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Santrauka. Žindymas yra sveikiausias naujagimių ir kūdikių maitinimo būdas. 2001 metais
Lietuvoje atlikto tyrimo duomenimis, gimus naujagimiui žindyti pradeda 98 proc. moterų. Per
pirmuosius tris mėnesius po gimdymo žindyti nustoja 34 proc. moterų. Keturis ir daugiau mėnesių
žindė 56,5 proc. moterų. Po ketvirtojo mėnesio žindyti nustojo gerokai mažiau moterų – vos 3–6
proc.

21–23 proc. atvejų žindymo nutraukimas buvo tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su medikamentų
vartojimu. Tokie duomenys rodo, kad informacijos stoka skatina gydytojus rekomenduoti žindyvėms
nutraukti žindymą, jei reikia vartoti medikamentus.

Šio straipsnio tikslas – supažindinti su vaistinių preparatų klasifikacija atsižvelgiant į žindymo
riziką, pateikti informaciją apie vaistinių preparatų patekimą į motinos pieną lemiančius veiksnius,
nepageidaujamo poveikio riziką, supažindinti su vaistiniais preparatais, kuriuos galima vartoti
žindymo laikotarpiu. Pateikti duomenys bus naudingi įvairių specialybių gydytojams sprendžiant,
ar visada būtina nutraukti žindymą, kai žindyvė vartoja medikamentus.

Straipsnyje trumpai aptariami farmakokinetikos rodikliai, lemiantys vaistinio preparato
patekimą į motinos pieną, pateikiama žindymo laikotarpiu vartojamų vaistų klasifikacija, apžvelgti
vaisto saugumo aspektai, galimas nepageidaujamas vaistų poveikis, pateiktas trumpas sąrašas
medikamentų, kuriuos saugu vartoti žindymo laikotarpiu.

Įvadas
Pastarųjų dešimtmečių moksliniai tyrinėjimai įrodė

ypatingą motinos pieno įtaką kūdikio augimui, raidai
ir sveikatai. Nustatyta, kad motinos pienas mažina nau-
jagimių ir kūdikių sergamumą vidurinės ausies užde-
gimu, virusų sukeltu viduriavimu, nekroziniu entero-
kolitu, gastroenteritu respiracinio sincitinio viruso su-
keliamomis infekcinėmis ligomis, staigios kūdikių
mirties sindromu, alerginėmis ligomis, limfoma (1–
20). Nustatyta, kad išsivysčiusiose šalyse žindomi kū-
dikiai rečiau hospitalizuojami dėl įprastinių jaunesnių
kaip vienerių metų kūdikių ligų (21). Pripažįstama,
kad žindymas yra ne tik kūdikio maitinimo, bet ir natū-
ralios imunizacijos būdas. Motinos piene, ypač prieš-
pienyje, yra daugybė ląstelių. Žindomas kūdikis su
pienu kasdien jų gauna apie 108 – tai makrofagai, T ir
B limfocitai. Šių ląstelių gyvavimo laikotarpis yra il-
gas, nuo kelių mėnesių iki metų. Nustatyta, kad žindy-
vės organizmo ląstelių aptinkama žindomų kūdikių
išmatose, limfiniame audinyje, čiobrialiaukėje. Šios

„įskiepytos“ ląstelės žindomo kūdikio organizme le-
mia ilgalaikį imuninį poveikį (21). Motinos piene taip
pat yra imunoglobulinų, apsaugančių nuo ligų, būdin-
gų tam tikriems kraštams. Didžiojoje Britanijoje at-
liktas tyrimas parodė, kad išeivių iš Azijos ir Afrikos
motinos pieno imunoglobulinai kinta. Trumpai gyve-
nančių emigrančių motinų piene yra imunoglobulinų,
saugančių nuo ligų, būdingų kraštams, iš kurių jos
atvykusios. Kuo ilgiau emigrantė gyvena Europos ša-
lyje ir gimdo vaikus, tuo labiau motinos pieno apsau-
ginės savybės prisitaiko prie toje šalyje vyraujančių
ligų (22). Tyrimais nustatyta, kad žindomi kūdikiai
ne tik sveikesni, bet ir geriau vystosi (23). Kadangi
kūdikis su motinos pienu gauna ir biologiškai aktyvių
medžiagų (hormonų, augimo faktorių), ilgalaikis
žindymas daro poveikį augimui ir padeda išvengti
nutukimo vaikystėje (24). Moteriai žindymas taip pat
svarbus jos sveikatai ir motinystės formavimuisi. P.
Newcom ir bendraautorių atlikto tyrimo duomenimis,
moterims, kurios žindė kūdikius, tikimybė sirgti prieš-



1036

menopauziniu krūties vėžiu sumažėjo 25 proc. Prieš-
menopauzinio krūties vėžio tikimybė taip pat mažesnė
25 proc. ir toms moterims, kurios kūdikystėje buvo
žindytos (25).

