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Szakmai irányelv felépítése

• A gyógyszerész aktív közreműködése a várandósgondozásban 26/2014. (IV.8.) 
EMMI rendelet módosítása

• A fejlődési zavarok okai, háttere (embriológia)

• Teratogén, fetotoxikus gyógyszerek

• Táplálkozási ajánlások várandósoknak (vegetáriánusokra is fokuszálva)

• Élvezeti szerek káros hatásai

• A helyes vitamin, nyomelem és ásványianyag bevitel a várandósoknál

• A gyógyszerész által ajánlható készítmények indikáció szerinti felosztásban

• Esetmegbeszélések, szituációk



• Láz-, és fájdalomcsillapítás a várandósoknál

• A fejfájás csillapítása a várandósoknál

• A torokfájás csillapítása a várandósoknál

• A köhögés tüneti kezelése a várandósoknál

• A renyhe bélműködés tüneti kezelésére alkalmazható készítmények a várandós 

kismamáknál

• Az akut hasmenés terápiája a várandósoknál

• A G.E.R.D. tüneti kezelése a várandósoknál

• Hányás és hányinger a várandósság alatt

• Puffadás a terhesség alatt (meteorizmus)

• I.B.D. terápia a várandósság alatt

A gyógyszerész által ajánlható készítmények 
indikáció szerinti felosztásban



A gyógyszerész által ajánlható készítmények 
indikáció szerinti felosztásban

• Gesztációs diabétesz gyógyszerészi gondozása

• A gesztációs thromboembolia felismerése a gyógyszertárban

• Varicositas a terhesség alatt

• Gesztációs hypertoniák gyógyszerészi gondozása

• Az allergiás rhinitis a várandósoknál

• Pruritus gravidarum

• Alvászavar a terhesség alatt

• Védőoltások a terhesség alatt

• Antimikróbás szerek alkalmazhatóságának általános megfontolásai a terhesség alatt

• Influenza prevenció a várandósoknál

• Húgyúti infekciók a várandósság alatt

• Genitális szemölcsfertőzés a terhesség alatt



A GYÓGYSZERÉSZ AKTÍV KÖZREMŰKÖDÉSE A 
VÁRANDÓSGONDOZÁSBAN 26/2014. (IV.8.) EMMI 

RENDELET MÓDOSÍTÁSA ALAPJÁN

A várandósgondozás olyan komplex egészségügyi szolgáltatás, amely

a) a védőnő,

b) a háziorvos,

c) a szülész-nőgyógyász szakorvos,

d) a várandós választása esetén a szülésznő,

e) a gyógyszerész, valamint

e) a várandós

együttműködésén alapul.



A gyógyszerész közreműködése a várandós 
gondozásban I.

A gyógyszertárat felkereső valamennyi várandós esetén a gyógyszerész várandós

gondozást végez az alábbiak szerint:

a) a gyógyszerészi várandósgondozás szakmai irányelvben szereplő protokollokat

messzemenően alkalmazza, követi.

b) tájékoztatja a várandóst a várandósság alatt követendő egészséges életmódról, a

helyes táplálkozás fontosságáról, különös tekintettel a dohányzás, az alkohol- és

kábítószer fogyasztás várandósságra gyakorolt káros következményeiről

c) szükség szerint tájékoztatja a várandóst a dohányzásról, az alkohol- és kábítószer

fogyasztásról történő leszokást támogató programokról

d) kiemelt figyelmet fordít a várandós helyes vitamin bevitelére (jód, folsav, vas, D-

vitamin stb.), valamint tájékoztatja a várandóst az egyoldalú táplálkozás és a hiányos

vitamin pótlás veszélyeiről.



A gyógyszerész közreműködése a várandós 
gondozásban II.

a) ismerteti a várandóssal az öngyógyszerelés kockázatát. Ezért kéri, hogy minden

gyógyszertári látogatása során terhességét jelezze az expediáló gyógyszerésznek.

b) ezen túlmenően felhívja a várandós figyelmét, hogy minden vényköteles vagy vény

nélkül kiadható gyógyszer, illetve táplálék-kiegészítő vásárlása előtt kérjen

tájékoztatást gyógyszerészétől

c) a gyógyszerész az expediálás során a szakmai irányelv szerint mérlegel és jár el

d) az expediált gyógyszereket (vényköteles, vénynélküli) vagy táplálék-kiegészítőket

mindenesetben a várandós anya gondozási könyvébe rögzíteni kell.

e) a várandós anya gondozási könyvébe a gyógyszerész a következőket írja: kiadott

gyógyszer/ táplálék-kiegészítő neve, hatáserőssége, mennyisége, adagolása, a

gyógyszert expediáló neve, aláírása, a gyógyszertár bélyegző lenyomata,

dátum

f) a gondozási könyvbe fel kell vezetni a kismama esetleges gyógyszer

túlérzékenységét is



A várandós anya gondozási könyve
1. Tartalmi követelmények
1.1. a várandós személyi adatai (név, születési név, lakcím, TAJ, születési idő)
1.2. a várandósgondozást végző felelős személy neve, elérhetősége, rendelési ideje
1.3. a várandósgondozást végző háziorvos neve, elérhetősége, rendelési ideje
1.4. a várandósgondozást végző védőnő neve, elérhetősége
1.5. a várandósgondozásba vétel alapjául szolgáló első szakorvosi lelet
1.6. a szülés várható időpontjának meghatározása
1.7. a szülők vércsoportja és az antitest vizsgálatok eredményei
1.8. előző várandósságok száma, lefolyása, esetleges szövődmények
1.9. anamnézis
1.10. vizsgálati leletek
1.11. a várandósság jellemzői
1.12. szakorvosi minősítés a gondozás szempontjából (rizikó-besorolás)
1.13. háziorvosi minősítés a gondozás szempontjából (rizikó-besorolás)
1.14. várandósgondozási naptár
1.15. a várandósgondozás alatti kötelező szűrővizsgálatok leletei
1.16. szakellátásba utalás ideje, indoka
1.17. egyéb igazolások, csatolt leletek
2. Kötelező vizsgálatok időrendje a bizonyítottan méhen belüli várandóssággal 
védőnőnél jelentkező várandósok számára
2.1. Beutaló gondozó háziorvos neve és pecsétje:
2.2. Vizsgálatok



A terhesség alatt kialakuló fejlődési zavarok okai:

• Génmutáció 20%
• Kromoszóma-mutáció 3-5%
• Exogén ok 5-10%
• ????? 65-70%

Exogén okok:
• Sugárzás 1-2%
• Fertőzés 2-3%
• Anyagcsere betegségek 1-2%
• Gyógyszer és környezeti kemikáliák 2-3%

multifaktoriális ok 75%

Autoszomális dominánsan öröklődő irishiány esetében a génhordozók 10%-a 
nem betegszik meg. (csökkent penetrancia)



A gyógyszerész feladata a várandós gondozásban

• Egészségnevelés, -fejlesztés
(helyes táplálkozás, helyes 

életmód, helyes vitamin, nyomelem 
és ásványi anyag pótlás)

• Gyógyszerbiztonság

• Betegbiztonság



Az FDA terhességi kategóriái a várandósság alatti 
gyógyszeres kezelésre vonatkozóan

A Adekvát és jól kontrolált klinikai vizsgálatok során magzati fejlődési
rendellenességek kockázata nem emelkedett
B Állatkísérletek során nem igazoltak magzatkárosító hatást, de terhes nők
körében nem végeztek adekvát és jól kontrollált klinikai vizsgálatokat; vagy
állatkísérletek során észleltek magzatkárosító hatást, de terhes nők körében végzett
adekvát és jól kontrollált klinikai vizsgálatok során magzatkárosító hatás nem
mutatkozott.
C Állatkísérletek során észleltek magzatkárosító hatást, és terhes nők körében
nem végeztek adekvát és jól kontrollált klinikai vizsgálatokat; vagy állatkísérletekből
nincs adat, és terhes nők körében sem végeztek adekvát és jól kontrollált klinikai
vizsgálatokat.
D Adekvát, jól kontrollált klinikai vizsgálatokat vagy klinikai megfigyelések során

igazolták a magzatkárosító hatás rizikóját; az előnyök és kockázatok mérlegelése mellett
adható.
X Állatokon és terhes nők körében végzett adekvát, jól kontrollált klinikai

vizsgálatokat vagy klinikai megfigyelések során igazolták, hogy a szer egyértelműen
magzatfejlődési rendellenességet okoz; kontraindikált terhesség esetén és azoknak a
fogamzóképes nőknek, akik nem alkalmaznak megfelelő fogamzásgátlást.
N Nem besorolt adatok hiányában, terhességben nem ajánlott.



