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Terhesség alatti gyógyszeres terápia
A 2011 study using U.S. data from 
1976-2008 reported that most women 
(about 90%) take at least one 
medication during pregnancy and 
70% take at least one prescription 
medication.
Over the last 30 years:
First trimester use of prescription 
medications has increased more than 
60%
First trimester use of 4 or more 
medications nearly tripled and use of 
4 or more medications anytime 
during pregnancy more than doubled
Mitchell AA1, Gilboa SM, Werler MM, Kelley

KE, Louik C, Hernández-Díaz S;

Medication use during pregnancy, with particular

focus on prescription drugs: 1976-2008. Am J 

Obstet Gynecol. 2011 Jul;205(1):51.e1-8.



Terhesség alatti gyógyszeres terápia

Egy gyógyszer teratogénnek minősül, ha az
embriofoetalis expozíciót követően
maradandó alaki vagy funkcionális
károsodást okoz a magzatban.



Dietil-stilbesztrol (DES)

• Ösztrogén receptor 
agonista. 

• 1938-71 között vetélésen 
átesett nők 
hotmonkezelése, 
postmenopauzás tünetek.

• 1971-ben betiltották 
hüvelyi adenocc. (DES-
girls), unoka emlő cc., 
ADHD

Cancer risk in women prenatally exposed to 
diethylstilbestrol, International journal of cancer, NCBI 
PubMed PMID: 17390375, 2007 Jul 15.

https://diethylstilbestrol.co.uk/des-contraindicated-in-
pregnancy/

https://www.mailman.columbia.edu/public-health-
now/news/pregnancy-drug-des-linked-adhd-
users%E2%80%99-grandchildren



WHO  - gyermek halálozási statisztikák 
2000-2013



Veleszületett fejlődési 
rendellenességek 

Évente ~ 276000 újszülött hal meg 4 héten belül a 
születést követően veleszületett fejlődési 
rendellenesség (congenitális malformáció) 
következtében

Több, mint 50%-ban ismeretlen az ok
Genetikai ok – 20-25%
Infekció (szifilisz, rubeola – fejlődő országok) – 3%

Anyai tápláltsági állapot (Jód, folsav, obezitás, DM)
Környezeti faktorok – anyai expozíció 

(peszticidek, kemikáliák, sugárzás, dohányzás, alkohol, 
kábítószerek, gyógyszerek)



Az előny-kockázat arány megfelelő felméréséhez 
figyelembe kell venni a terhesség alatt 
alkalmazott gyógyszer hatását befolyásoló összes 
faktort.



1. A gyógyszer karakterisztikája

• Placentán való átjutás
• Molekula méret (400 D-ig – gyógyszerek 90%-a)

• 1000DA-nál nagyobb NEM
– Nem jut át pl.: inzulin, heparin

• Lipidoldékonyság, lipofilitás elősegíti az átjutást
• Elektromos töltés, hiszen a töltéssel rendelkező molekulák 

számára a placenta nehezebben átjárható
• Nem ionizált lipofil hatóanyagok> ionizált hidrofil molekulák

• Fehérjéhez való kötődés, erős fehérje kötődés gátolja

De!
Anélkül is tud toxicitást okozni, hogy átjut a placentán: 
Pl.: placenta vasoconstrictiot okozó szerek



2. Gyógyszeralkalmazás időzítése, 
gesztációs periódus



2. Gyógyszeralkalmazás időzítése, 
gesztációs periódus

1. Megtermékenyítés utáni 1-12 nap –
preembrionális fázis- „minden vagy semmi”

2. Első trimeszter (főként 3-11. hét) –
veleszületett rendellenességek rizikója nagy

3. Második, harmadik trimeszter – metabolikus 
folyamatok, növekedés elmaradása

4. Közvetlenül a szülést megelőzően vagy szülés 
folyamán gyermekágyi komplikációk 
léphetnek fel az anyánál (pl. NSAIDs) vagy 
újszülöttet érintő komplikációk (ópiátok)



3. Anyai felszívódás, metabolizmus
• Placentán keresztüli transzport: passzív diffúzió

• A placentáris transzport az 5. héttől indul

• Placenta efflux transzportfehérjéi protektív hatás 
fejtenek ki a magzatra, ha a gyógyszer  
transzportfehérje számára szubsztrátként viselkedik.

• Anyai szérum koncentráció meghatározó



FDA szerinti besorolás

•A: 
–Megfelelő, jól kontrollált, FDA szigorú szabványa szerint terhes nőkön elvégzett 
prospektív vizsgálatok nem mutattak fokozott kockázatot sem az első, sem a 
további trimeszterekben. (levothyroxin, folsav, MgSO4)

• B: 
– Az állatkísérletek nem mutattak fokozott kockázatot  és terhes nőkön végzett 

kontrollált vizsgálat nem áll rendelkezésre (metformin (!) HCT, amoxicillin, 
pantoprazol, )

• C: 
– Az állatkísérletek kimutattak káros hatást és terhes nőkön végzett kontrollált 

vizsgálat nem áll rendelkezésre ( β-blokkolók, Ca-csatorna blokkolók, 
Clarithromycin, Imipenem, Fluconazol, Fluorokinolonok, tramadol, 
gabapentin)

• D: 
– Kontrollált, prospektív vagy megfigyeléses humán tanulmányok  igazolták  a 

káros hatást. (acenokumarol, carbamazepin, enalapril, losartan, alprazolam, 
valproinsav)

• X: 
– Abszolút kontraindikált, igazoltan magas teratogenitású gyógyszerek . 

(warfarin, methotrexate)



The Australian categorisation system 
for prescribing medicines in pregnancy

https://www.tga.gov.au/prescribing-medicines-pregnancy-database#classification







Bizonyítottan teratogén, terhesség 
alatt kontraindikált* gyógyszerek

• Ismert congenitális malformációt okozó szerek

• Születési súlyt, növekedést befolyásoló szerek

*Előny-kockázat mérlegelésével, pl. életet veszélyeztető állapot kezelése -
adhatók

Thalidomid Antikonvulzív szerek Lítium

Busulfan Citotoxikus szerek Retinoidok

Androgének Danazol Warfarin

ACE –gátlók (12. hét után) – veseelégtelenség

Barbiturátok, benzodiazepinek, ópiátok (terminushoz közel) – szedáció, dependencia

NSAIDs (12. hét után) – ductus arteriosus korai záródása

Tetraciklinek – csontok és fogak rendellenes fejlődése

Warfarin – magzati vagy újszülöttkori haemorrhágia



Elégséges biztonságosságot igazoló 
tapasztalattal rendelkező szerek

Analgetikumok: paracetamol, codein (terminushoz közel óvatossággal)

Antacidumok: alumínium, calcium, magnézium sók

Antibiotikumok: penicillinek, cephalosporinok, erythromycin, clindamycin, nitrofurantoin

Antiemetikumok:  cyclizine, B6-vitamin

Gombaellenes szerek: clotrimazol, nystatin (lokálisan alkalmazva)

Antihisztaminok: hydroxizine

Antiasthmatikumok: bronchodilatátor és szteroid inhalációs készítmények

Kortikoszteroidok: lokálisan alkalmazott készítmények (bőr, orr, szem – kerüljük a nagy 
dózisokat és a hosszútávú alkalmazást)

Inzulin

Laxatívumok: lactulose, glicerin, székletformázó, székletmennyiség-növelő hashajtók

Levothyroxin

L-metildopa

Heparinok



Egyéb megfontolások

• OTC szerek, növényi gyógyszerek kérdése

• Lokálisan alkalmazott készítmények!