Nežindymo priežastys
Lietuvoje 2001 m. atlikto tyrimo duomenimis, gi-

mus naujagimiui, žindyti pradeda 98 proc. motinų.
Per pirmuosius tris mėnesius po gimdymo žindyti nu-
stojo 34 proc. motinų. Keturis ir daugiau mėnesių žin-
dė 56,5 proc. motinų. Po ketvirtojo mėnesio žindyti
nustojo gerokai mažiau motinų – vos 3–6 proc. Anali-
zuojant kūdikių nežindymo priežastis, nustatyta labai
įvairių žindymo nutraukimo priežasčių. Dažniausiai
žindyvės liaujasi žindyti dėl streso sukelto staigaus
pieno kiekio sumažėjimo (25,9 proc.). Kita dažna
žindymo nutraukimo priežastis – nepakankama (žin-
dyvės nuomone) pieno gamyba (24,8 proc.). 9,3 proc.
tyrime dalyvavusių moterų nurodė, kad nustojo žindyti
kūdikį, nes turėjo vartoti medikamentus (dažniausiai
antibiotikus); 5,6 proc. žindyvių liovėsi žindyti dėl
krūtų infekcinės ligos, 5,6 proc. – dėl savo sveikatos
būklės; 0,7 proc. – norėjo vartoti kontraceptines tab-
letes. 1,5 proc. tirtų moterų liovėsi žindyti patarus gy-
dytojui (26). Apibendrinus žindymo nutraukimo prie-
žastis, galima daryti prielaidą, kad 21–23 proc. atvejų
žindymo nutraukimas buvo tiesiogiai ar netiesiogiai
susijęs su medikamentų vartojimu. O tai reiškia, kad
moters apsisprendimui nutraukti žindymą įtakos galėjo
turėti gydytojas arba kitas sveikatos priežiūros specia-
listas, pvz., provizorius.

Tyrimo duomenų, nurodančių, kuo remiasi gydy-
tojai, patardami nutraukti žindymą, kai žindyvei būtina
vartoti medikamentus, nepavyko rasti, tačiau galima
spėti, kad tokios rekomendacijos pagrįstos vaistinio
preparato pakuotės lapelyje, kuris skirtas ne sveikatos
priežiūros specialistui, o pacientui, t. y. įspėjimas apie
galimą žalingą vaistinio preparato poveikį kūdikiui.
Remiantis patirtimi, galima teigti, kad gydytojai ne
visada turi galimybę pasinaudoti oficialiais informa-
cijos apie vaistinius preparatus šaltiniais, skirtais spe-
cialistui (pvz., Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos
tinklalapyje teikiama informacija apie registruotus me-
dikamentus ir medicininės paskirties produktus), o
literatūra, kurioje galima rasti būtinos informacijos,
dažniausiai prieinama tik nedideliam specialistų ratui.

Atsižvelgiant į tai, kad, pasirenkant kūdikio mai-
tinimo būdą, reikšmingiausi žindymo skatinimo veiks-
niai Lietuvoje, atlikto tyrimo duomenimis, buvo gy-
dytojas (42,4 proc.) ir literatūra (41,7 proc.) (26), itin
svarbu, kad gydytojai, ieškodami informacijos apie
medikamentų vartojimą žindymo laikotarpiu perskai-

tytų ne tik vaistinio preparato pakuotės lapelį, bet ne-
pamirštų, kad ne tik medikamentai gali daryti žalingą
poveikį žindomam kūdikiui. Dėl saugumo nurauktas
žindymas gali nepalankiai veikti kūdikio ir žindyvės
sveikatą. Žindymo nutraukimas kai kuriose situacijose
gali padaryti daugiau žalos kūdikio organizmui negu
maža vaistinio preparato, patenkančio kūdikiui su mo-
tinos pienu, dozė, ypač tuo atveju, kai medikamentas
vartojamas trumpai.

Šio straipsnio tikslas – supažindinti su vaistinių
preparatų klasifikacija atsižvelgiant į žindymo riziką,
pateikti informaciją apie vaistinių preparatų patekimą
į motinos pieną lemiančius veiksnius.

Tikimės, kad pateikti duomenys bus naudingi įvai-
rių specialybių gydytojams sprendžiant, ar visada bū-
tina nutraukti žindymą, kai žindyvė vartoja medika-
mentus.