Az erősen teratogén gyógyszerek

Talidomid (Contergan)

• 2001. centrális engedélyezési eljárás az EU-ban
• Myeloma multiplex kezelésére

Isotretinoin (Roaccutan, Aknenormin, Isotrex, Sotret)

• A-vitamin anyagcsere köztiterméke
• Transzretinsav szintetikus sztereoizomérje
• Serkenti a hám elszarusodását, csökkenti a faggyúmirigyek aktivitását
• Aknék kezelésére
• 25 %-os teratogén kockázattal kell számolnunk
• Hosszú a felezési ideje (min. 4 hetes fogamzási szünetet ajánlanak)
• Alkalmazása nemi életet élő, reproduktív korú nők esetében kizárólag orális 

fogamzásgátlás mellett ajánlható

Isotretinoin congenitális abnormitás együttes:

• Fülkagyló rendellenessége: hiánya vagy megkisebbedése (kétoldali)
• Agykamra tágulat: hydrocephalia
• Fallot tetralógia



Fallott tetralógia



Az erősen teratogén gyógyszerek

Acitretin (Neotigason)

• erősen teratogén gyógyszer

• a bőr súlyos keratinizációs zavarainak tüneti kezelésére

• a retinoidokra jellemző torzfejlődés főleg a központi idegrendszert, a szívet és a 
vérereket érinti

• Neotigason-t csak és kizárólag gyógyszerész expediálhat

• az expediáló gyógyszerésznek a gyógyszer első kiadása során részletesen és 
érthetően el kell magyaráznia a teratogenitás veszélyét, a hatásos és folyamatos 
fogamzásgátlás szükségességét és a Neotigason kezelés alatt vagy két éven 
belül a kezelés abbahagyása után bekövetkezhető terhesség következményeit

• A gyógyszer expediálása előtt, mindig kérdezzünk rá az alkalmazott orális 
fogamzásgátlóra

• kisdózisú progeszteron készítmények nem használhatóak fogamzásgátlóként, 
mert fogamzásgátló hatásuk csökkenhet a Neotigason-nal fennálló interakció miatt

• a fogamzásgátlás hatásosságát terhességi teszttel négyhetenként ellenőrizni kell

• kezelés alatt, illetve a terápia abbahagyása után két évig nem fogyaszthat alkoholt



Methotrexate (Metoject, Trexan)

Az erősen teratogén gyógyszerek

• aktív rheumatoid arthritis és súlyos psoriasis vulgaris kezelésére
• craniofacialis-, cardiovascularis- és végtagmalformációt okozhat
• abortuszt indukál

Methotrexate expediálása előtt az alábbi útmutatást tartsuk szem előtt:

A fertilis korú nők methotrexát kezelésének kezdete előtt a graviditást terhességi
teszttel ki kell zárni
a methotrexát terápia ideje alatt és a kezelés abbahagyása után félévig hatékony
fogamzásgátló módszert kell alkalmazni.
A fogamzóképes korú nőket pontosan fel kell világosítani a magzatot veszélyeztető
potenciális kockázatokról, ha a methotrexát kezelés során esnének teherbe.

A methotrexát genotoxikus hatású! A spermatogenezis károsodik!



D-Penicillamin

• Wilson-kór gyógyszere
• Az újszülöttek 15%-ában laza bőrt okozhat
• Veleszületett lágyéksérv
• Ízületek lazasága
• Az erek sérülékenysége
• Ritkán lapos arcot, kisebb állkapcsot okoz
• Tartósan befolyásolja a csont növekedést és a kollagén lebontást
• Mineralizációs zavarokat, bordafúziókat okoz

A tervezett fogamzás előtt már hónapokkal a Wilson-kóros nő beteget át 
kell állítani cink-acetát-dihidrát terápiára!! 



A közepesen teratogén gyógyszerek
Terápiás dózisban, kritikus időszakban alkalmazva a várandósok 10-19%-ánál 

kell CA-val számolni!!

Syncumar - Warfarin

8. és 14. hét között van a kritikus időszak:
Warfarin-szindrómát okozhat

• Csontok lokális elhalása
• Orrgyök elhalása
• microcephalia

14. hét után:

• KIR károsodás
• Magzati növekedés visszamaradása
• Vérzést okozhat a lepényben, magzatban, újszülöttben is
• Magzati halálozás (spontán vetélés, halvaszületés)

A tervezett fogamzás előtt át kell állítani beteget kis molekulasúlyú 
heparinkezelésre!!!



A közepesen teratogén gyógyszerek

 Alprostadil (Alprestil)
 Bicalutamide (Capro, Casodex)
 Bosentan (Tracleer)
 Buserelin (Suprefact)
 Carbetocin (Pabal)
 Danazol (Danoval)
 Goserelin acetate (Zoladex)
 Leflunomide (Arava)
 Miglustat (Zavesca)
 Mitomycin (Mitomycin-C)
 Nandrolone decanoate (Retabolil)
 Ribavirin (Copegus, Rebetol)
 Oleum ricini
 Tofisopam (Grandaxin)
 Penicillamin (Metalkaptase)
 Temazepam (Signopam)

HMG-CoA-reduktáz gátlók:

• Atorvastatin
• Fluvastatin
• Rosuvastatin
• Simvastatin



A gyengén teratogén gyógyszerek
Kritikus időszakban alkalmazva 10%-nál kisebb CA-kockázattal kell számolnunk!

Phenytoin (Diphedan)

• Hidantoin származék, az epilepszia hatékony gyógyszere

Phenytoin-hidantoin CA-együttest okozhat
• Körmök hiánya
• Ajak és szájpadlás hasadék
• Szív fejlődési zavart okoz
• Értelmi fejlődés visszamaradását is igazolták
• Növekedésben való elmaradás

A teratogén kockázat egyidejűleg adott folsavval csökkenthető!!



Valproinsav (Convulex)

• Epilepszia gyógyszere
• 5% a CA kockázata
• Spina bifida cystica/aperta
• Szív CA
• Húgycső-hasadék
• Arcon minor anomáliák
• Értelmi fogyatékosság előfordulhat 10% kockázattal

Viszont a szükséges kezelés elmaradása miatt a várandósban jelentkező 
epilepsziás rohamok bizonyosan nagyobb kockázatot jelentenek a 

magzatra az oxigén hiány miatt, mint az antiepilepticum!!!



Venoruton (oxerutin)

• Szem hasadék képződés
• Fülkagyló rendellenessége: microtia-anotia

Aminophyllin

• A várandósság második felében növelte a pectus excavatum (tölcsér-
mellkas) kockázatát

Torecan

• Növelte az ajakhasadék kockázatát az újszülöttekben

Metronidazol

• Ajakhasadék gyakoriságát növelte
• Sok-ujjúság (polydactylia) gyakorisága magasabb volt a gyermekekben

Valamennyi HMG-CoA reduktáz gátló teratogén!!