• Gyógyszerekkel/veszélyes anyagokkal történő 
érintkezés, munkahelyi expozíció



Más ok is lehet – kevesebb, mint 1 %-ban ok a  
gyógyszerhatás (dohányzás, alkohol, genetikai, 
stb.)

Anyai betegség jelenléte vagy akut fellángolása 
a legtöbb esetben nagyobb kockázatot jelent a 
magzatra nézve, mint a gyógyszeres kezelés!



Terhesség alatti gyógyszeralkalmazás

• 1. Anya akut vagy krónikus betegségének 
kezelésére

• 2. Magzat veszélyeztetettségének, 
betegségének kezelése az anyának juttatott 
gyógyszerrel



Leggyakoribb gyógyszeres terápiát 
igénylő betegségek terhesség során

• Infekciók

• Cardiovascularis betegségek (hypertonia)

• Epilepsia, Depresszió

• Bőrgyógyászati problémák

• Asthma, szénanátha

• Diabetes (Gesztációs vagy IDDM)

• GI panaszok (obstipáció, hyperemesis)

• Fájdalomcsillapítás



Leggyakoribb infekciók terhesség során

• UTI

• Bőr infekciók

• Felső légúti infekciók

• Bakteriális vaginosis, Chlamydia: koraszülés

• Listeriosis: terhesekben gyakoribb

– Spontán vetélés, koraszülés vagy halvaszülés 
rizikója fokozott

• Toxoplasmosis



Vírus infekciók

Influenza

Cytomegalovírus

Herpes vírus 
(genitalis esetén szülés folyamán fertőződhet az újszülött)

Aciclovir

Rubeola vírus

Varicella

HIV

Hepatitis vírus



Védőoltások

Élő vírust tartalmazó vakcinák kontraindikáltak 
terhességben!

Influenza elleni védőoltás: minden terhes nőnek, ha 
a terhesség 2. vagy 3. trimesztere influenza szezon 
idejére esik.

Egyéb védőoltások fokozott rizikónak kitett 
esetekben: kolera, tífusz, tetanus, hepatitis A és B 



Antibiotikumok

• Alkalmazható: 

– Béta-laktámok, kivéve imipenem

– Makrolidok, kivéve chlarithromycin

– Clindamycin

– Nitrofurantoin, kivéve terminushoz közeli hetek

– Fosfomycin-tej keserű, szoptatásban ellenjavallt

– Metronidazol



Antibiotikumok

Foetális hatásokkal rendelkező AB-k:

Tetracyclinek Fogak elszíneződése, csont rendellenességek

Aminoglikozidok Ototoxicitás

Szulfonamidok Hyperbilirubinaemia

Fluorokinolonok Irreverzibilis arthropathia

Chloramphenicol Grey baby syndrome



Gombaellenes szerek

Lokálisan biztonsággal alkalmazhatók:

Klotrimazol, nystatin, miconazol

Szisztémás kezelés szükségessége esetén:

Fluconazol, Ketoconazol



Cardiovaszkuláris rendszer

• Hypertonia: krónikus (1-5%) vagy gesztációs
(5-10%)
– fokozza a preeclampsia, eclampsia rizikóját

• Terápia:
– α-metildopa az elsőként választandó (250 mg bid, 

max 2g/d)

További lépcsők: nifedipin, verapamil, dihidralazin, 
labetalol, metoprolol

KI: ACEI, ARB, Aldosteron antagonisták



ACOG Guidelines for Maintenance Therapy of Hypertension in Pregnancy

Drug Dózis Megjegyzés Mellékhatás

Methyldopa 0.5 to 3 g/day 
orally in 2 to 3 
divided doses

no apparent adverse effects in 
uteroplacental or fetal 
hemodynamics or well being; may 
not be as effective for severe 
hypertension compared with beta-
blockers or CCBs

Serious: hepatic 
dysfunction and 
necrosis, hemolytic 
anemia

Labetalol 200 to 2400 
mg/day orally 
in 2 to 3 
divided doses

well tolerated; avoid in patients with 
asthma, heart disease, and 
congestive heart failure; may be 
associated with SGA infants

lethargy, fatigue, 
sleep disturbances, 
bronchoconstriction

Nifedipine 30 to 120 
mg/day orally 
of a slow 
release 
formulation

most commonly prescribed CCB; no 
increase in adverse perinatal
outcomes; does not appear to 
adversely affect uterine or umbilical 
blood flow

do not use SL form 
due to risk of 
hypotension

Thiazide
diuretics

Varies
depending on
agent

second line agent due to potential for 
intravascular volume depletion 
leading to fetal growth restriction;

hypokalemia



Preeclampsia: hypertonia+proteinuria(> 300 mg/24 
h after 20 wk)+ödéma

– veseelégtelenség, romló májfunkció, 
thrombocytopenia (<100000/ µL)

– Kezelés: antihypertenzív terápia, MgSO4 

Eclampsia: görcsök 

– Terápia: 4 g MgSO4 iv. infúzó 20 percig, majd 
folyamatos infúzó 1-3 g/h sebességgel

– Ca-gluconate követheti 1 g iv (Mg hatások kivédése)

– Hatástalanság esetén: diazepam vagy lorazepam iv.



Vérnyomáscsökkentők

Ca- csatorna blokkolók Szívizom-elégtelenség, szívmegállás

Verapamil Deprimálja az uterus keringését

B-blokkolók Hypoglycaemia, hypotensio

Propranolol IUGR, bradycardia

ACE - gátlók Anuria, renális malformációk, neonatális
thrombocytopenia, csökkent intrauterin növekedés

Furosemid Uterus keringési elégtelenség, hyperbilirubinaemia

Thiazid- diuretikumok Neonatalis thrombocytopenia



Thromboemboliás események

VTE és PE rizikója magasabb terhesség során –
vezető anyai halálozási ok

Rizikófaktorok jelenléte esetén

Terápia: LMWH - nem jut át a placentán

Heparin (osteoporosis, thrombocytopenia)

KI:warfarin!



WOMEN RECEIVING ANTICOAGULATION WHO BECOME PREGNANT OR 
ARE CONSIDERING PREGNANCY:
• Prevention and treatment of venous thromboembolism (VTE) in 

pregnancy: LMWH suggested over unfractionated heparin (UFH) 
(Grade 1B)

• Women who become pregnant and are receiving anticoagulation for 
the treatment of VTE : LMWH is recommended over vitamin K 
antagonists (VKA) during the first trimester (Grade 1A), in the second 
and third trimesters (Grade 1B), and during late pregnancy when 
delivery is imminent (Grade 1A)

• Women who are attempting pregnancy who require long-term VKA: 
frequent pregnancy tests suggested substitution with LMWH for VKA 
when pregnancy is achieved, rather than switching to LMWH while 
attempting pregnancy (Grade 2C)

• Pregnant women: avoid use of oral direct thrombin inhibitors (eg, 
dabigatran) and anti-Xa inhibitors (eg, rivaroxaban, apixaban) 
(Grade 1C)

American College of Chest Physicians (ACCP) Guidelines on Antithrombotic and Thrombolytic 

Therapy



Kumarinok indukálta fejlődési 
rendellenességek

Alacsony molekulasúlyú, gyorsan átjut a placentán

I. trimeszter: foetalis warfarin szindróma

Orr hypoplasia, epiphisis meszesedés, kéz-láb-ujjperc
rövidülés

Terhességek 60%-ban vetélés!