Žindymo metu vartojamų vaistų klasifikacija
Teksaso technikos universiteto Medicinos mokyk-

los (JAV) profesorius daktaras Thomas W. Hale vais-
tinius preparatus pasiūlė klasifikuoti atsižvelgiant į
žindymo metu vartojamų vaistų keliamą pavojų kūdi-
kiui (27). Žindymo metu vartojamų vaistinių preparatų
klasifikacijoje yra penkios klasės.

Žindymo rizikos klasės
L1 – saugiausi. Vaistiniai preparatai, kuriuos var-

tojo daug žindyvių, nepageidaujamas poveikis kūdi-
kiui nepasireiškė. Didelės imties žindyvių, vartojusių
šiuos medikamentus, kontroliuojamieji tyrimai rizikos
žindomam kūdikiui nenustatė. Vaistiniai preparatai,
kurie išgerti, nepatenka į sisteminę kraujotaką.

L2 – saugūs. Vaistinis preparatas ištirtas su nedi-
dele žindyvių imtimi. Nepageidaujamo poveikio kūdi-
kiui nenustatyta, arba vaistinio preparato nepageidau-
jamo poveikio rizika menka.

L3 – vidutiniškai saugūs. Kontroliuojamųjų tyri-
mų su žindyvėmis neatlikta, tačiau galimas nepagei-
daujamas medikamento poveikis kūdikiui. Arba atlikti
kontroliuojamieji tyrimai parodė, kad nepageidau-
jamas poveikis kūdikiui nežymus ir nepavojingas.
Vaisto turėtų būti skiriama tada, kai potenciali nauda
motinai didesnė už galimą žalą kūdikiui.

L4 – pavojingi. Kontroliuojamaisiais tyrimais nu-
statytas žalingas medikamento poveikis kūdikiui ar
motinos pieno gamybai, bet nauda žindyvei viršija ga-
limą žalą kūdikiui, pvz., vaistinis preparatas būtinas
gydant gyvybei pavojingą būklę arba sunkią žindyvės
ligą, kai saugesnio medikamento vartoti negalima arba
jis yra neveiksmingas.

L5 – kontraindikuotini. Atlikti žindyvių tyrimai pa-
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rodė, kad vaistinis preparatas daro reikšmingą žalingą
poveikį žindomam kūdikiui, arba, vartojant vaistinį
preparatą yra didelė žalingo poveikio rizika. Rizika
žindomam kūdikiui, žindyvei, vartojant šiuos vaisti-
nius preparatus, gerokai viršija paties žindymo nau-
dą. Vartojant šiuos vaistinius preparatus, žindyti drau-
džiama.

Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) ir Jung-
tinių tautų vaikų fondo (UNISEF) rekomendacijose
(angl. recommendations for drugs in the eleveth WHO
model list of essential drugs), pateiktoje vaistinių
preparatų klasifikacijoje, taip pat yra penkios klasės
(28). Atsižvelgiant į žindymo metu vartojamų vaistinių
preparatų keliamą pavojų kūdikiui, jos taip apibū-
dinamos.

1. Žindymo laikotarpiu galima vartoti
Šios klasės vaistinius preparatus žindymo laikotar-

piu vartoti galima, jei nėra žinomų ar teorinių varto-
jimo kontraindikacijų ir manoma, kad žindyvei galima
vartoti vaistą ir žindyti.

2. Žindymo laikotarpiu galima vartoti. Žindomą
kūdikį reikia stebėti dėl nepageidaujamo vaistų
poveikio

Šiai klasei priskiriami vaistai, kurių nepageidau-
jamo poveikio galimybė žindomam kūdikiui yra teo-
rinė, žindomam kūdikiui nepasireiškusi arba pasireiš-
kęs nepageidaujamas vaisto poveikis buvo lengvas.
Žindyvę būtina informuoti apie galimą nepageidau-
jamą vaisto poveikį, patikinti, kad jis yra retas ir reko-
menduoti dar kartą kreiptis, jei kiltų klausimų. Pasi-
reiškus nepageidaujamam poveikiui, medikamento
vartojimą reikia nutraukti. Jei medikamentą būtina
vartoti, reikėtų parinkti kitą panašaus poveikio vaistą.
Jei vaistinio preparato nutraukti negalima, žindymą,
iki bus baigtas gydymo kursas, reikia nutraukti. Kūdikį
reikėtų maitinti motinos pieno pakaitalais. Kad, baigus
gydymo kursą, žindymą būtų galima atnaujinti, nusto-
jus žindyti, pieną reikia reguliariai nutraukinėti.