Carbamazepin (Tegretol)

• Epilepszia hatékony gyógyszere
• Spina bifida cystica/aperta alakulhat ki
• Fej-körfogat kisebb lehet, de ez nem jár együtt értelmi fejlődés 

visszamaradásával
Primidon (Sertan)

• Epilepszia gyógyszere
• Archasadék és szív fejlődési rendellenességet okoz
• Minor anomáliák (széles orrgyök, epicanthalis szemredő)
• Magzat méhen belüli növekedése is visszamaradt

A teratogén kockázat egyidejűleg adott folsavval csökkenthető!!



Lítium (Liticarb)

• Depresszió gyógyszere
• Ebstein anomáliát okozhat kb. 1%-os valószínűséggel



Tetracyclin

• A fejlődő csöves csontokban és a fogakban lerakódik
• A tejfogak sárgás-szürkés elszíneződése a gyermekek 5%-ában
• Ezen fogak a fény hatására fokozatosan megbarnulnak
• Csak a 4. terhességi hónaptól érvényesül

Sumetrolim (Sulfamethoxazol + Trimethoprim)
Cotripharm

Folsav antagonisták

Szájpadhasadék és egyéb CA

Emelt dózisú (min. 6 mg) folsav bevitel szükséges!

A folsav antagonisták hatástalanná válnak!



Fluconazol (Diflucan)

• Antifungális gyógyszer
• Nagy dózisú 400-800 mg parenterális alkalmazás után a várandósság II. 

és III. hónapjában Antley-Bixler szindrómát okoz
• Szájpadhasadék
• Rendellenes fülkagyló
• Csontos orrjáratok szűkülete
• Koponyacsontok kóros összecsontosodása
• Szokásos klinikai dózisban (50mg - 150mg) per os nem növeli a CA-k 

kockázatát



Szulfonamidok (Sumetrolim)

• A várandósság utolsó heteiben történő alkalmazása okoz fetotoxicitást
• Sárgaságot
• Haemolitikus anaemiát
• Agyi károsodást okozhat
• Kern-icterus (Bilirubin-encephalopathia)
• Görcsök, nyugtalanság, letargia, láz, mentális károsodás jellemzi



Foetotoxikus gyógyszerek

• Nem okoz fejlődési rendelleneséget
• Magzati fejlődést és a csecsemők egészégét kedvezőtlenül befolyásolja

Erősen foetotoxikus gyógyszerek
angiotenzin-konvertáló enzimgátlók, angiotenzin II antagonisták,

renin-inhibitorok

• A magzatban okozott alacsony vérnyomás a vese tubulusok károsodását 
okozhatja

• Veseelégtelenséget okozva a magzatvíz mennyisége csökken 
(oligohydramnion), a magzatvíz hiánya alakul ki

• A magzatvíz hiány hatására a magzat összenyomódik
• Szokatlan koponya és arc alakzatot vesz fel
• Ízületek összezsugorodnak
• Tüdő fejlődése is visszamarad
• A magzat méhen belül elhalhat





Gyengén foetotoxikus gyógyszerek

• A pajzsmirigy túlműködés gyógyszerei (Metothyrin, Propycil)

• Béta-receptor blokkolók

• Kortikoszteroidok

• Hypoglycemiát okozó orális antidiabetikumok

• Buformin (Adebit)
• Gliclazid (Diaprel)
• Glibenclamid (Gilemal)
• Acarbose (Glucobay)



Táplálkozási ajánlások várandósoknak

• az első 1 000 nap döntő fontosságú
• ha az anya terhesség előtti testtömege 15%-kal kisebb, mint a kívánatos,

nagyobb az esély arra, hogy a magzat koraszülött lesz, vagy alacsonyabb
súllyal fog születni

Felnőttkorban gyakrabban alakulhat ki anyagcsere betegség, krónikus légúti 
megbetegedés, szív- és érrendszeri betegség, illetve véralvadási zavar

• túlsúly megnöveli a gesztációs diabétesz, a magas vérnyomás, az ödéma 
kialakulását, a húgyúti fertőzések, a szülési komplikációk, és a koraszülés 
fellépésének gyakoriságát. Fokozza a mortalitás kockázatát is

fogyás mértéke ne haladja meg 
a heti 0,5-1 kg-ot, és ne járjon 

egészségügyi kockázattal



Táplálkozási ajánlások várandósoknak

• Nincsenek tiltott táplálékok, csak kerülendő mennyiségek
• Változatosság az élelmiszerek kiválasztása és az ételek elkészítése terén
• Fontos ügyelni a zsíradékok mennyiségére és minőségére
• Mértékletesség az édességek, desszertek fogyasztásában
• Só fogyasztás mérséklése
• Tej, tejtermék fogyasztása naponta
• A sovány húsok, húskészítmények, halak, és a tojás fontos alkotóelemei az 

étrendnek
• Naponta többszöri, változatos zöldség- és gyümölcsfogyasztás
• Teljes értékű gabonaféle az étrendben minden nap szerepeljen
• A szomjúság legjobban az ivóvízzel oltható

A túlzott alkohol fogyasztás és a dohányzás ártalmas lehet a 
hímivarsejtek minőségére és mennyiségére!

• A várandós anyának naponta 10 g-mal több fehérjére van szüksége, különösen a 4. 
hónaptól kezdve (napi 70-90 g)

• az omega-3 zsírsavak, szerepük van a szem ideghártya és az agy fejlődésében



Táplálkozási ajánlások várandósoknak

A várandósság 4. hónapjától kezdődően, megfelelő táplálkozás mellett hetente 300-500
g súlygyarapodás következik be, amely a terhesség végére összesen 10-12 kg-ot ér el.
Az összes energiaigény kb. 60%-a a megnövekedett alapanyagcserére, 40%-a pedig az
új szövetek képzésére fordítódik.



• Táplálkozási ajánlások várandósoknak

Aszpartám (E951): A fenilalanin és az aszparaginsav alkotja, és kis mennyiségben
tartalmaz még metanolt is. Aszpartámot tartalmaznak/tartalmazhatnak a „light” üdítők.
Fogyasztásuk a fogamzást megelőzően, a fogamzás körüli időszakban, a terhesség és
a szoptatás teljes időtartama alatt szigorúan ellenjavalt. Ezen édesítőszer használata az
USA-ban már tilos.

Szacharin (E954): Az édesítőszer átjut a méhlepényen, és kiürülése a magzati
szövetekből igen lassú, ezért a hatályos irányelvek szerint a szacharin fogyasztását
messzemenően kerülni kell a fogamzást megelőzően, a fogamzás körüli időszakban,
valamint a terhesség alatt is

Aceszulfám-K (E950): Mivel nincs megbízható vizsgálati eredmény terhesség alatti
biztonságos fogyasztását illetően, ezért a várandós anyák kerüljék a felhasználását.

Szorbit (E420): Energiát tartalmazó édesítőszer, mely a természetben is előfordul
egyes gyümölcsökben. Biztonsággal fogyasztható észszerű mennyiségben. Nagyobb
volumenben, (napi 30 g fölött) alkalmazva puffadást és hasmenést okozhat.

Fruktóz (gyümölcscukor): A természetben a gyümölcsökben fordul elő, szabadon 
fogyasztható energiatartalmának figyelembe vételével. Viszont tartózkodni kell azon 
élelmiszerektől, melyek mesterségesen nagy mennyiségben tartalmaznak fruktózt. 
Ugyanis ezen élelmiszerek rendszeres és tartós fogyasztása szerepet játszanak a 
zsírmáj és a hepatitisz kialakulásában



A helyes vitamin, nyomelem és ásványi anyag bevitel a 
várandósoknál

A tervezett fogamzás előtt már két hónappal szükséges magzatvédő-vitamint szedni!

Mit kell tartalmaznia a magzatvédő vitaminnak?