II.-III. trimeszter: vérzészavar, KIR bevérzések





Antikoagulánsok

Új típusú orális antikoagulánsok?

• Rivaroxaban, apixaban: C kategória

• Átjutnak a placentán

• Új szerek, kevés tapasztalat



Diabetes

Gesztációs diabetes: terhességek min. 5%-ban 
congenitalis malformatiok az esetek 4-11% -ban:

Foetalis macrosomia, IUGR, RDS

Terápia:

Diéta

Inzulin: 24. hét után fokozott igény, szülés után csökkent

Orális antidiabetikumok: nem alkalmazhatók



Epilepsia

Cél a rohammentesség biztosítása!

Monoterápia alkalmazása:

• Lamotrigin (lehető legkisebb dózis
Dihidrofolát-reduktáz enzimet gátolja -> folsav adagolás

Teratogén: karbamazepin, valproinsav, fenitoin





Antiepileptikumok foetalis
mellékhatásai

• Craniofacialis elváltozások:
– Nyúlajak, farkastorok (fenitoin)
– Ferdeszemhéj fissura (carbamazepin)
– Orr rövidülés (fenitoin, carbamazepin)
– Magas homlok (valproinsav)

• Végtag defektus:
– Distalis ujj-,köröm hypoplasia (carbamazepin)
– Kéz-,és lábujj eltérések (valproinsav)

• Növekedési elégtelenség
• Mentális retardatio
• Szívfejlődési rendellenesség (valproinsav –

embriogenezis során)



Hydantoin syndrome



Depresszió
A gyógyszeres terápiát folytatni kell a terhesség alatt!
A kezelés hirtelen megszakítása súlyos 
mellékhatásokhoz vezethet!
A várandós nők 7-23 %-a szenved depresszióban a 
terhesség során.

Triciklusos antidepresszánsok, SSRI, benzodiazepinek
Akut pszichózis esetén haloperidol

Lítium: teratogén!! Cardiális anomáliák
Foetalis diabetes insipidus



Asthma

• Triggerek expozíciójának kerülése

• Gyógyszeres terápia:
– Inhalációs szteroidok és bronchodilatátorok

• Akut exacerbáció esetén: 
– Iv. methylprednisolon, majd per os prednison

• Theophylline nem javasolt terhességben!

Glucocorticoidok lehetséges foetalis mellékhatásai:
•Epiphysisek növekedését korlátozza – csontnövekedés gátlódik
•Ca – kiválasztást fokoz
•Fehérje állomány csökken



Bőrgyógyászati kezelések

• Lokálisan alkalmazott készítmények

• Szisztémás hatással számolni kell!

• Tilos: Retinoidok



GI traktus

Gyomorégés: oesophagus sphincter relaxáció, 
uterus nyomás miatt

T: Antacidok: Mg(OH)2, AlOH3, sucralfat, alginát

Protonpumpa-I: C, H2-blokkolók:B kategória

Obstipáció: csökkent perisztaltika miatt

T: étrend (sok rost, folyadék, lekvárok), 
ozmotikus hashajtók, glicerines kúp

KI: paraffin, antrakinonok



GI traktus

Hiperemezis gravidarium: terhesség I. trimesztere

T: folyadék, elektrolit pótlás, gyömbér-A
evidencia,akupunktúra-B evidencia, piridoxin
(B6 vit.), antihisztaminok



https://journals.lww.com/

greenjournal/Fulltext/2018

/01000/ACOG_Practice_Bu

lletin_No__189___Nausea

_And.39.aspx



Citosztatikumok

Kiemelt: risk/benefit értékelése!

Toxikusak a foetusra nézve, mind D kategória

Methotrexat X kategória!



Fájdalomcsillapítás

Paracetamol: biztonsággal adható

NSAIDs: nem ajánlott a 34. hét után, pulmonális
hypertensio, ductus arteriosus korai záródása

Ergotamin: uterus erek vasoconstrictioja

Dihydroergotamin: abortus veszélye II. trimesztertől

Ópiátok: szedáció, megvonási tünetek



Vesegörcs

Gyakran jelentkezik terhes nőknél

Terápia: Drotaverin – adható

Migrén terápia terhesség/szoptatás idején
Terhesség idején a migrénes rohamok ritkulását, intenzitásuk csökkenését figyelték 
meg. Mivel elegendő adat nem áll rendelkezésre a roham gyógyszerek 
teratogenitásáról, várandósság alatt ezeket a gyógyszereket lehetőség szerint 
kerülik, illetve az előny/kockázat mérlegelésével adhatóak. Terhesség idején 
elsődleges a nem gyógyszeres kezelés valamint az egyszerű analgetikumok
(paracetamol) alkalmazása.

Izületi fájdalmak
Lokális készítmények: kenőcs, krém
Paracetamol



OTC készítmények

• Aspirin:

• Ibuprofen:

• Fenilefrin: magzati hypoxia

• Sennozid: alhasi vérbőség (abortus kockázata)

ductus arteriosus korai záródása
pulmonális hypertensio
34. hét után nem adhatók 

A 2005 study reported that most women take non-prescription, sometimes called 
over-the-counter (OTC), medications at some point during pregnancy:
Acetaminophen, commonly used for pain relief, was used by about 65% of pregnant 
women.
Ibuprofen, another common pain reliever, was used by about 18% of women during 
pregnancy. Pseudoephedrine, a decongestant, was used by about 15% of pregnant 
women.
Use of over-the-counter medications during pregnancy. Werler MM1, Mitchell 
AA, Hernandez-Diaz S, Honein MA; Am J Obstet Gynecol. 2005 Sep;193(3 Pt 1):771-7.





Dr. Czeizel Dr. Czeizel
Magzatv. 1 Magzatv. 2

Kiszerelés 30X 30X , 90X 30X , 100X 30X 30X+30 30X 30X , 90X 30X 30X , 90X 30X , 60X

Vitaminok
Folsav (B9) [μg]* 800 800 400 800 800 400 400 800 800 800 800 600

Tiamin (B1) [mg] 1,4 1 1,4 1,4 1,6 1,4 1,2 1,2 1,5  -  - 1,1

Riboflavin (B2) [mg] 1,8 1,2 1,8 1,4 1,8 1,6 1,6 1,6 1,8 1,8  - 1,4

Piridoxin (B6) [mg] 1,9-2,6 1,6 1,8 1,9 2,6 2 1,9 1,9 2,6 2,6 2,6 1,6 25mg
Cianokobalamin (B12) [μg] 3 3 3,5 2,6 4 2,6 3,5 3,5 2,6 4  - 2,6

Biotin (B7) [μg] 40 40 65 30 200 50 60 60 150  -  - 30

Niacin (B3) [mg] 13 13 16 18 19 18 15 15 20  -  - 18

Pantoténsav (B5) [mg]  5-6 - 6 6 10 6 6 6 10  -  - -

A-vit (béta-karotin) [mg] 0,8 0,8 1 1,5 2,1  -  -  - 1,2  -  - 2 5500NE A-vit/9mg Bta-karotin
Tokoferol (E-vitamin) [mg] 13 3 12 15 15 10 13 13 20 15 15 15