3. Jei galima, žindymo laikotarpiu reikėtų vengti.
Žindomą kūdikį stebėti dėl nepageidaujamo vaistų
poveikio

Šiai klasei priskiriami vaistai, kurie (tyrimų duome-
nimis) sukėlė nepageidaujamą poveikį žindomam kū-
dikiui. Ypač jei pasireiškęs nepageidaujamas poveikis
buvo sunkus. Šiuos vaistinius preparatus reikia vartoti
tik tuo atveju, kai žindyvę jais gydyti būtina ir kai
nėra galimybės pasirinkti saugesnį vaistą. Vartojant
šios klasės vaistus žindymą galima tęsti, tačiau žindy-
vei reikia gerai išaiškinti galimo nepageidaujamo vais-
to poveikio žindomam kūdikiui simptomus ir reko-
menduoti dažnai lankytis pas gydytoją. Pasireiškus
nepageidaujamam vaisto poveikiui, medikamento var-

tojimą nutraukti. Jei to padaryti negalima, žindymą
reikia nutraukti, iki bus baigtas gydymo kursas, o kū-
dikį maitinti motinos pieno pakaitalais. Kad, baigus
gydymo kursą, žindymą būtų galima atnaujinti, nusto-
jus žindyti, pieną reikia reguliariai nutraukinėti.

4. Jei galima, žindymo laikotarpiu reikėtų vengti.
Gali slopinti pieno sintezę

Šiai klasei priskiriami vaistai gali slopinti pieno
sintezę. Jei tik galima, šių medikamentų žindymo lai-
kotarpiu reikia vengti. Jei žindyvei šiuos vaistinius
preparatus reikia vartoti trumpai, kūdikiui reikia papil-
domai duoti motinos pieno pakaitalų. Sumažėjusios
pieno sintezės galima išvengti dažniau žindant kūdikį.

5. Žindymo laikotarpiu reikėtų vengti
Šiai klasei priskiriami vaistai gali sukelti pavojingą

nepageidaujamą poveikį žindomam kūdikiui. Žindy-
mo laikotarpiu juos vartoti draudžiama. Jei žindyvei
šiuos vaistus būtina vartoti, reikėtų nežindyti tiek lai-
ko, kiek truks gydymas. Jei numatomas ilgalaikis me-
dikamentų vartojimas, žindymą apskritai reikia nu-
traukti. Šiai klasei priskiriami priešvėžiniai vaistai,
radioaktyviosios medžiagos ir dar keli vaistiniai pre-
paratai.

Ispanijos Marina Alta‘s ligoninės Pediatrų tarny-
bos (angl. Pediatric Service of Marina Alta’s Hospi-
tal (Spain) ir Vaikams palankios Marina Alta asocia-
cijos (angl. Children’s Friendly Association of Ma-
rina Alta) tinklalapyje http://www.e-lactancia.org pa-
teikiama dar viena žindymo laikotarpiu vartojamų
vaistinių preparatų klasifikacija (29). Šioje klasifika-
cijoje vaistiniai preparatai klasifikuojami į keturias
klases (kategorijas) atsižvelgiant į žindymo metu var-
tojamų vaistų keliamą pavojų kūdikiui ir žindyvei (dėl
pieno sintezės).

0 klasė. Saugūs vaistiniai preparatai, žindymo
laikotarpiu vartoti galima

Vaistiniai preparatai saugūs žindyvei (dėl pieno
sintezės) ir kūdikiui. Saugumas pagrįstas mokslinėje
literatūroje publikuotais duomenimis.

1 klasė. Vidutiniškai saugūs vaistiniai preparatai
Vaistiniai preparatai, galintys daryti lengvą nepa-

geidaujamą poveikį pieno sintezei arba žindomam kū-
dikiui; literatūroje yra duomenų apie tokį nepageidau-
jamą poveikį arba tokių duomenų nėra, tačiau yra teo-
rinė lengvo nepageidaujamo poveikio tikimybė, susi-
jusi su fizinėmis, cheminėmis ar farmakokinetinėmis
vaisto savybėmis. Skiriant vaistinį preparatą, kūdikį
reikia stebėti.

2 klasė. Mažai saugūs vaistiniai preparatai, būti-
na įvertinti naudos ir rizikos santykį

Vaistiniai preparatai, galintys daryti vidutinio sun-
kumo nepageidaujamą poveikį pieno sintezei ar žindo-
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mam kūdikiui. Literatūroje yra duomenų apie tokį
nepageidaujamą poveikį arba tokių duomenų nėra,
tačiau yra teorinė lengvo nepageidaujamo poveikio
tikimybė, susijusi su fizinėmis, cheminėmis ar far-
makokinetinėmis vaisto savybėmis. Rekomenduojama
rinktis saugesnį vaistą. Skiriant vaistinį preparatą,
kūdikį reikia atidžiai stebėti.