• 0,8-1 mg B11 (folsav)
• 2,6 μg B12 (cianokobalamin)
• 2,6-25 mg B6 (piridoxin)
• 1,8 mg B2 (riboflavin)

min. a 12. gesztációs hétig

Véd az MTHFR-gén mutációjából eredő homocisztein kumuláció ellen

• Megelőzhető az idegcső-záródási rendellenességek kialakulása
• Elkerülhető a folsavhiányos anaemia és a B12-vitamin hiányos anaemia kialakulása

A B6 (piridoxin) vitamin krónikus túladagolása (50 mg) újszülöttben piridoxin-
dependencia szindrómát okozhat!



A helyes vitamin, nyomelem és ásványi anyag bevitel a 
várandósoknál

• Szükség szerint kalcium citrát szubsztitúció (lábikra görcs, fogak romlása esetén)
max. 1500 mg

• Túladagoláskor hypercalcaemia-val kell számolni

• Sedatív hatású
• A kiválasztó szervrendszert fokozottan terheli
• Erős foetotoxikus hatással rendelkezik

A várandós maximum 5500 NE A-vitamint, 9 mg bétakarotint és
2000 NE D3-vitamint fogyaszthat naponta!

A túladagolásuk esetén multiplex CA alakul ki
(KIR, arckoponya, fülek, cardiovasculáris rendszer károsodik)

A napi 2000 NE D3-vitamin bevitele véd a habituális vetéléstől, illetve 
immunmodulátor hatással is rendelkezik.



A helyes vitamin, nyomelem és ásványi anyag bevitel a 
várandósoknál

• C-vitamin szokásos napi dózisa 100 mg
• 0,1-0,3 mg Jód pótlás szükséges

A terhesség alatt a jód igény jelentősen megnő

Hiányában: • A várandósnál struma alakulhat ki
• A spontán vetélés kockázata nő
• Fokozódik a halvaszülés és a kreténizmus kockázata

Magas jód tartalmú élelmiszerek:

• Jódozott só (a leghatékonyabb felszívódási indexű)
• Tengeri halak, „tenger gyümölcsei”, halolaj (a legnagyobb mennyiségben 

tartalmaz jódot)
• Citrom, spenót, tojás, sóska, saláta, körte, hagyma, uborka

A jód pótlására alkalmas készítmények:

• Jodid tabletta
• Jód Aqua



Elevit plus Femibion 800 Femibion 400 Gravida Ladeevit Pharmaton
Matruelle

A-vitamin 2566 NE 2000 NE

B1-vitamin 1,4 mg 1,2 mg 1,2 mg 1,5 mg 1,4 mg 1,1 mg

B2-vitamin 1,4 mg 1,6 mg 1,6 mg 1,8 mg 1,6 mg 1,4 mg

B6-vitamin 1,9 mg 1,9 mg 1,9 mg 2,6 mg 2 mg 1,6 mg

B12-vitamin 0,0026 mg 0,0035 mg 0,0035 mg 0,0026 mg 0,0026 mg 0,0026 mg

C-vitamin 85 mg 110 mg 110 mg 125 mg 60 mg 85 mg
D3-vitamin 200NE 400 NE 400 NE 200 NE

E-vitamin 15 mg 13 mg 13 mg + 
12mg(kapszula)

20 NE 10 mg 15mg

K1-vitamin 0,055 mg

Béta-karotin 2000NE 2 mg

Folsav 0,8mg 0,8 mg 0,4 mg 0,8 mg 0,5 mg 0,6 mg

Omega-3 
zsírsav

300 mg (kapszula) 192 mg 300 mg

Nikotinamid 18 mg 15 mg 15 mg 20 mg 18 mg 18 mg

Biotin 0,03 mg 0,06 mg 0,06 mg 0,15 mg 0,15 mg 0,03 mg

Pantoténsav 6 mg 6 mg 6 mg 10 mg 6 mg

Jód 0,22 mg 0,15 mg 0,15 mg 0,15 mg 0,2 mg 0,2 mg

Vas 45 mg 30 mg 27 mg 27 mg
Kalcium 125 mg 250 mg

Magnézium 100 mg 125 mg 75 mg 10mg

Cink 11 mg 15 mg 10 mg 11 mg
Króm 0,025 mg 0,030 mg

Molibdén 0,025 mg 0,05 mg

Mangán 2 mg 2 mg
Szelén 0,05 mg 0,025 mg 0,06 mg

Réz 1 mg 1,8 mg 1 mg
Foszfor 96,8 mg

„Magzatvédő” vitaminok



A helyes vitamin, nyomelem és ásványi anyag bevitel a 
várandósoknál

Vérszegénység várandósnál: 

A haemoglobin szint a terhesség első felében és a 32. hét után 120 g/l alatti, valamint 
a 20.-32. hétben 110 g/l alatt van.

A terhesség alatt: 1000-1200 mg vasra van szükség
Anyai vasraktár: kb. 300 mg vasat tartalmaz

Vashiányos anaemia szövődményei:

• Anyai szövődmények: csökkent védekezőképesség, fokozott infekciós 
hajlam, rosszabb sebgyógyulási hajlam, hormon háztartás felborulása

• Magzati szövődmények: gyakoribb koraszülés, súlyosabb esetekben 
intrauterin retardatio, emelkedhet a perinatalis mortalitás

30-60 mg/nap vaspótlás indokolt a várandósnál, ha a vasraktára normális
120-240 mg/nap (terápiás adag) vaspótlás azoknak, akiknek vasraktára csökkent. 

A vaspótlás mellé ajánlott napi 50 mg C-vitamin bevitele!



A vas szubsztitúció során az alábbi összefüggéseket 
tartsuk szem előtt:

 A vas a duodenum és a proximalis jejunum enterocytáin keresztül szívódik fel ferrovas
(Fe2+) formájában. Ezért célszerűbb a két vegyértékű vastartalmú készítményekkel
kezelni az anaemiát.
 Napi 30-60 mg per os vaspótlás ajánlatos azoknak a várandósoknak, akiknek a
vasraktára normális és 120-240 mg (terápiás adag) azoknak, akiknek vasraktára
csökkent.
 A vas felszívódását a C-vitamin elősegíti. Ezért minden vaspótló készítmény mellé
ajánljunk a várandósok részére 50 mg C-vitamin-t is.
 A vaspótló készítmények számos esetben okozhatnak gyomorirritációt és
székletretenciót. Ezért alacsony dózissal érdemes a terápiát kezdeni és csak igazolt
anaemia esetén szabad a dózist emelni. Így csökkenthető az esetleges mellékhatások
kialakulásának a kockázata.
 A vaspótló készítmény dózisát friss laborlelet hiányában, rutinszerűen nem szabad
emelni. Ugyanis számos esetben az alacsony dózisú vaspótlás is elégségesnek
bizonyul. Hiszen a terhesség alatt az enterocyták vasfelvevő képessége illetve
hasznosítása a csökkenő vasraktárak függvényében nő. Tehát a szervezetbe jutatott
vas nagyobb hányada fog hasznosulni.



A vegetáriánus anya szükségszerű vitamin pótlása

- Vegán: szigorú vegetáriánus, kizárólag növényi eredetű táplálékok fogyasztását

ismeri el.

- Makrobiotikus: az étrend gerincét teljes értékű gabonafélék alkotják, amelyek

kiegészülnek zöldségfélékkel, hüvelyesekkel.

- Lakto-vegetáriánus: növényi eredetű élelmi-nyersanyagok mellett megengedi a

tej és a tejtermékek fogyasztását.

- Lakto - ovo vegetáriánus: az étrend az előzőeken kívül tojás fogyasztásával is

kiegészül.

- Szemivegetáriánus: a fogyasztható állati eredetű élelmi nyersanyagok köre bővül

baromfihússal és hallal.