Aszkorbinsav (C) [mg] 100 100 100 85 100 80 110 110 125 100 100 85 500mg
D3-vitamin [μg] 5-10, 5  - 5 12,5 10  -  - 10 12,5 12,5 5 50microg
Omega-3 (DHA) [mg]  - - - - - 160 200  -  -  -  - 300 tengeri/olajos halak , vaj
Omega-3 (EPA) [mg]  - - - - - 32  -  -  -  -  - -

Ásványi anyagok és 

nyomelemek
Jód [μg] 220 220 150 220  - 200 150 150 150 200 200 200 citrom,spenót,tojás,sóska,t-hal
Cink [mg] 10 10  - 11 7,5 10  -  - 15  -  - 11

Kalcium [mg]**!! 150 150  - 125 125  -  -  - 250  -  - - 1500 mg
Magnézium [mg] 100 100  - 100 100 75  -  - 125  - 100 10 elkülönítve Ca2+-tól ha plusz 
Mangán [mg]  - -  - 2 1 1  -  - 2  -  - -

Réz [mg] 1,4 1,4  - 1 1 1  -  - 1,8  -  - 1

Szelén [μg] 27-65 -  - 50  - 60  -  - 25  -  - 60

Vas [mg]*** 30 30  - 45 60 27  -  - 30 6,73  - 27 csak orvosi tanácsra növelhető
Foszfor [mg] 105 105  - - 125  -  -  - 96,8  -  - -

Molibdén [mg]  - -  -  -  -  -  -  - 0,025  -  - 0,05

Maximális/tartósan tilos 

adagok ; egyebek

Pharmaton 

matruelle
FEMIBION 800 GravidaOpt. 1. trim. Ferlidona Elevit Plus Elevit LadeeVit FEMIBION 400Trimeszter 1.

Dr. Czeizel Dr. Czeizel
Magzatv. 1 Magzatv. 2

Kiszerelés 30X 30X , 90X 30X , 100X 30X 30X+30 30X 30X , 90X 30X 30X , 90X 30X , 60X
Vitaminok
Folsav (B9) [μg]* 400-600 600 400 800 800 400 400 800 800 800 800 600

Tiamin (B1) [mg] 0,9-1,5 1,2 1,4 1,4 1,6 1,4 1,2 1,2 1,5  -  - 1,1

Riboflavin (B2) [mg] 1,5 1,5 1,8 1,4 1,8 1,6 1,6 1,6 1,8 1,8  - 1,4

Piridoxin (B6) [mg] 1,6-1,9 1,6 1,8 1,9 2,6 2 1,9 1,9 2,6 2,6 2,6 1,6 25mg
Cianokob. (B12) [μg] 1.4-2.6 - 3,5 2,6 4 2,6 3,5 3,5 2,6 4  - 2,6

Biotin (B7) [μg] 50 50 65 30 200 50 60 60 150  -  - 30

Niacin (B3) [mg] 15 15 16 18 19 18 15 15 20  -  - 18

Pantoténsav  5-6 - 6 6 10 6 6 6 10  -  - -

A-vit (béta- 0,9 0,9 1 1,5 2,1  -  -  - 1,2  -  - 2 5500NE A-vit/9mg Bta-karotin
Tokoferol (E) [mg] 15 15 12 15 15 10 13 13 20 15 15 15

Aszkorbinsav 110 110 100 85 100 80 110 110 125 100 100 85 500mg
D3-vitamin [μg] 5-10, 5  - 5 12,5 10  -  - 10 12,5 12,5 5 50microg
Omega-3 (DHA) [mg]  - - - - - 160 200  -  -  -  - 300 tengeri/olajos halak , vaj
Omega-3 (EPA) [mg]  - - - - - 32  -  -  -  -  - -

Ásványi 

anyagok
Jód [μg] 230 230 150 220  - 200 150 150 150 200 200 200 citrom,spenót,tojás,sóska,t-hal
Cink [mg] 15 15  - 11 7,5 10  -  - 15  -  - 11

Kalcium [mg]**!! 160 160  - 125 125  -  -  - 250  -  - - 1500 mg
Magnézium [mg] 130 130  - 100 100 75  -  - 125  - 100 10 elkülönítve Ca2+-tól ha plusz 
Mangán [mg]  - -  - 2 1 1  -  - 2  -  - -

Réz [mg] 1,8 1,8  - 1 1 1  -  - 1,8  -  - 1

Szelén [μg] 27-65 -  - 50  - 60  -  - 25  -  - 60

Vas [mg]*** 30 30  - 45 60 27  -  - 30 6,73  - 27 csak orvosi tanácsra növelhető
Foszfor [mg] 105 105  - - 125  -  -  - 96,8  -  - -

Molibdén [mg]  - -  -  -  -  -  -  - 0,025  -  - 0,05

Króm [mg]  - -  -  -  -  -  -  - 0,025  -  - 0,03

Maximális/tartósan tilos 

adagok ; egyebek

* magasabb folsavdózisra van szükség, ha: nyitottgerinces (spina bifida) babec ; epilepszia gyógyszert szed ; diabéteszes ; felszívódási zavara van

Pharmaton 

matruelle
FEMIBION 800 GravidaOpt. 2. trim. Ferlidona Elevit Plus Elevit LadeeVit FEMIBION 400Trimeszter 2



Néhány egyéb szer…

• Alkohol: a leggyakrabban alkalmazott 
teratogén vegyület

• Dohányzás

• Kábítószer használat

• Coffein



FAS



Aminoglycosides - D
Ototoxicity (eg, damage to fetal labyrinth), resulting in deafness

Chloramphenicol - C
Gray baby syndrome
In women or fetuses with G6PD deficiency, hemolysis

Fluoroquinolones - C
Possibly arthralgia; theoretically, musculoskeletal defects (eg, impaired bone growth), but no proof of this effect

Nitrofurantoin - B
In women or fetuses with G6PD deficiency, hemolysis

Primaquine - C
In women or fetuses with G6PD deficiency, hemolysis

Streptomycin - D
Ototoxicity

Sulfonamides (except sulfasalazine, which has minimal fetal risk) - C
When the drugs are given after about 34 wk gestation, neonatal jaundice and, without treatment, kernicterus
In women or fetuses with G6PD deficiency, hemolysis

Tetracycline - D
Slowed bone growth, enamel hypoplasia, permanent yellowing of the teeth, and increased susceptibility to cavities in

offspring
Occasionally, liver failure in pregnant women

Trimethoprim - C
Increased risk of neural tube defects due to folate antagonism



Anticoagulants
Low molecular weight heparin - B
Thrombocytopenia and maternal bleeding

Unfractionated heparin - C
Thrombocytopenia and maternal bleeding

Warfarin - X
When warfarin is given during the 1st trimester, fetal warfarin syndrome (eg, nasal hypoplasia, bone

stippling, bilateral optic atrophy, various degrees of intellectual disability)
When the drug is given during the 2nd or 3rd trimester, optic atrophy, cataracts, intellectual disability, 

microcephaly, microphthalmia, and fetal and maternal hemorrhage

Antihypertensives
ACE inhibitors - D
When the drugs are given during the 2nd or 3rd trimester, fetal hypocalvaria and hypoperfusion (which

can cause renal defects), renal failure, and the oligohydramnios sequence (oligohydramnios, 
craniofacial deformities, limb contractures, and hypoplastic lung development)