3 klasė. Žindymo laikotarpiu kontraindikuojami
vaistiniai preparatai

Yra duomenų dėl toksinio vaisto poveikio žin-
domam kūdikiui arba yra didelė toksinio poveikio
tikimybė dėl medikamento savybių. Arba vaistinis
preparatas slopina pieno sintezę. Rekomenduojama
rinktis saugesnį vaistą arba žindymą nutraukti.

Vieningos vaistinių preparatų klasifikacijos (tokios
kaip nėštumo metu vartojamų vaistų klasifikacija)
nebuvimas gali įnešti painiavos ir apsunkinti vaistinio
preparato parinkimą žindyvei. Visose pateiktose klasi-
fikacijose vaistiniai preparatai klasifikuojami atsižvel-
giant į galimą nepageidaujamą poveikį žindomam
kūdikiui arba poveikį pieno sintezei. Skiriasi tik klasių
skaičius. Todėl nė viena rekomenduojama klasifikacija
nėra kuo nors geresnė už kitas.

Parenkant vaistinį preparatą žindyvei, svarbu žinoti
ne tik nepageidaujamo (toksinio) poveikio riziką. Rei-
kia suprasti, kokie veiksniai lemia vaistinio preparato
išsiskyrimą į motinos pieną.

Veiksniai, lemiantys medikamento patekimą
į motinos pieną
Žindymo laikotarpiu vartojamo vaistinio preparato

patekimą į motinos pieną lemia daugelis veiksnių: žin-
dyvės farmakokinetika, vaisto fizinės ir cheminės
savybės, kūdikio farmakokinetika (1 lentelė) (30). Yra
ir kitų veiksnių, susijusių su žindyve – tai pieno sudėtis
(priešpienis ar brandus pienas), krūties ištuštinimas
per ankstesnį žindymą (1). Su kūdikiu susiję veiksniai
(absorbcija, metabolizmas, vaisto ekskrecija) kiekvie-
nam kūdikiui gali skirtis. Per pirmąsias dvi gyvenimo
savaites prieš laiką ir laiku gimusių kūdikių kepenų
funkcija gali būti nepakankama. Laiku gimusių kūdi-
kių inkstų funkcija būna silpnesnė iki 2–4 gyvenimo
mėnesių. Vaistinio preparato ekskrecija iš žindomo
kūdikio organizmo priklauso nuo amžiaus (2 lentelė)
(31). Vyresni kūdikiai be motinos pieno gauna ir kito-
kio maisto, todėl jie su pienu gauna mažiau vaistinio
preparato (1).

Medikamentai į motinos pieną pirmiausia patenka
pasyviosios difuzijos būdu dėl skirtingo slėgio moters
kraujo plazmoje ir piene. Iš kraujo plazmos į pieną
medikamentai prasiskverbia per kapiliarų sienelę ir
krūties alveolių sienelę, išklotą kubinio ar stulpinio

1 lentelė. Veiksniai,  lemiantys vaistinio
preparato patekimą į motinos pieną

Nuo žindyvės priklausomi veiksniai
– Pieno sudėtis
– Pieno pH
– Krūtų kraujotaka
– Vaisto metabolizmas žindyvei
Vaisto savybės
– Molekulinė masė (<200)
– pKa
– Jungimasis su baltymais
– Tirpumas riebaluose
– Dozė ir vartojimo intervalai
– Išleidimo forma (prailginto atsipalaidavimo,

ar ne)
Nuo kūdikio priklausomi veiksniai
– Suvalgomo motinos pieno kiekis (išimtinis žin-

dymas, ar ne)
– Didesnis virškinamojo trakto pH
– Pažeista virškinamojo trakto mikroflora
– Ilgesnis vaisto perėjimas per virškinamąjį trak-

tą
– Mažesnis tulžies rūgščių ir kasos fermentų

kiekis
– Mažesnė baltymų trauka vaistams
– Didesnis kūno vandens ir ekstraląstelinio skys-

čio kiekis
– Lėtesnis pasišalinimas per kepenis ir inkstus

2 lentelė. Vaistinio preparato ekskrecija
iš kūdikio organizmo

                 Amžius Suaugusiųjų vaisto
klirenso dalis*

2–3 mėnesius prieš laiką
gimęs naujagimis 0,1

Laiku gimęs naujagimis 0,33
1–2 mėnesių amžiaus 0,5
3–6 mėnesių amžiaus 0,66
Daugiau kaip 6 mėnesių
amžiaus 1,0

* Suaugusių asmenų vaisto klirensas apskaičiuotas
atsižvelgiant į svorį.