Vegán táplálkozás esetében izoleucin hiány kialakulhat. Szigorú növényi 
étrendben nincs olyan táplálék, amely hasznosuló, megbízható formában 

tartalmazna B12-vitamint.



Élvezeti szerek káros hatásai

A nikotin vasoconstrictiót okozó hatása miatt csökken az uteroplacentáris keringés. A
dohányzó nők cigarettafogyasztásával arányos a magzati sorvadás előfordulása és
súlyossága, melynek következtében koraszüléssel, alacsony születési súllyal és
fejlődési rendellenességekkel kell számolni. A dohányzás növeli a születendő gyermek
allergiára való hajlamát is

A terhesség alatti jelentős alkoholfogyasztás magzati fejlődési rendellenességet
(embryo- et fetopathia alcoholica) és alacsony születési súlyt okozhat, ezért terhesség
alatt teljes abstinentia javasolt.

Napi 20-80 g-nál több alkohol fogyasztása nagy valószínűséggel magzati teratogén
ártalomhoz, retardatióhoz vezethet.
Az alacsony születési súly, a fiziológiásnál kevesebb nephron szám kialakulásának
veszélyét hordozza, amely megnöveli a hipertónia és a II. típusú diabétesz
kialakulásának kockázatát.



Fájdalom és láz csillapítás a terhesség alatt

Pyrazolon-vegyületek (metamizol)

• A hematopoesis zavarát okozza
• Prosztaglandin szintézist gátolja
• Várandosoknál való alkalmazása mérlegelendő
• Emberben teratogén hatása nem ismert

Phenylbutazon és származékai

• Teratogén hatása emberben nem ismert
• Hosszú felezési idejük miatt a magzatban is kumulálódnak
• Károsítják a vérképzést (leukopenia)
• Prosztaglandin szintézist gátolja
• Terhességben abszolút kontraindikált

A láz, a gyulladás teratogén hatású, ezért feltétlenül kezelni kell!



Prosztaglandinok hatása

• Erős méhösszehúzó hatásuk van
• A szülést megelőző órákban a PGE-származékok szintézise nagymértékben 

megnő
• PG-nak alapvető szerepük van a ductus arteriosus nyitott állapotának 

fenntartásában
• PG-szintézis-gátlása a magzati ductus arteriosus idő előtti zárodásához 

vezet illetve pulmonális hypertoniát okoz
• Szülés előtt adva fokozódhat a vérzés szülés alatt
• A csökkent méhtevékenység miatt szülési komplikációk alakulhatnak ki

Perinatalis mortalitás veszélyét fokozza





Fájdalom és láz csillapítás a terhesség alatt

Szalicilsav és származékai

• Teratogének
• Csontvázfejlődési rendellenességeket okoznak (spina bifida)
• Gátolják a prosztaglandin szintézist, ezért a III. trimesterben 

kontraindikált
• Az I. és a II. trimesterben kerüljük a tartós kezelést és a nagy adagokat
• Vérzékenységet nővelő hatású (az újszülött agyvérzését is okozhatja)

Indometacin, ibuprofen, diclofenac

• Nincs teratogén hatásuk
• Gátolják a prosztaglandin szintézist, ezért a III. trimesterben kontraindikált
• Ezen hatóanyagok alkalmazását legkésőbb 6 héttel a szülés előtt meg kell 

szüntetni



Paracetamol

Fájdalom és láz csillapítás a terhesség alatt

• Sem állatkísérletekben, sem emberben nem bizonyult teratogénnek
• Nincs embriotoxikus hatása
• Nem gátolja a prosztaglandin szintézist
• Alkalmas fájdalomcsillapításra a II. és a III. trimesterben
• Terápiás dózisa: 500 mg
• Adagolást alacsony szinten kell tartani, illetve egyszeri dózisra kell korlátozni. 



A renyhe bélműködés tüneti kezelése a várandósság alatt

• magas progeszteronszint miatt csökken a gastrointestinalis rendszer motilitása és 
lassul a táplálék felszívódása is

• renyhe bélműködés, lassú tranzitidő miatt a béltartalomból a vízfelszívódás 
fokozódik

Székrekedés alakul ki
Terápia:

• Helyesen megválasztott étrend (rostban gazdag étrend, a szálas 
zöldségek, a teljes kiőrlésű gabonából készült pékáru)

• Bő folyadék fogyasztás fontossága
• Székletlágyító készítmények (purgativumok) alkalmazása

1. ozmotikusan ható lactulose (Duphalac, Laevolac)
(kezdeti adag: 15-30 ml, fenntartó adag: 10-15 ml) 

2. Glicerines 3 g végbélkúp
3.  Bisacodyl (Dulcolax, Laxbene, Stadalax)

Natrium picosulfate (Guttalax, Laxygal)
4.  Phenolphtalein (kiv.: 15. gesztációs héttől a 24. gesztációs hétig)



Phenolphthalein

Hirschsprung szindrómát okoz
• Leginkább fiúgyermekeket érint
• Vastagbél különösen a sigmabél extrém mértékű kitágulása
• Vastagbél vagy a végbél falában levő idegvégződések hiányoznak
• Nem érzékelik a felgyülemlett széklet nyomását a bélfalon
• Nincs gerincvelői székelési reflex, nincs perisztaltika, a széklet pang



Az akut hasmenés terápiája a várandósoknál

 Mióta van hasmenése?

 Naponta hányszor megy a hasa?

 Milyen konzisztenciájú a széklete?

 Látott esetleg vért vagy vércsíkot benne?

 Láza van-e?

 Milyen gyógyszereket szed?

Az elsődleges a rehidrálás (ORS): hipoozmoláris glükózoldatok használatával

ORS

Nátrium 60 mmol/l

Kálium 20 mmol/l

Klorid 60 mmol/l

Citrát 10 mmol/l

Glükóz 75-111 mmol/l

Ozmolalitás 225-260 mosmol/l



Az akut hasmenés terápiája a várandósoknál

• az akut hasmenés terápiájában nincs helye a bélmozgást csökkentő szereknek 

(Imodium, Loperamid)

• nincs szükség antibiotikum kezelésre 

• kerüljük a bizmut vegyületek alkalmazását

• kerülni kell a magas cukor koncentrációjú italok, a fűszeres és zsíros, nehezen 

emészthető ételek fogyasztását

• orvosi aktív szén terápiás dózisa 3-5 g/nap

Az akut bakteriális fertőzés által kiváltott hasmenés ideje alatt nem szabad a

várandósnak vaspótlásra alkalmas készítményt szedni. A vas szubsztitúció terápiáját

mindaddig szüneteltetni kell, míg a hasmenés tünetei jelentkeznek. Ezen megállapítás

vonatkozik a vastartalmú magzatvédő vitaminokra is.



A gesztációs thromboembolia felismerése a gyógyszertárban

Vénás thromboemboliás megbetegedés alatt a mélyvénás thrombózist és/vagy a
tüdőemboliát értjük. Ugyanis a mélyvénás thrombózisban szenvedők döntő többségében
tüdőembólia is diagnosztizálható és a tüdőembóliás betegek nagy részében mélyvénás
thrombózis mutatható ki.

• Az anyai mortalitás három vezető haláloka között szerepel

• A terhesség, a betegség előfordulási gyakoriságát 5-10-szeresére emeli

• Diagnosztizált vénás thromboembolia a várandós nők 0,5-3 ezrelékében fordul elő

• A betegség, a terhesség legkorábbi időszakától kezdve a gyermekágy idejének

végéig bármikor jelentkezhet

• A várandósság alatt inkább a thrombózist, a szülés után inkább a tüdőemboliát

diagnosztizálják gyakrabban

• Oka: fokozódik a vér alvadékonysága, lassul a vénás keringés az alsó testfélben és

érfalkárosodás keletkezik a szülés alatt

• thromboembolia leggyakrabban a kismedence és az alsó végtag nagy vénáiban

jelentkezik



A gesztációs thromboembolia felismerése a gyógyszertárban

A gesztációs thromboemboliára hajlamosító tényezők:

tartós immobilizáció

obesitas

többedszer szülés

35 évnél magasabb életkor

varicositas

fertőzés

A fent meghatározott hajlamosító tényezők bármelyikének a fennállása esetén

minden gyógyszerész-beteg találkozáskor az alábbi kikérdezési protokollt

kövessük:

1.Van-e a lábával valamilyen egészségügyi probléma?

