmónia fontosságát
MASSZÁZSFOTELEK A derékfá-
jásnak is búcsút lehet inteni két
tárgyalás között, de a fáradtság-
ra, feszültségre is megoldás le-
het egy masszázsfotel.

A legjobb darabokat Japánban
fejlesztették ki: a szigetország-
ban évtizedekkel ezelõtt felis-
merték az emberi test és lélek
harmóniájának a fontosságát.
Egy éve kitalálták a selfnesst is,
amelynek lényege a test meg-
mozgatása és a lelki felfrissülés.
A lehetetlent nem ismerõ japán
mérnökök ezt kombinálták egy
fotelban: masszázs és nyugtató
zene – a tökéletes meditációhoz.

A kényeztetõ székek terápiás
vagy éppen frissítõ programjai
sem egyszerû rezgések véletlen-

szerû sorozata. A vezérlõszoft-
vereket orvosokból, masszõrök-
bõl álló csapat írja, s olyan tech-
nikákat is képesek kialakítani,
amelyek az emberi masszõr által
kivitelezhetetlenek. Ezért sem
mindegy, hogy milyen masz-
százsfotel kerül a páciensek alá.

A modern szerkezetek mini-
mum négy görgõvel masszíroz-
nak, ezek két-, sõt, háromdimen-

ziós mozgást végeznek. A gör-
gõk a masszõr ujjait utánozzák:
gyúrnak, nyújtanak, ütögetnek,
paskolnak, illetve siacu pont-
masszázst végeznek. Ezt egészí-
ti ki a vibráció, amely javítja az
anyagcserét, a vérkeringést, va-
lamint a légpárnás masszázs,
amely a tenyér nyomását helyet-
tesíti. A twist funkciós fotelek pe-
dig az alsó csigolyákat is meg-
mozgatják, ezért elsõsorban az
ülõmunkát végzõknek ajánlják.

A csúcsfotelek némelyike pe-
dig infrasugarakkal lazít, kezeli
a talpat, a vádlit, a combot és a fe-
neket, esetenként a kart és a vál-
lakat is. S persze finom anyagból
készülnek, illeszkednek a legmo-
dernebb enteriõrökhöz. V. B.
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Gyors felfrissülés, akár az irodában

Kandalló füst, hamu
és falbontás nélkül
TÛZ A hûvös õszi estéken senki-
nek sem kell nélkülöznie a lel-
ket és testet melengetõ lángok
szépségét, mert az úgynevezett
biokandallók bárhol ás bárhova
felszerelhetõk.

Ráadásul a biokandalló a ha-
gyományos kandalló-
val szemben a hõ-
energia 100 százalé-
kát leadja, begyújtá-
sa után azonnal meleget termel,
mûködtetéséhez mindössze kör-
nyezetkímélõ bioalkoholra vagy
bioetanolra van szükség. Nincs
füst, nincs korom, az égés során
csak vízpára és minimális szén-
dioxid termelõdik, ezért oxigén-
utánpótlásra – ahogy egy gázka-
zán esetében is – szükség van.

Noha a szerkezet egyelõre
nem válthatja ki teljes egészé-
ben a hagyományos fûtést, a la-
kás vagy akár az iroda dísze le-
het. Felfüggeszthetõ képként a
falra, a szabadon álló típust el-
helyezhetik a helyiség bármely

pontján, s ha meg-
unják vagy útban
van, bármikor áthe-
lyezhetõ. A modern,

a klasszikus vagy az éppen rusz-
tikus dizájnok mindegyikéhez
más és más tartozékok illenek:
díszítõ kövek, kézzel készült ke-
rámiák, tobozok, természetes
olajaromával illatosított alkoho-
lok. Utóbbiaknak köszönhetõen
a kandalló akár „légfrissítõként”
is funkcionálhat.  Varga 

Nemcsak szép,
de praktikus is. 

