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▲  B. Papp László 

Vékonyabb injekciós tű,  
kevesebb mellékhatás 

Több száz SM-beteg tapasztalatait és visszajelzését felhasználva a korábbinál vékonyabb,  

ezzel kevesebb mellékhatást kiváltó, s egyben strapabíróbb injekciós tűket vezetett be  

a TEVA a glatiramer acetát hatóanyaggal kezelt betegek számára.  

A gyógyszercégek kutatói ugyanis nemcsak újabb hatóanyagok kifejlesztésén dolgoznak,  

a gyártók nemzetközi vizsgálatok keretében nagy �gyelmet fordítanak arra is,  

hogy a gyógyszerek adagolása is minél felhasználó barátabb legyen, így az érintettek számára  

minél kevésbé legyen megterhelő azok alkalmazása.

▲
Miközben a gyógyszercégek folyamatosan 

kutatják az egyes betegségek újabb ha-

tóanyagait, a már bevált készítményeiket haszná-

ló betegekről sem feledkeznek meg: a fejlesztések 

egyik ága arra irányul, hogy a betegek számára mi-

nél egyszerűbb legyen használni a gyógyszereket, 

s azok minél kevesebb mellékhatást okozzanak. Bár 

önmagában ez is elég szempont lenne, ám ezek-

nek a kutatásoknak nemcsak az életminőség szem-

pontjából van jelentősége: magának a terápiának 

a hatásosságát is befolyásolja az, hogy a betegek 

mennyire tartanak ki egy bevált módszer mellett, 

s mennyire tartják be az orvosi előírásokat. Külö-

nösen fontos ez az olyan aktív részvételt érintő be-

adási módoknál, mint az SM-betegeket érintő napi 

öninjekciózás.
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Logikus feltételezés, hogy minél vékonyabb egy 

injekciós tű, annál kevesebb fájdalmat és helyi mel-

lékhatást vált ki, ám a kutatóknak más szemponto-

kat is figyelembe kell venniük: az oltóanyag meg-

felelő áramlásához nem lehet egy adott átmérő alá 

csökkenteni a tű vastagságát, ráadásul ügyelni kell 

arra is, hogy a tű ne görbüljön, ne legyen törésre 

hajlamos. Mindezen szempontok miatt fontos, hogy 

a közelmúltban úgy sikerült tovább vékonyítani a 

glatiramer acetát hatóanyagú gyógyszer beadására 

szolgáló tűk külső átmérőjét, hogy közben a belső 

csatorna jellemző tulajdonságai nem változtak.

Az újítást több száz SM-beteg bevonásával tesztel-

ték, akik 30 napon át használták a vastagabb, 27 G 

átmérőjű, majd 30 napon át a vékonyabb, 29 G át-

mérőjű tűket (az injekciós tűknél minél nagyobb a 

G értéke, annál vékonyabb tűről beszélünk). A be-

tegek beszámolói szerint kétharmaduk a vékonyabb 

tűvel kevesebb fájdalmat érzett, mint a vastagabbal, 

a pácienseknek csaknem fele pedig kevesebb helyi 

reakciót észlelt. Ugyan a betegek másik fele nem ér-

zett különbséget, s az összehasonlíthatóságot az is 

nehezítette, hogy a két tűt nem egyszerre, hanem 

egy hónap eltéréssel próbálták ki, az eredményeket 

összességében pozitívnak értékelték. Ezt erősítette 

meg az is, hogy a kipróbálásban részt vevő betegek 

csaknem háromnegyede a vékonyabb tű mellett tet-

te le a voksát.

A tanulmány nyomán a TEVA 2010-ben Magyaror-

szágon is változtatott korábbi gyakorlatán, s immár 

csak a 29 G átmérőjű tűkkel hozza forgalomba az 

SM-betegek kezelését szolgáló, előre feltöltött fecs-

kendőit. Abban bíznak, hogy az oltási mellékhatá-

sok csökkenése révén a hazai betegek is visszaiga-

zolják a váltás pozitív hatását.

Közismert, hogy mi, magyarok mennyire fegyelme-

zetlenek vagyunk akkor, ha gyógyszert kell szed-

nünk. Erre talán a legjobb példát az antibiotikumok 

jelentik: általános alapszabály ugyanis, hogy egy an-

tibiotikumkúrát akkor is végig kell szedni, ha időköz-

ben a tünetek enyhültek vagy teljesen elmúltak. En-

nek az a magyarázata, hogy ha a kórokozókat nem 

pusztítjuk el teljesen, akkor fennáll a veszélye, hogy 

megerősítjük őket, azaz a következő támadásuk so-

rán csak egy még erősebb készítménnyel lehet fel-

venni a harcot ellenük. Ma a járványügyi szakembe-

rek előtt álló legnagyobb kihívás, hogy a jövőben 

miként lehet védekezni azok ellen a „szuperbakté-

riumok” ellen, amelyeket maguk az emberek nevel-

tek ki a fegyelmezetlen vagy indokolatlan antibioti-

kumhasználattal. Nem elég tehát, ha jó az orvos és 

hatékony a gyógyszer, a beteg együttműködésére is 

szükség van – ennek elősegítését szolgálják a gyógy-

szerek beadását könnyítő fejlesztések is.