β-Blockers - C
Fetal bradycardia, hypoglycemia, and possibly fetal growth restriction

Ca channel blockers - C
When the drugs are given during the 1st trimester, possibly phalangeal deformities
When the drugs are given during the 2nd or 3rd trimester, fetal growth restriction

Thiazide diuretics - C
Prevention of normal maternal volume expansion, reducing placental perfusion and contributing to fetal

growth restriction
Neonatal hyponatremia, hypokalemia, and thrombocytopenia



Anticonvulsants
Carbamazepine - D
Hemorrhagic disease of the newborn
Some risk of congenital malformations including neural tube defects

Lamotrigine - C
No appreciable increased risk with dosage up to 600 mg/day

Levetiracetam - C
Minor skeletal malformations in animal studies, but no appreciable increased risk in humans

Phenobarbital - D
Hemorrhagic disease of the newborn
Some risk of congenital malformations

Phenytoin - D
Congenital malformations (eg, cleft lip, GU defects such as a narrowed or an incompletely formed urethra, 

cardiovascular defects)
Hemorrhagic disease of the newborn

Trimethadione - D
High risk of congenital malformations (eg, cleft palate; cardiac, craniofacial, hand, and abdominal defects) 

and risk of spontaneous abortion
Almost always contraindicated during pregnancy

Valproate - D
Major congenital malformations (eg, neural tube defects such as meningomyelocele; cardiac, craniofacial, 

and limb defects)



Busulfan - D
Congenital malformations (eg, fetal growth restriction, mandibular hypoplasia, cleft

palate, cranial dysostosis, spinal defects, ear defects, clubfoot)

Chlorambucil - D
Same as those for busulfan

Cyclophosphamide - D
Same as those for busulfan

Doxorubicin - D
Teratogenic in animals
Potential for dose-dependent cardiac dysfunction

Mercaptopurine - D
Same as those for busulfan

Methotrexate - X

Vinblastine - D
Teratogenic in animals, but no proof of this effect in humans

Vincristine - D
Teratogenic in animals, but no proof of this effect in humans



Hypoglycemic drugs (oral)
Metformin - B
Neonatal hypoglycemia

Lithium - D
Possibly teratogenic
Neonatal lethargy, hypotonia, poor feeding, hypothyroidism, goiter, and nephrogenic

diabetes insipidus

Opioids
Codeine
Meperidine
Morphine
In neonates of women addicted to opioids, withdrawal symptoms possibly occurring 6 

h to 8 days after birth
With high doses given in the hour before delivery, possibly neonatal CNS depression

and bradycardia

Isotretinoin - X
High teratogenic risk (eg, multiple congenital malformations), spontaneous abortion, 

and intellectual disability



NSAIDs

Aspirin és más szalicilátok - D

Egyéb NSAIDs – C (D néhány szer esetén 30. hét 
után adva)

3. Trimeszterben kontraindikáltak



Vaccines
Live-virus vaccines such as those for measles, mumps, rubella, polio, chickenpox, and yellow

fever
With rubella and varicella vaccines, potential infection of the placenta and developing fetus
With other vaccines, potential but unknown risks

Corticosteroids - B
When these drugs are used during the 1st trimester, possibly orofacial clefts

Hydroxychloroquine - C
No increased risk at usual doses

Loratadine - B
Possible hypospadias

Ondansetron - B
No significant teratogenic risk

Pseudoephedrine - C
Placental vasoconstriction

Vitamin K - C
In women or fetuses with G6PD deficiency, hemolysis



Biztonságos gyógyszeralkalmazás 
laktáció idején

• Kiválasztódik-e a gyógyszer az anyatejben 
klinikailag szignifikáns mennyiségben?

• Az így bejuttatott gyógyszer mennyiség jelent-
e bármilyen veszélyt a csecsemőre nézve?



• a legtöbb gyógyszer kiválasztódik az anyatejbe

• általános szabály: 20-30 perccel szoptatás után 
v. 3-4 órával szoptatás előtt

• ált. alacsony koncentrációt érnek el (kivéve 
nikotin, ami 3x cc-t ér el a magzatban, mint az 
anyai vérben!)



• anyatej gyószerkoncentráció függ:

– Gyógyszer tömege

– Anyai gyógyszer szérum-koncentráció

– Gyógyszer-fehérje kötődés az anyai szérumban 
• magas fehérjekötés-> kevésbé diffundálnak pl.: warfarin, 

phenytoin

– Lipidoldékonyság (BDZ, chlorpromazine)

– plazma és anyatej közti pH-különbség (ionizáció)
• Az anyatej pH-ja alacsonyabb

• a bázikus anyagok koncentrációja magasabb (atropin, INH)

• Gyenge savak (penicillinek, aspirin) kevésbé akkumulálódnak



• Gyógyszer hatása a csecsemőre függ:

– Biológiai hasznosulás

• Pl.: inzulin, aminoglikozidok nem szívódnak fel per os

– Csecsemő állapota

• Koraszülött vagy beteg újszülött tolerabilitása csökkent

– Metabolizmus és elimináció

• Főleg koraszülötteknél, vese és májműködés csökkent



Szoptatás alatt nem alkalmazható 
gyógyszerek - példák

– tetraciklinek - anyai plazmacc. 70%-a megjelenik a 
csecsemőben – fogak elszíneződése

– Fluorokinolonok – izületi porc károsodás

– kloramfenikol - CSVD

– INH - magas cc., MH-ok, ha az anya nem kap 
piridoxin pótlást - ↑ a B6-vit. kiürülését

– szedatophipnotikumok - gyenge szopási reflex, 
dependencia

– ópiátok - dependencia

– propiltiouracil - endokrin zavarok

– citosztatikumok - tilos a szoptatás



– Metronidazol – keserű íz

– Bromocriptin – lactatio gátlása



Lactatio ideje alatt relatíve 
biztonsággal alkalmazható szerek

• β- blokkolók (kiv. atenolol)

• Ca- csatorna blokkolók

• Diureticumok

• Digoxin

• Heparin

• LMWH

• NSAIDs

• Paracetamol

• Levothyroxin



The British Society for Allergy and Clinical 
Immunology recommends loratadine at its 
lowest dose as a preferred choice if an 
antihistamine is required during breastfeeding



• http://www.e-lactancia.org



Gyógyszeralkalmazás gyermekkorban



Nem homogén populáció!

Fejlődési szakaszok:

– (koraszülött – 36. gesztációs hét előtt)

– Újszülött – 4-6 hetes korig

– Csecsemő – 4-6 hét-2 éves korig

– Gyermekkor – 2-12 éves kor

– Fiatal felnőtt kor – 12-18 év



Farmakokinetikai eltérések

• Absorptio

– Lassabb gyomorürülés, lassabb bélmotilitás

– Gyomorsav alacsonyabb szekréciója az 
újszülöttekben (pH 6-8 születéskor)

– Anyatejjel történő tápláláskor a Ca, Mg-hoz 
kötődő szerekre figyelni!