epitelio ląstelėmis (laktocitais), sintetinančiomis bal-
tymus, riebalus ir angliavandenius, sudarančius pieną.
Į motinos pieną medikamentai patenka prasiskverb-
dami per bazinę krūties alveolės membraną, kurią su-
daro mukopolisacharidai, arba per tarpląstelinius tar-
pelius tarp laktocitų. Pirmąsias keturias paras po gim-
dymo tarpeliai tarp krūties alveolių ląstelių dar yra
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dideli, todėl į pieną šiuo laikotarpiu patenka beveik
visi medikamentai, daugelis imunoglobulinų, su mais-
tu vartoti baltymai, T ir B limfocitai, lemiantys ilga-
laikę imuninę apsaugą nuo lėtinių ligų. Baigiantis pir-
majai savaitei po gimdymo, laktocitai, veikiami pro-
laktino, padidėja ir suartėja, nepalikdami tarpląstelinių
tarpelių. Taip susidaro barjeras, neleidžiantis medika-
mentams ar kitoms medžiagoms patekti į pieną. Tai
reiškia, kad ankstyvuoju pogimdyminiu laikotarpiu, į
motinos pieną patenka daugiau medikamentų. Kai
kurie vaistiniai preparatai į motinos pieną patenka
priešingos pinocitozės ir apokrininės sekrecijos būdu
(27, 31).

Daugeliu atvejų svarbiausias vaistinio preparato
patekimo į motinos pieną veiksnys yra vaisto koncent-
racija motinos kraujo plazmoje. Didėjant medikamen-
to koncentracijai žindyvės kraujyje, koncentracija
piene taip pat didėja. Mažėjant medikamento koncent-
racijai kraujo plazmoje, medikamentas iš pieno grįžta
į kraujo plazmą. Retais atvejais medikamentas piene
jonizuojamas. Tai reiškia, kad dėl mažesnio pieno pH
(apie 7,0), pakinta fizinė ir cheminė vaistinio preparato
struktūra ir jis negali grįžti į kraujo plazmą. Taip atsi-
tinka su vaistiniais preparatais, kurie yra silpnos bazės,
pvz., barbitūratai. Kai kurie medikamentai, pvz., jodi-
dai, kaupiasi motinos piene dėl alveolės sienelėje vei-
kiančio siurblio. Motinos piene susidaro itin didelė
jodo, ypač radioaktyvaus, preparato koncentracija. To-
dėl jodo preparatų žindyvėms vartoti draudžiama (27).

Kiti labai svarbūs veiksniai, lemiantys medikamen-
to patekimą į motinos pieną, yra vaistinio preparato
jungimasis su baltymais ir tirpumas riebaluose. Labai
gerai riebaluose tirpstančių medikamentų koncentraci-
ja motinos piene būna didesnė. Taip yra todėl, kad
riebaluose tirpūs vaistiniai preparatai gerai prasiskver-
bia per mukopolisacharidinę alveolės membraną. Tai
itin svarbu vartojant centrinę nervų sistemą (CNS) vei-
kiančius medikamentus, pvz., barbitūratus, benzodia-
zepinus. Kadangi dauguma CNS veikiančių medika-
mentų yra tirpūs riebaluose (tirpumas riebaluose lemia
vaistinio preparato patekimą į CNS), todėl motinos
piene gali susidaryti didesnė šių preparatų koncentra-
cija. Tačiau dažniausiai susidariusi koncentracija būna
mažesnė už terapinę. Labai svarbus ir vaistinių pre-
paratų jungimasis su kraujo plazmos baltymais. Me-
dikamentai, cirkuliuojantys žindyvės kraujo plazmoje,
yra susijungę su baltymais arba laisvi. Į motinos pieną
patenka tik laisva, neprisijungusi baltymo, vaistinio
preparato dalis. Susijungusi su baltymais, vaistinio
preparato dalis į pieną nepatenka ir lieka cirkuliuoti
kraujyje. Todėl vaistinių preparatų, kurie gerai jungiasi
su kraujo plazmos baltymais, pvz., varfarino, į motinos

pieną patenka labai mažai arba visiškai nepatenka (27).
Motinos piene atsiradęs vaistinis preparatas žin-

dant patenka į kūdikio virškinamąjį traktą, o iš ten
absorbuojamas. Kai kurie vaistai yra neatsparūs virš-
kinamojo trakto aplinkos poveikiui ir, veikiami kūdi-
kio virškinamojo trakto rūgščių ir proteolizinių fer-
mentų, suyra. Kūdikio skrandžio terpė yra rūgštinė.
Tokioje aplinkoje gali suirti daugelis medikamentų:
aminoglikozidų grupės antibiotikai, omeprazolas ir
dauguma peptidinių vaistų, tokių kaip heparinas ar
insulinas.