Masszázsfotelek és áraik
Inada I.S 999 000 Ft-tól
Kyokei Maximus 899 000 Ft-tól
Kyokei Torino Twist 799 000 Ft-tól
Tokyo ZeroGravity.7 399 000 Ft-tól
Tokyo Family.3 249 000 Ft-tól

A mellékhatás nem gyógyszerallergia
EGÉSZSÉG Kiütések, szédülés, gyomorpanaszok – néhány az orvosságok szedése közben

elõforduló tünetek közül. De mikor kell komolyan venni ezeket a jelzéseket?

> KULTÚRA > AUTÓ-MOTOR > KARRIER > INGATLAN&ÉPÍTÉSZET > TANÁCSADÓ > MÛKINCSPIAC > ÉLETMÓD > SPORTBIZNISZ > REKLÁM&MÉDIA > BEFEKTETÉS&BIZTOSÍTÁS

A nyakló nélkül szedett
gyógyszerek, gyógyké-
szítmények kiszámítha-
tatlan reakciókat válthat-
nak ki a szervezetben

Egyértelmű 
allergiás tünetek*

kiütések, bõrvörösség, csa-
lánkiütés, ajak- és torok-
duzzanat
légzési nehézségek
hányinger, hányás
székrekedés vagy has-
menés
vérnyomáscsökkenés, fej-
fájás, szédülés, fülcsengés,
homályos látás
zavartság ás szokatlan
álmosság

* HA EZEKET ÉSZLELI, FORDULJON ORVOSHOZ.

FORRÁS: WWW.ALLERGIAKOZPONT.HU

Hogyan 
vizsgálható?
GYÓGYSZERALLERGIA gyanú-
ja esetén a diagnózis meg-
állapítására több módszer
áll rendelkezésre. A leggya-
koribb a limfocita-transz-
formációs teszt. Ennek
alapja az a tény, hogy a
gyógyszerallergia a fehér-
vérsejtekhez – limfociták-
hoz – köthetõ. Ezek emléke-
zetében rögzül, hogy mely
gyógyszer ellen „kell” fellép-
niük. A vizsgálat során a
pácienstõl vett vérminta és
a kérdéses hatóanyag akti-
válódásának minõségét-
mértékét mérik. Pozitív
eredmény esetén a páciens
nem szedheti az adott
gyógyszert.
EGYES ESETEKBEN a beteg
bõrén tesztelik a készítmé-
nyeket. A hát bõrére egye-
sével felvitt gyógyszereket
speciális ragtapasszal rög-
zítik. Az allergén felvite-
lének a helyén kialakuló
bõrelváltozásból olvassák
le az eredményt. Az emlí-
tett módszer járóbeteg-ren-
delésnél nagy körültekin-
téssel alkalmazható, mert
a tesztgyógyszerek életve-
szélyes reakciókat is ki-
válthatnak.

Pollenallergia: a gyógyszer rátesz egy lapáttal?
A MÁSODIK GENERÁCIÓS
antihisztamin-készítmények
nem hatolnak át a vér-agy
gáton, ezért a régebbi, ha-
sonló származékokhoz ké-
pest elméletileg nem okoz-
nak álmosságot vagy a ref-
lexidõ megnyúlását. Ez azon-
ban nem mindenkinél igazo-

lódik be – mutat rá Baló J.
Mátyás. „Egyes receptköteles
készítmények éppen a nyug-
tató hatásuk miatt kedvel-
tek. A gyógyszerek vagy azok
színezõanyagai – igen rit-
kán, de – maguk is aller-
gizálhatnak. Ennek kimuta-
tása nehéz, hiszen a hazai

nyári–kora õszi pollensze-
zonban a pollen-étel kereszt-
reakciókra is gondolni kell,
és ezek lényegesen gyakorib-
bak. A légúti panaszok sú-
lyosbodásán kívül csalánki-
ütéssel, a laza bõr alatti szö-
vetekre terjedõ vizenyõs duz-
zanattal járhatnak.”
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