– I.m. alkalmazás: csökkent izomtömeg, mozgás

– Bőrön keresztül: nagyobb felszívó felület, fejletlen 
az epidermiális barrier -> fokozottabb felszívódás



• Distributio

– Teljes test víztér változása: magasabb megoszlási 
térfogat

• Koraszülött – 80%

• Újszülött – 70 %

• Gyermek – 60-65%

• Felnőtt – 60%

– Kisebb zsírszövet arány:  lipidoldékony gyógyszerek

• Fehérje kötés:

– alacsonyabb feh. cc. -> magasabb szabad 
szérumkoncentráció (pl. theophylline!)

– Néhány hónap alatt éri el a felnőtt szintet



Metabolizmus

• Újszülött korban lassabb

• Kisgyermek korban felfokozottabb 
metabolizmus – fokozatosan csökkenve éri el a 
felnőtt szintet

• Glükuronidáció éretlen (1 éves korig)

• Szulfatálás érett



Elimináció

• Újszülött korban éretlen vesefunkció
– GFR 30% - a a felnőtt értéknek (6-12 hónapos korra éri 

el)



Újszülöttkori ellátás

• Felmérés: APGAR érték (1., 5., 10. perc)

• Keringési elégtelenség:
– Adrenalin 0,1 ml/kg: iv, endotrachealisan

– Dopamin: csak iv, köldökvénába

– Na-bikarbonát 2 mEkv/kg : (8,4 %-ból 1 ml = 1 mEkv)
• a hypoxia miatti acidózis kezelésére

• nagyon lassú infúzióban

– Volumenpótlás 10 ml/kg 10 p alatt
• Ringer-laktát

• 0,9 % NaCl



Újszülöttkori ellátás

• Infekciók kezelése: AB + IgG (Humaglobin)
• széles spektrumú penicillin: ampicillin/sulbactam, 

piperacillin/tazobactam

• III.gen cefalosporin: cefotaxim, ceftazidim, ceftriaxon

• aminoglikozid: amikacin, netilmicin

• carbapenemek: imipenem + cilastatin, meropenem

• glikopeptidek: teikoplanin, vancomycin

• clindamycin, metronidazol

• amfotericin, flukonazol



• Surfactant-hiány: RDS

– Ált. koraszülötteknél, 34. hét előtt nem termelődik

– Terápia: pótlás (állati eredetű)

– Anyának 10 mg dexamethason 3 nappal szülés 
előtt (2. terhességben)

• Nyitott Ductus Arteriosus Botalli:

– Alacsony dózisú indomethacin



Dózis kalkuláció

• A legtöbb gyógyszer dózisa testtömegre 
kalkulálva elérhető

• Gyermekeknél pontosabb a testfelszínre történő 
számítás

Testsúly (kg) Testfelszín (m2)

Újszülött 3 0.2

1 éves 10 0.5

3 éves 15 0.6

5 éves 20 0.7

9 éves 30 1

14 éves 50 1.5

Felnőtt 70 1.7



Dózis kalkuláció

Gyakori a testfelszínre történő számítás toxikus 
vagy szűk terápiás indexű gyógyszerek esetén, 
pl.: citotoxikus szerek

testfelszín kalkuláció:

–Nomogram alapján

–Számítással: 
√testtömeg (kg) X magasság (cm)

Testfelszín (m2) =
3600



Dózis kalkuláció

Nagyon ritkán nem lehet találni egy adott hatóanyaghoz 
gyermekgyógyászati alkalmazásra validált dózist.

Ebben az esetben a felnőttek kezelésére alkalmazott 
dózist kell átszámítani (tényleg csak végszükségben!)

Gyerek dózisok megadása a felnőtt dózisok arányában

Testsúly Életkor Felnőtt dózis hányad

3-5 kg 0-5 hónap 1/8

6-10 kg 6 hónap - 1 év 1/4

11-20 kg 1-6 év 1/3

21-30 kg 7-10 év 1/2

>30 kg 11-15 év 3/4



Off label alkalmazás

Az alkalmazott gyógyszerek 40 %- a nem engedélyezett 
gyermekgyógyászati felhasználásra.

„The informed use of unlicensed medicines, or of licensed
medicines for unlicensed applications, is necessary in
pediatric practice”
Royal College of Pediatrics and Child Health

Neonatal and Pediatric Pharmacists Group

Gyógyszerésznek biztosítania kell, hogy lehetőség szerint mindig engedélyezett 
készítményt alkalmazzanak. Ha ez nem lehetséges, a kezelőorvos és a 
szülők/nevelők tájékoztatva legyenek a nem engedélyezett vagy off label
gyógyszerhasználatról.



Gyógyszerbeviteli problémák

• Félelem az injekciótól

• Ódzkodás a rossz ízű gyógyszerektől

• Lenyelési nehézség

• Preferált gyógyszerformák:
– Szirup

– Szuszpenzió

– Drazsé, rágótabletta, szopogatós tabletta (szín, íz)

– Alternatív: nyalóka, gumicukor, intranazális bevitel



Fájdalommentes vérvétel



Tippek per os gyógyszerbeadáshoz 

• Hűtsük le a készítményt (ne fagyasszuk!)

• Szopogasson a gyerek jégkockát közvetlenül a 
gyógyszer bevétele előtt

• Vonjuk be a nyelvet egy kanál mogyoróvajjal 
vagy csokoládéval a gyógyszerbevétel előtt

• Keverjük el a gyógyszert csokoládéval

• Adjunk erős ízű ételt a gyógyszer után 
(Marmite)



További információ:

Magyar Gyermekorvosok Társasága: 

http://www.gyermekorvostarsasag.hu

British National Formulary for Children: http://www.bnfc.org

Neonatal and Pediatrics Pharmacists Group: 

http://www.nppg.scot.nhs.uk

http://www.pharmindex-online.hu/osszaefoglalo-

tanulmanyok/off-label-gyogyszeralkalmazas-gyermekkorban

http://pediatrics.aappublications.org/content/133/3/563.full



Gyógyszeralkalmazás idős korban





Fiziológiás/patofiziológiás változások 
idős korban

Zsírraktárak növekedése

Folyadéktartalom csökkenés

Plazma fehérjeszint csökkenés (albumin)

Májtömeg csökkenés

Vesefunkció csökkenés

Receptorok válaszkészsége csökken

Szervrendszerek morfológiában, funkcióban 
károsodnak



Abszorpció

• Csökkent GI motilitás

– Oesophagus motilitas< 

– gyomor savtermelése < ; hypochlorhydria - savas 
közegben ionizálódó gyógyszerek bejutása < (pl. 
ampicillin, ketoconazol, vas)

– splanchnicus vérátáramlása < ; bél-motilitás
(antikolinerg szerek (TCA, oxybutinin..)<, 
gyomorürülés < ; colon tranzitidő > ; felszívó felület <  
“first pass” metabolizmus < : eredő biohasznosulás < 

Farmakokinetikát érintő változások



Megoszlás

Fehérjekötődés
Serum albumin 4.7 3.8

Teljes test viztömeg

(l/kg)
0.50 0.47

Zsírszövet (% teljes testsúly)

Férfi 18 36

Nő 33 45

• teljes víztér 10-15%-kal < : vízoldékony
anyagok Vd < , koncentráció > (pl. lithium, 
vancomcyin) 