2.Erős fájdalmat, duzzadást, feszülést érez-e a lábában?

3.Érzékenységet, melegséget vagy a bőr színének változását tapasztalta-e?



A gesztációs thromboembolia felismerése a gyógyszertárban

Ha az alábbi tüneteket észleljük, akkor haladéktalanul küldjük a beteget orvoshoz
vagy hívjunk mentőt:

-Erősfájdalom és duzzanat, feszülés valamelyik lábban, amit érzékenység, melegség
vagy a bőr színének változása, úgymint az elfehéredés, pirosodás vagy kékülés kísér.
Spontán érzékenység, amely különösen járáskor feltűnő, valamint a nyomásra
jelentkező erős fájdalom (mélyvénás trombózis tünetei lehetnek)

- Hirtelen fellépő megmagyarázhatatlan légszomj vagy szapora légzés; erős
fájdalom a mellkasban, amely fokozódhat mély légzésnél; hirtelen, minden nyilvánvaló
ok nélkül fellépő köhögés (vér felköhögésével járhat). Nyomásérzés, félelemérzés
jelentkezhet, melyet hipotenzió kísér. A pleurális fájdalom, a száraz köhögés, az
ismeretlen eredetű láz, a megmagyarázhatatlan tachycardia vagy az asthmás
anamnézis nélkül észlelt bronchospasmus is utal a betegségre (tüdőembólia tünetei
lehetnek).



A G.E.R.D. tüneti kezelése a várandósoknál

• Magas progeszteronszint miatt csökken a nyelőcső alsó záróizmának tónusa 
(oesophagealis sphincter) 

• A fokozott gasztrin elválasztás a gyomornedv sósavtartalmának emelkedését 
eredményezi

• A megnövekedett terhes uterus is nyomást fejt ki a gyomorra

Életmódbeli tanácsok:

• A nagy étkezések kerülése, korai vacsora, étkezés után az azonnali lefekvés 
kerülése, lefekvéskor a fej megemelése

• Naponta öt étkezés tanácsos (reggeli, ebéd, uzsonna, vacsora, utóvacsora)
• Kávé, erős tea, illó anyagok kerülése, csokoládé mérsékelt fogyasztása, zsír dús 

étkezés kerülése, irritáló anyagok (erős fűszerek, szénsavas italok) kerülése
• Szoros ruházat, öv kerülése, hajolgatás kerülése
• A reggelit a várandósnak soha nem szabad kihagynia



Gyógyszeres terápia alkalmazása:

Vénynélkül expediálható:

• Antacidumok (Rennie, Optacid)
• Gaviscon (panaszok elsősorban postprandiálisan jelentkeznek, savas zseb 

kezelésére)

Orvosi vényre expediálható:

• Ranitidine (Histac, Ranitic, Ranitidin-Teva, Ulceran, Umaren, Zantac)
• Nizatidine (Naxidin)
• Sucralfate (Alusulin, Ulcogant, Venter)
• Omeprazole (Losec, Omegen, Omeprazol Hexal) FDA „A” kategória

A G.E.R.D. tüneti kezelése a várandósoknál



Hányás és hányinger a várandósság alatt

Émelygés, hányinger, hányás:

• reggeli órákban jelentkezik
• a megemelkedett HCG és tiroxin szint vált ki
• terápiát nem igényel
• kismamák több mint felét érintheti
• terhesség 12-16. gesztációs hete után megszűnik

Emesis gravidarum:

• étkezések után jelentkező ismétlődő hányást jelent
• elsődlegesen diétát javasoljunk
• ajánlott a bő folyadékbevitel és az elektrolitok pótlása
• tanácsoljuk a gravidának, hogy hideg italokat igyon, többször, kis mennyiségben 

étkezzen, kerülje a csípős, erős illatú, túlságosan jellegzetes ízű ételek 
fogyasztását, illetve ne igyon szénsavas, magas cukortartalmú üdítőitalokat

• a B6-vitamint (pyridoxine) javasolhatjuk



Hyperemesis gravidarum:

Hányás és hányinger a várandósság alatt

• terhesség igen kis százalékában (<1%) kialakulhat 
• táplálkozástól független, gyakran és folyamatosan jelentkező hányás
• hátterében pszichoszomatikus megbetegedés áll
• következménye lehet testsúlycsökkenés, kiszáradás, gyengeség, folyadék-, 

elektrolit- és tápanyaghiány
• beteget azonnal a kezelőorvosához kell irányítanunk

A gyömbérgyökér hányáscsillapító, mert antiemetikus hatásért felelős gingerolokat 
tartalmaz. Hivatalosan elfogadott javallatai hányinger, hányás, kinetózis és 
emésztési zavarok kezelése. Általában napi 1 g friss gyömbér fogyasztását 

javasolják.



Gyulladásos bélbetegség (inflammatory bowel disease, IBD) 
terápiája a várandósság alatt

IBD (Crohn betegség, Colitis ulcerosa) aktív időszaka infertilitást, a terhesség alatt 
pedig spontán vetélést okozhat!

Az IBD terápiájában biztonsággal alkalmazható gyógyszerek a következők:

Budesonide (Budenofalk, Entocort)

Mesalazine (Pentasa, Salofalk, Xalazin)

Sulfasalazine (Salazopyrin)

Imuran (azatioprin):
• gasztroenterológus szakorvosi javallat alapján várandósság alatt használható
• kezelés alatt kerülje napfényt és az UV fényt
• fedetlen bőrfelület védelmére magas faktorú fényvédőkrémet használjon

D-vitamin pótlás szükségszerűen kell!



Gesztációs diabétesz gyógyszerészi gondozása

• leggyakoribb várandósság alatti szövődmény 
• hátterében az inzulinrezisztencia fokozódása áll
• az esetek 3-5%-ában a gesztáció alatt derül fény a diabéteszre
• Magyarországon évente mintegy 300 praegesztációs és kb. 3500 gesztációs 

diabéteszben szenvedő nő szül
• éhgyomri vércukorszint értéke 5,8 mmol/l feletti (A1 alcsoport)
• kétórás postprandialis vércukorszint értéke meghaladja a 6,6 mmol/l értéket (A2

alcsoport)
• fogamzás körüli időszakban fennálló hyperglycaemia esetén jelentős a magzati 

kongenitalis anomáliák kialakulásának az esélye

Az inzulinkezelés során a cél az, hogy a kapilláris vérből meghatározott éhomi
vércukorszint ne haladja meg az 5,5 mmol/l értéket, és az étkezések után 1 órával
mért koncentráció ne emelkedjen 7,8 mmol/l fölé.