Kai kuriems vaistiniams preparatams, pvz., geria-
miesiems, būdingas mažas biologinis prieinamumas.
Tai reiškia, kad, išgėrus vaistinio preparato, į sisteminę
kraujotaką jo patenka mažai. Nuo šios savybės pri-
klauso, kiek su motinos pienu į kūdikio virškinamąjį
traktą patekusio medikamento atsiras sisteminėje krau-
jotakoje. Be to, dalis medikamentų, patekusių į kraujo-
taką, metabolizuojami pirmojo prasiskverbimo į kepe-
nis metu. O tai reiškia, kad veiklus (nemetabolizuotas
vaistinis preparatas) gali visiškai nepakliūti į kraujo-
taką. Šios savybės riboja daugelio su pienu gaunamų
medikamentų poveikį kūdikiui. Tačiau galimos situa-
cijos, kai su pienu patekęs vaistinis preparatas gali
daryti žalingą poveikį kūdikio virškinamajam traktui,
sukeldamas viduriavimą arba prietvarą, o kartais net
pseudomembraninį kolitą.

Vaistinio preparato patekimą į motinos pieną lemia
jo molekulės dydis. Kuo molekulinė masė didesnė,
tuo patekimas į pieną sunkesnis (27, 31).

Farmakokinetikos rodikliai, svarbūs žindymo
laikotarpiu
Absorbcija
Absorbcija yra medikamento persikėlimas iš var-

tojimo vietos į kraujo tėkmę. Vartojant vaistinį prepa-
ratą į veną, visas vaistinis preparatas patenka į siste-
minę kraujotaką. Vartojant vaistinį preparatą kitais bū-
dais (geriant ar lokaliai: į burną, ant odos, į makštį),
tik dalis vaistinio preparato patenka į sisteminę krau-
jotaką. Todėl vartojant vaistą skirtingais būdais, to pa-
ties vaistinio preparato koncentracija kraujyje skirsis,
pvz., išgėrus metronidazolo, jis visiškai absorbuoja-
mas. Pavartojus metronidazolo į makštį, didžiausia
kraujyje susidariusi koncentracija yra 2 proc. didžiau-
sios koncentracijos kraujyje, susidariusios išgėrus 500
mg antibiotiko (27). Vartojant vaistinį preparatą į akis,
sisteminę kraujotaką jo patenka labai mažai. Todėl į
akis žindyvėms galima vartoti daugelį medikamentų
(įlašinus vaisto, absorbciją mažina vidinio akies kam-
po užspaudimas maždaug 1 minutei). Jei vaistinio pre-
parato absorbcija iš virškinamojo trakto bloga, krau-
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jyje susidaro nedidelė vaistinio preparato koncent-
racija. Tokiu atveju ir iš kūdikio virškinamojo trakto
bus absorbuojama mažai su motinos pienu patekusio
vaistinio preparato. Žindyvei vartojant antibiotiką, ku-
rio absorbcija iš virškinamojo trakto bloga (pvz., gen-
tamicino), reikėtų prisiminti, kad į kūdikio sisteminę
kraujotaką pateks mažai antibiotiko, todėl specifinis
nepageidaujamas poveikis, būdingas vaistiniam prepa-
ratui (pvz., ototoksinis) mažai tikėtinas, tačiau virški-
namajame trakte esantis antibiotikas gali pažeisti kūdi-
kio žarnyno mikroflorą. Taigi gali vystytis disbakte-
riozė.

Pasiskirstymas
Pasiskirstymo tūris (Vd) rodo, kaip plačiai vaistinis

preparatas pasiskirsto organizme. Šis dydis išreiškia-
mas l/kg. Vaistiniai preparatai, kurių Vd didelis, gerai
pasiskirsto organizmo skysčiuose ir audiniuose, todėl
kraujo plazmoje jų gali nelikti. Pavyzdžiui, dioksinas,
patekęs į sisteminę kraujotaką greitai prasiskverbia į
širdies, skeleto raumenų audinius ir pasišalina iš krau-
jo plazmos. Vaistiniai preparatai, kurių pasiskirstymo
tūris didelis (1–20 l/kg) iš organizmo pasišalina lėčiau
negu vaistai, kurių pasiskirstymo tūris mažas (0,1 l/kg).
Pavyzdžiui, gentamicinas, kurio Vd=0,28 l/kg, iš orga-
nizmo pasišalina per kelias valandas. Tuo tarpu ami-
triptilinas, kurio Vd=10 l/kg, iš organizmo pasišalina
per kelias savaites. Be to, kai kurių vaistų pusinės eli-
minacijos laikotarpis kraujo plazmoje skiriasi nuo pu-
sinės eliminacijos laikotarpio audiniuose.