• serum albumin kb. 10%-kal < ; szabad frakció 
> (pl. kumarin, diazepam, theophyllin)



Metabolizmus
• máj: tömeg 25-35% < , vérátáramlás 30-40% <
• 1. fázis: oxidatív metabolizmus: csökkent

– Diazepam, alprazolam, propranolol, theophyllin, 

• 2. fázis: konjugációs metabolizmus: nem változik
– Lorazepam, oxazepam

A gyógyszer metabolizáló enzimek aktivitását jelentősen 
módosíthatják az alkalmazott gyógyszerek indukáló és gátló hatásai

Gyógyszermetabolizáló enzim-gátlók:

o Egyes makrolid antibiotikumok: eritromicin, klaritromicin
o Ciprofloxacin
o Metronidazol
o Azol antifungális szerek: ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol
o Immunszuppresszánsok: ciklosporin, takrolimus
o Egyes SSRI antidepresszánsok: fluoxetin, szertralin, paroxetin
o Amiodaron
o Omeprazol

- Gyakran alkalmazott enzim-induktorok:

o Rifampicin
o Karbamazepin, fenitoin
o Hypericum extractum (orbáncfű)



Citokróm P450 izoenzimek által metabolizált
gyógyszerek százalékos megoszlása

CYP3A4-5

33%

CYP1A2

11%

CYP2C9-10

11%

CYP2D6

32%

CYP2C18-19

7%

CYP2E1

6%

Orvostd. Sz., 7: 49, 2000



Elimináció

Májon keresztül

• Csökkent máj tömeg és vérátáramlás (25-30%)

• Csökkent epe termelés (~ 50%)

• Összességében a máj metabolizáló és 
kiválasztó aktivitásának változása általában kis 
mértékű 

Csökken a kiválasztás:
Ópiátok, kálcium csatorna blokkolók,nitrátok, béta 
receptor blokkolók, lidocain



Elimináció
Vesén keresztül véráramlás és parenchyma kb. 20-25%-kal <
• Szignifikánsan csökken!
• GFR 35% -kal

• TDM: vancomycin, aminoglikozidok, digoxin, methotrexat, 
lithium

Tüdőn keresztüli elimináció csökken: inhalációs narkózis 
helyett iv.

• nem jelent normális veseműködést idős emberben a normális se-
creatinin szint

• Megegyező se-creatinin szint ellenére egy 80 éves ember creatinin
clearance értéke kb. fele  egy 20 éves ember clearance értékének. 
(Cockcroft-Gault képlet fenntartással alkalmazható: elégtelen 
fehérjebevitel, csökkent izomtömeg)



Farmakodinámiás változások
• A homeosztázis csökkenése

– Ortosztatikus keringési válaszok
fokozzák: TCA, fenotiazinok, barbiturátok, BDZ-ek, antihisztaminok, 

morfin, levodopa, bromokriptin

– Testtartás
altatók és trankvillánsok fokozzák a bizonytalanságot, gyakori az esés

– Hőháztartás: hőszabályozás gyengül
szedációt okozó anyagok hipotermiát is okozhatnak, pl. fenotiazinok, 

BDZ-ek, ópiátok, alkohol

– Kogni�v funkciók ↓ : kolinerg transzmisszió csökkenése
Antikolinerg szerek, altatók, ß-blokkolók, antiparkinson szerek, 

barbiturátok, BDZ-ek, MAOI, ópiátok, szteroidok, TCA

– Volumenreguláció elégtelensége: szomjúságreflex < , 
folyadéktartalékok < , felesleges szabadvíz 
eltávolítás<vízhajtók kevésbé hatékonyak



Célszerv és receptoriális változások

– α-adrenerg receptorok
• α2-rec. érzékenysége ↓
• α1-rec. érzékenysége nem változik  prazosin, doxazosin

– ß-adrenerg receptorok
• ß-receptor szám változatlan, de érzékenység 

↓bronchodilatátorok hatékonysága , hajlam az időskori 
tüdőasthmára

– kolinerg rendszer 
• Anticholinerg szindr.: tachycardia, hevülés, száraz, flush-szerű bőr, csökkent 

szekréciók, csökkent bél-motilitás, vizelet retenció, mydriasis, zavaros látótér, 
hyper-pyrexia, szív ingerület vezetési zavarok 

– BDZ-receptorok
• az idősek fokozottabban érzékenyek a BDZ-ekre



• Károsodott posturalis vérnyomásválasz

Posturalis hypotensiot válthatnak ki:

– Diuretikumok

– Antihypertenzív szerek

– L-dopa, bromocriptin

– Alfa adrenerg gátlók (prazosin)

– TCA, antipszichotikumok



• Nő a vesekárosodás, a vese működési zavar 
kockázata: 

– Diretikumok

– ACE inhibitorok

– COX inhibitorok

• Fokozódik a só-víz retencióra való hajlam



Leggyakoribb panaszok időskorban

• Alvászavar

• Szédülés, elesés

• Krónikus fájdalom

• Látás, hallás 
károsodás

• Mozgáskorlátozottság

• Vizelet inkontinencia

• Obstipáció/diarrhae

• Szellemi hanyatlás

• Depresszió



Időskori komorbiditás/multimorbiditás

65 év felett növekszik az együttesen fennálló 
idült betegségek száma (geriátriai szindrómák)



Komorbiditás és polypharmatia

Az Amerikai Egyesült Államokban az idősek (>65 év) 57%-a 
szed öt gyógyszernél többet tartósan, párhuzamosan

A polypharmatia növeli az interakciók

és a nemkívánatos gyógyszerhatások kialakulásának

esélyét, csökkenhet a beteg-együttműködés,

romlik az életminőség és jelentős anyagi megterhelést

jelent mind a beteg, mind pedig a társadalom számára.



Potenciálisan nem megfelelő 
gyógyszerelés időskorban

Feltételesen nem megfelelő gyógyszereknek (potentially inappropriate
medications – PIM) tekintjük azokat a szereket, amelyek alkalmazásának 
kockázata meghaladja a várható klinikai előnyt, amennyiben azokat idős 
betegeknél alkalmazzák és nem helyettesíthetők más, jobban tolerálható 
szerekkel. 
Pl.: antikolinerg szerek: mozgási bizonytalanság, szédülés, ataxia, elesés.
• Beers lista – USA, 1991

1. A gyógyszer vagy gyógyszercsoport alkalmazása általában kerülendő, 
mert a szer hatástalan, vagy indokolatlanul magas kockázatot jelent 
időseknél.

2. A dózis és az adagolás, a kezelési időtartam döntően befolyásolja a szer 
idősekre való hatását.

3. Egyes gyógyszerek alkalmazása nem javallott bizonyos betegségek 
fennállásakor (például veseelégtelenség, májelégtelenség) annak 
ellenére, hogy használatuk az általános idős népesség körében 
elfogadott

– Updated 2012 – American Geriatrics Society



Európai PIM listák

• Laroche - Franciaország

• PRISCUS – Németország

• Mann – Ausztria

• STOPP – Egyesült Királyság



A 95 hatóanyag közül nyolcat tekint mind a négy lista PIM-nek:

•Ticlopidin: életveszélyes hematológiai eltéréseket okozhat.
•Digoxin: az idősek fokozott érzékenysége miatt a maximált napi adag 
0,125 mg.
•Nifedipin: nem retardált típusú készítmény esetén az ortosztatikus
vérnyomás esésének veszélye fokozott.
•Pentoxifyllin: hypotonia veszélye.
•Oxybutynin: delíriumot, kognitív zavart, részleges vagy teljes 
gastrointestinalis obstrukciót okozhat és súlyosbíthatja a glaucomát.
•Indomethacin: súlyos gastrointestinalis mellékhatása mellett még 
kifejezett központi idegrendszeri tünetet, delíriumot okozhat.
•Diazepam: elhúzódó szedatív hatás, mozgásbizonytalanság.
•Amitriptylin: kifejezett antimuscarin hatása miatt cardiotoxicitas
veszélye kifejezett.