Az első trimeszter végén az ösztrogén szint emelkedése fokozza az inzulin iránti
érzékenységet és hányás esetén emeli az anyai hipoglikémia kialakulásának
kockázatát



Varicositas a terhesség alatt

• A terhesség alatt a vénafalak tónusa csökken, az alsó testfélből történő vénás 
visszaáramlás akadályozott

• vénafalak tónusának csökkenése, a terhes uterus komprimáló hatása és a gravitációs 
erő együttesen eredményezik, hogy a varicositas terhesség alatt leggyakrabban az 
alsó végtagokon (különösen jobb oldalon), a vulván, a haemorrhoidalis erekben 
és a kismedencében alakul ki

• teendők a varicositas mértékétől és az okozott panaszoktól (ödéma, feszülésérzés, 
fájdalom, mozgáskorlátozottság) függnek

• Cél: az állapot rosszabbodásának és a terhesség alatti, de főleg a szülés utáni 
thrombózisok kialakulásának a megakadályozása

• Az alsó végtag kifejezett varicositasát érdemes már a terhesség előtt preventíven 
kezelni

• Terhesség alatt rugalmas/kompressziós harisnya viselése javasolt, tovább enyhíti a 
tüneteket a lábak rendszeres vérkeringés javító tornáztatása és felpolcolása is



 Heparin (Lioton gél)

 Oxerutin (Venoruton gél, Venoruton kapszula)

 Pentosan polysulfate natrium (SP 54 gél)

 Vadgesztenye-kivonatot tartalmazó kenőcsök (Venostat)

Varicositas a terhesség alatt

Gyógyszerész javasolhatja:

Orvos rendelheti:

 Calcium dobesilate (Doxilek, Doxium)

 Diozmin, hesperidin (Dio-PP, Detralex)

 Oxerutin (Venoruton forte tabletta)

 Pentosan polysulfate natrium (SP 54 tabletta)

 Ruscus aculeatus L. rhizoma, heszperidin-metil-kalkon,

aszkorbinsav (Cyclo 3 Fort)



Varicositas a terhesség alatt

A gyógyszeres kezelés célja:

csökkentik a vénák kitágulását

csökkentik a vénás pangást

gátolják a kollagénrostok lebomlását, csökkentve a vér és a plazma hyperviscositását

csökkentik a kapilláris permeabilitást

segítik a veno-artériás reflex helyreállítását

növelik a vénás telődés idejét

növelik a kapilláris ellenállást

növelik a transkutan oxigén nyomását

fokozzák a nyirokáramlást, ezáltal az ödéma mértékét csökkentik

Alsó végtagon lévő varicositas helyén bőrpírt, duzzanatot tapint, akkor 
valószínűleg felületes visszérgyulladása van!



Varicositas a terhesség alatt

Aranyeres csomók kezelése:

- Étrend

- Ülőfürdő: kamilla (gyulladáscsökkentő), cickafark 
(gyulladáscsökkentő), tölgyfakéreg (adsztringes), párlófű (adsztringes)

• Hemorid végbélkenőcs, Hemorid végbélkúp
• Reparon végbélkenőcs, Reparon végbélkúp
• Sperti végbélkenőcs, Sperti végbélkúp



Gesztációs hypertoniák gyógyszerészi gondozása

A magas vérnyomással járó állapotok napjainkban is világszerte a terhespatológia
legjelentősebb kórképcsoportját képezik, tekintve, hogy az anya és a magzat életét,
egészségét egyaránt veszélyeztetik.

Letális anyai szövődmények:

• eclampsia, agyvérzés, abruptio placentae, disszeminált intravascularis
coagulatio, súlyos májkárosodás, akut veseelégtelenség, tüdőödéma

A súlyos hypertoniával szövődött terhességek 62%-ában fordul elő koraszülés,
szemben az enyhe hypertonia esetén tapasztalható 31%-os aránnyal. A súlyosan
hypertoniás nők 16%-a hoz világra retardált magzatot, míg az enyhe hypertoniás
anyáknak 11%-a.

A terhesség során észlelt hypertoniák jelentkezési idejük alapján két csoportra
oszthatók: a terhesség alatt fellépő (gesztációs), illetőleg a terhesség előtt már
fennállott (krónikus, essentialis vagy secundaer) hypertoniára.



 A terhessége előtt diagnosztizáltak-e Önnél magas vérnyomást?

 Ha igen, akkor milyen készítményt/készítményeket szedett rá, illetve most milyen

gyógyszert/gyógyszereket használ? Hogyan alkalmazza ezen gyógyszereket?

 A terhessége alatt diagnosztizáltak-e Önnél magas vérnyomást?

 Ha igen, akkor milyen készítményt/készítményeket szed rá? Hogyan alkalmazza

ezen gyógyszereket?

 Ha szed gyógyszert, nem csak a magasvérnyomásra, akkor az alkalmazott

gyógyszerek esetében tapasztalt-e valamilyen mellékhatást?

 Milyen rendszerességgel méri otthonában a vérnyomását?

 Mikor szokta mérni a vérnyomását?

 Milyen értékeket mért otthon?

 Változott-e a vérnyomásának akár a systole, vagy akar a diastole értéke a

terhessége előtti állapothoz képest, vagy a terhessége alatt?

 Ha igen, akkor mennyi Hgmm-rel?

 Van-e valamilyen más panasza? Pl.: fejfájás, mellkasi szorító érzés, ödéma.

Gesztációs hypertoniák gyógyszerészi gondozása



A terhességi magas vérnyomást az alábbiak szerint kell kezelni:

Gesztációs hypertoniák gyógyszerészi gondozása

• 1. vonalbeli terápia: α2 adrenerg receptor agonisa, methyldopa (Dopegyt 250 mg)
• 2. vonalbeli terápia: dihydralazine (Depressan 25 mg) vagy prazosin (Minipress)
• Dihydralazine a terhesség első trimeszterében nem adható!
• 3. vonalbeli terápia: kalcium csatorna blokkolók (Amlodipin, Isradipine, Nifedipin, 

Nimodipin, Lacidipin, Manidipine, Verapamil)

Kalcium csatorna blokkolók nagy dózisban gátolják a tolófájásokat, ezért
fenyegető koraszülés esetén az uterus relaxációjára is sikerrel alkalmazzák.

• a gyógyszeres terápiát béta blokkolókkal (pindolol, propranolol, bopindolol, 
metoprolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, carvedilol) is ki lehet egészíteni, de 
csak a terhesség második trimeszterétől.

Használatuk során az alábbi mellékhatások előfordulásával kell számolni:
a placenta perfúzióját csökkentik, ezért befolyásolhatják a magzat fejlődését és
koraszülést okozhatnak
a magzatnál és az újszülöttnél hipoglikémia, hipotenzió, fokozott bilirubinémia,
bradikardia, légzésdepresszió jelentkezhet



Gesztációs hypertoniák gyógyszerészi gondozása

Az alábbi gyógyszereket a várható fetotoxikus, illetve kongenitális abnormitás 
következményes kialakulása miatt kontraindikált alkalmazni:

 Diltiazem (Blocalcin, Dilrene, Dilzem) – teratogén hatású

 Felodipine (Plendil, Presid) – fetotoxikus hatású

 Lercanidipine (Lercaton, Zanidip) – teratogén hatású

 Nitrendipine (Baypress, Unipress) – teratogén hatású

• Nizoldipine (Baymycard) – teratogén hatású



Húgyúti infekciók a várandósság alatt

• A húgyúti infekciók és a bakteriális vaginosis a várandósnál koraszülést 
indukálhatnak.

• A fertőzések vezető szerepet töltenek be a korai burokrepedés létrejöttében
• Cél: megelőzés
• a medveszőlő terhesség és szoptatás alatt kontraindikált

A gyógyszeres terápia során a rövid kezelésre a fosfomycin (Monural 3 g
granulátum) vagy 1x400 mg ceftibuten (Cedax 400 mg) lehet a legalkalmasabb

A hagyományos terápiára az amoxicillin (Amoxicillin-Teva, Ospamox, Duomox), a
cefalexin (Pyassan) vagy a nitrofurantoin (Nitrofurantoin-Chinoin) is alkalmas.



Húgyúti infekciók a várandósság alatt

Kezelésként második-harmadik generációs cephalosporinok javasoltak.

Név szerint a következők:

Cefaclor (Ceclor)

Cefixim (Suprax)

Cefprozil (Cefzil)

Ceftibuten (Cedax)

Cefuroxim (Xorimax, Zinacef, Zinnat)

Adható még továbbá aminopenicillinek + béta laktamáz gátlók (Aktil, Curam,
Augmentin). Az antibiotikumok dózisa mindig a tünetek súlyosságától és a
várandós testtömegétől függ.