Hatóanyag
ATC 
kód

Alternatíva Ellenjavallat

Folyékony paraffin

Lactulose, macrogol Hipocalcaemiát és hypokalaemiát okozhat, 
aspirációt és lipid pneumoniát okozhat

Bisacodyl A06AB02

Osmoticus hashajtók Súlyosbíthatja az irritábilis bél szindrómát

Sennosidok A06AB06

Osmoticus hashajtók Súlyosbíthatja az irritábilis bél szindrómát

Sodium picosulfate A06AB08

Osmoticus hashajtók Súlyosbíthatja az irritábilis bél szindrómát

Docusate A06AG10

Osmoticus hashajtók Súlyosbíthatja az irritábilis bél szindrómát

Diphenoxylate A07DA01

Mebeverine, phloroglucinol Antimuszkarinos hatás, nincs bizonyított hatás

GI traktus gyógyszerei



Antikoagulánsok

Ticlopidine B01AC05

Clopidogrel, 
acetilszalicilsav

Életveszélyes hematológiai elváltozásokat okozhat, mint: 
neutropénia/agranulocytosis, thrombocytopéniás purpura, és 
aplasticus anaemia

Prasugrel B01AC22
Clopidogrel, 
acetilszalicilsav

Vérkép elváltozást okozhat, különösen 75 év felettiekben a 
kockázat/előny hányados kedvezőtlen

Fertőzés ellenes szerek

Nitrofurantoin J01XE01

Egyéb antibiotikumok (cephalosporinok, 
cotrimoxazole, trimethoprim - érzékenység és 
rezisztencia teszt elvégésével) Egyéb teendők: 
megfelelő folyadékbevitel, vese, tüdő- és 
májfunkció monitorozás

Kockázat/előny hányados 
kedvezőtlen, főleg hosszú távú 
alkalmazás esetén (pulmonális
mellékhatások, májkárosodás, stb.)



Cardiovascularis rendszer

Digoxin C01AA05

Idősek fokozott érzékenysége miatt a  ≤0,125 mg 
napi dózis nem léphető át, vagy a szérum 
koncentráció legyen  0,5 és 1,2 ng/ml között

Veseelégtelenségben magas a túladagolás 
kockázata, ami hányingerrel, hányással, 
látászavarokkal, szívritmus zavarokkal járhat.

Quinidine C01BA01

Beta-blokkolók,  verapamil,  diltiazem,  
amiodarone. A kp-i id. rdsz-i mellékhatások, 
cardiovasculáris funkció, és vesefunkció 
monitorozás ajánlott. 

Központi idegrendszeri mellékhatások, mortalitás 
megnő a quinidinnel kezelt betegek között. 
Verapamillal együtt adása 75 évnél idősebbeknek 
nem ajánlott

Disopyramide C01BA03 Amiodarone, egyéb antiarrhythmiás szerek Szívelégtelenség, anticholinerg mellékhatás

Propafenone C01BC03

A béta-blokkoló ill. amiodaron kontraindikáció
esetén használható.

Pro-arrithmiás hatása AV-blokkhoz vezethet, 
késlelteti a kamravezetést , gyakori neurotoxicus 
és gastrointestinális mellékhatásokat okoz 

Flecainide C01BC04

Beta-blokkolók,  verapamil,  diltiazem,  amiodaron, 
digitoxin. A kp-i id. rdsz-i mellékhatások, 
cardiovasculáris funkció, és vesefunkció 
monitorozás ajánlott. 

Nemkívánatos hatások előfordulását növeli, 
szédülést, kognitív funkció zavart okozhat, pro-
arritmiás hatása kamrai arritmiához, 
kamrafibrillációhoz, szívmegálláshoz vezethet

Amiodarone C01BD01

Májenzim-gátlás, a citokróm P450 3A4 enzimen 
keresztül metabolizálódó gyógyszerek adása 
toxicitáshoz vezethet. Gyakori mellékhatások: 
extrapiramidális tremor, rémálmok, alvászavarok

Dronedarone C01BD07

A béta-blokkoló ill. amiodaron kontraindikáció 
esetén használható.

Súlyos májműködési zavar, májelégtelenség jöhet 
létre. Szívelegtelen betegcsoportban fokozza a 
mortalitást.



Cardiovascularis rendszer
Methyldopa C02AB01

Ortosztatikus hypotóniát és szedációt okozhat

Guanfacine C02AC02

Egyéb antihipertenzívumok, kivéve rövid hatású 
calcium-csatorna-blokkolók, és reserpin

Az idősek fokozottan érzékenyek a szedációra, 
hypotenzióra, bradycardiára, syncopéra

Moxonidine C02AC05

Egyéb antihipertenzívumok, kivéve rövid hatású 
calcium-csatorna-blokkolók, és reserpin

Az idősek fokozottan érzékenyek a szedációra, 
hypotenzióra, bradycardiára, syncopéra

Rilmenidine C02AC06

Egyéb antihipertenzívumok, kivéve rövid hatású 
calcium-csatorna-blokkolók, és reserpin

Az idősek fokozottan érzékenyek a szedációra, 
hypotenzióra, bradycardiára, syncopéra

Prazosine C02CA01
Cardiovasculáris funkció monitorozása Vizelet-inkontinencia súlyosbodása, orthostaticus 

hypotónia

Doxazosin C02CA04
Cardiovasculáris funkció monitorozása Vizelet-inkontinencia súlyosbodása, szájszárazság, 

orthostaticus hypotónia

Urapidil C02CA06
Cardiovasculáris funkció monitorozása Vizelet-inkontinencia súlyosbodása, orthostaticus 

hypotónia

Ethacrynic acid C03CC01
Kifejezett orthostaticus hypotónia

Pentoxifylline C04AD03
Hypotónia

Nicergoline C04AE02

Nincs ténylegesen bizonyított hatása, viszont az 
orthostaticus hypotónia és az elesések kockázata 
magas

Naftidrofuryl C04AX21

Nincs ténylegesen bizonyított hatása, viszont az 
orthostaticus hypotónia és az elesések kockázata 
magas



Farmakoterápia összegzés
• compliance 50-75%

– rontja többszöri adagolás, nehézkesen osztható 
gyógyszerformák(cseppek)

– Adagolási utasításnál kerüljük a „szükség szerint” 
utasítást: egyértelmű adagolási rend

• alacsony kezdő dózis, óvatos emelés („start low, 
go slow”)

• „steady state” / kumuláció: 3-5 X t 1/2 várakozási 
periódus bővítésnél / leépítésnél

• a “nyers” terápiás haszonnál akár kiemeltebben 
is mérlegelendő az életminőségre kifejtett hatás