Antimikróbás szerek alkalmazhatóságának általános 
megfontolásai a terhesség alatt

• A terhesség alatti infekciók feltétlenül kezelendőek, mivel a fertőzés (bakteriális,
vírusos) koraszülést és fejlődési rendellenességet okozhat

• A penicillinek biztonságosan alkalmazhatóak a terápiás dózisban és első választandó
szernek tekinthetőek

• amoxicillin (Amoxicillin TEVA, Duomox, Ospamox)
• amoxicillin és enziminhibitor (Aktil, Augmentin, Curam)
• ampicillin (Semicillin 250 mg, 500 mg)
• penamecillin (Maripen extra)
• phenoxymethylpenicillin (Ospen)
• sultamicillin (Unasyn)

• A cefalosporinok is alkalmazhatóak a várandósság alatt:

Első generációs cefalosporinok:
 cefalexin (Pyassan)
Második generációs cefalosporinok:
 cefaclor (Ceclor)
 cefuroxime (Xorimax, Zinnat, Zinacef)
 cefprozil (Cefzil)
Harmadik generációs cefalosporinok:
 cefixime (Suprax)
 ceftibuten (Cedax)
 ceftriaxone (Rocephin)



Antimikróbás szerek alkalmazhatóságának általános 
megfontolásai a terhesség alatt

A makrolidok különösen azoknak javasolt, akik penicillin túlérzékenység miatt
penicillinnel nem kelezhetőek. A makrolidok átjutnak a placentán, de nem károsítják az
embriót/magzatot.

 azithromycin (Azi Sandoz, Azibiot, Sumamed, Zitrocin, Zmax)
 clarithromycin (Fromilid, Klabax, Klacid)
A terhességben történő biztonságos alkalmazása nem megalapozott!

 spiramycin (Rovamycine)

• Tetraciklinek (doxycyclin, oxytetracyclin)
• Aminoglikozidok (tobramycin, gentamicin, amikacin)
• Szulfonamid terápia a posztnatális hiperbilirubinaemia kóros fokozódását

eredményezheti
• Nitrofuránok átmeneti haemolitikus anaemiát okozhat
• Fluorokinolonok (ofloxacin, ciprofloxacin, norfloxacin, levofloxacin, moxifloxacin,

prulifloxacin) irreverzibilis fetális arthropátiát okozhatnak.

Tilos alkalmazni:



Clostridium difficile infekció

 Spóra-képző, mozgó, obligát anaerob pálca

 Gram-pozitív

 A exotoxin (enterotoxikus)

 B exotoxin (cytotoxikus)

 Binary toxin -virulancia↑

 Adhezin, proteolytikus enzimek 

 AB asszociált hasmenés 25%-ért felelős

 Új törzs: PCR 027, 078 ribotípus

(hipervirulens, fluorokinolon-rezisztens)

 Fokozott toxin termelés (géndepléció miatt)

 Clindamycin és fluorokinolonok széles körű 
alkalmazása váltotta ki

 Savszekréció gátlás (PPI, H2RB)

 Súlyosabb lefolyás, magas visszaesési arány, 
jelentős halálozás



Clostridium difficile okozta enteritis infectiosa 
esetek az ápolás helye szerint



Bejelentésre került Clostridium difficile okozta 
enteritis infectiosa esetek főbb korcsoportonként



Clostridium difficile infekció gyakorisága IBD-ben

» Issa et all, Clin Gastroenterology and Hepatology, 2007



Clostridium difficile infekció kezelése
Enyhe CDI:
• a kiváltó AB elhagyása 15-25%-os siker
• folyadék és elektrolit pótlás

Középsúlyos CDI:
• 7-10 napig AB terápia
• Metronidazol 3x500 mg per os elsőként választandó vagy intolerancia 

esetén iv
• Vancomycin 4x125 mg per os, iv NEM
• Vancomycin 4x250 mg per os IBD-ben

Súlyos fertőzés esetén: 

• 4x500 mg Vancomycin per os 10 napig

Ileus, Toxicus megacolon esetén: 

• 3x500 mg metronidazol iv mellett

• 4x500 mg Vancomycin gyomorszondán át

• Vancomycin 2-4x500 mg klysma formájában

Motilitásgátló kezelés ellenjavallt!!!



Clostridium difficile infekció terápiája relapsus
esetén

Első relapsus 25%
• 10 napig tartó iniciális AB kúra

Ismételt relapsus 45-60%
• Per os Vancomycin leépítő  kezelés alkalmazása,

kombinálható sz.e. iv metronidazollal

Leépítő kezelés (per os):
• 4x125mg Vancomycin 10-14 napig
• 2x125mg Vancomycin 7 napig
• 1x125mg Vancomycin 7 napig
• 2 naponta 1x125mg Vancomycin 2-8 hétig



Védőoltások a terhesség alatt
• A várandósoknak csak a legindokoltabb esetben adható védőoltás
• Élő vírus tartalmú vakcinák néhány kivételes esettől eltekintve nem adható
• Viszont egyetlen oltásról sem igazolódott, hogy magzati ártalmat okozott volna
• Tetanuszgyanús sérülés esetén nincs ellenjavallata az oltásnak
• Az inaktivált vakcina, a Havrix 1440 terhesség alatt biztonságosan adható
• Engerix-B terhesség ideje alatt csak az előny-kockázat gondos mérlegelése

mellett, nagy fertőzési veszély esetén alkalmazható
• Az élő attenuált vírusvakcina (Varilrix) a terhesség teljes időtartama alatt

ellenjavallt

• Influenza prevenció a várandósoknál
• Biológiai terápia a várandósság alatt

Nemzetközi Oltóközpont
Cím: 1134 Budapest, Váci út 70.
E-mail cím: info@oltokozpont.hu
Telefon: 06-1-787-8770 
Mobil: 06-20-208-7878
Nyitva tartás:
Hétfő-péntek: 10:00 - 20:00 
Szombat: 10:00 - 16:00



Condyloma kezelése a terhesség alatt

• Condyline 5 mg/ml külsőleges oldat (podophyllotoxin) alkalmazása ellenjavalt

• Az USA terápiás irányelve szerint a 80%-os triklórecetsav használandó ilyen 
esetben

Rp./

Acidi trichloroacetici

grammata duodecim (g 12,00)

Aquae destillatae

ad grammata quindecim (g 15,00)

Misce fiat solutio!
Detur ad vitrum fuscum!

S.: Megtisztítás után az oldatot felvinni a condylomákra, majd száradni 
hagyni, naponta 2x



Evidenciák a várandósok részére történő gyógyszer 

expediáláshoz

•Vénynélkül kiadható gyógyszerkészítményt csak indokolt esetben ajánljunk.

Egyetlen gyógyszerről sem lehet biztonsággal állítani, hogy – bizonyos körülmények

között – nem okozhat magzati károsodást. Ugyanis valamennyi exogén (gyógyszer,

kemikália, vegyszer stb.) teratogenitása multifaktorialitást mutat.

Bizonyítottan teratogén hatású gyógyszereket termékeny korban fogamzásgátlás nélkül

tilos expediálni.

A gyógyszer-metabolizmus a várandósság alatt lassúbb, ezt feltétlenül figyelembe kell

venni az adagolás meghatározásakor.

A gyógyszerésznek minden várandós kismama figyelmét fel kell hívnia arra, hogy

egészségügyi szakember javallata nélkül gyógyszert nem szedhet. Tehát az

öngyógyszerelést a terhesség alatt szigorúan kerülni kell.

A fentiek figyelembe vételével szükség szerint irányítsuk a beteget a kezelőorvosához.





Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