Teorinė dozė, tenkanti kūdikiui
Tai apytikriai apskaičiuota didžiausia medikamen-

to paros dozė, tenkanti kūdikiui su motinos pienu, vie-
nam kilogramui kūno svorio. Teorinė dozė, tenkanti
kūdikiui, apskaičiuojama pagal didžiausią medika-
mento koncentraciją piene (Cmaks.), atsižvelgiant į
prielaidą, kad per parą kūdikio suvalgomas maisto kie-
kis yra 150 ml/kg kūno svorio. Ši dozė apskaičiuojama
pagal formulę:

            TKD = Cmaks.(l)×0,15 (l/kg/parai).

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad taip apskai-
čiuojama didžiausia teorinė dozė. Daugeliu atvejų kū-
dikio gaunama vaistinio preparato dozė bus gerokai
mažesnė (27).

Reliatyvioji dozė, tenkanti kūdikiui, rodo, kokia
žindyvės vartotos vaistinio preparato dozės, apskai-
čiuotos vienam kilogramui kūno svorio, dalis (proc.)
patenka žindomam kūdikiui. Tuo atveju, kai suaugusio
žmogaus paros dozė apskaičiuota neatsižvelgiant į

kūno svorį, laikoma, kad vidutinis moters svoris yra
60 kg.

Reliatyvioji dozė, tenkanti kūdikiui, apskaičiuoja-
ma pagal formulę:

RDK (proc.) =
 = TDK (mg/kg/p) / žindyvės dozė (mg/kg/p) ×100.

Vaistinis preparatas yra saugus, jei kūdikiui paten-
ka mažiau kaip 10 proc. motinos suvartotos dozės.
Prieš laiką gimusiems naujagimiams dėl lėtesnio me-
dikamentų pasišalinimo iš organizmo vaistinį prepa-
ratą vartoti saugu tik tuo atveju, kai reliatyvioji dozė,
tenkanti kūdikiui, yra 1 proc. (29, 31).

Atsižvelgiant į reliatyviąją dozę (nepaisant tiesio-
ginio toksinio poveikio), žindymo laikotarpiu reikėtų
vengti vartoti tik keletos medikamentų (3 lentelė).

3 lentelė. Kai kurių vaistinių preparatų
reliatyvioji kūdikio dozė

          Vaistiniai preparatai RDK (proc.)
Skausmą malšinantys ir vaistai nuo uždegimo

Acetilsalicilo rūgštis 1,2
Paracetamolis 1–4
Alfentnilas 1–3
Fentanilas 1,2
Naproksenas 4,8
Indometacinas 2,1
Ibuprofenas 1,2

Antibakteriniai ir kiti chemoterapiniai vaistai
Amoksicilinas 0,4
Cefakloras 0,2
Cefazolinas 1,6
Ceftazidimas 1–5
Izoniazidas 48
Metronidazolas (sisteminis) 7,7
Antiaritminiai vaistai
Amiodaronas 23
Metoprololas 2,5
Verapamilas 1,6

Centrinę nervų sistemą veikiantys vaistai
Diazepamas 7,6
Fenobarbitalis 12–25
Amitriptilinas 4

Laikotarpis, per kurį kraujo plazmoje susidaro
didžiausia vaistinio preparato koncentracija
Skiriant žindyvei vaistų, labai svarbu žinoti laiko-

tarpį, per kurį kraujo plazmoje susidaro didžiausia
vaistinio preparato koncentracija (Tmaks.). Kadangi di-
džiausia vaistinio preparato koncentracija bus tada,
kai kraujyje bus susidariusi didžiausia jo koncentra-
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cija, žinant Tmaks., galima nustatyti, kokiais laiko inter-
valais galima žindyti kūdikį. Norint išvengti nepa-
geidaujamo vaistinio preparato poveikio, po vaisto
vartojimo praėjus laikotarpiui, per kurį kraujo plaz-
moje susidaro Cmaks., kūdikio nereikia žindyti.

Pusinės eliminacijos laikotarpis
Pusinės eliminacijos laikotarpis (t1/2), tai laikotar-

pis, per kurį medikamento koncentracija sumažėja
pusiau. Šis rodiklis padės nustatyti, kokiais laiko in-
tervalais motina gali žindyti, vartodama medikamen-
tus. Jei vaistinio preparato t1/2 yra trumpas, pvz., 1–3
valandos, tuoj pat po žindymo pavartojus vaistinį pre-
paratą, atėjus kito žindymo laikui (po 1–3 valandų),
kūdikį žindyti saugu, nes vaistinio preparato koncent-
racija jau bus žymiai sumažėjusi. Jei vaistinio prepa-
rato t1/2 yra ilgas, pvz., 12–24 valandos, reikia paban-
dyti parinkti tokio paties poveikio vaistinį preparatą,
kurio t1/2 būtų trumpesnis, pvz., naprokseną, kurio t1/2
yra 12–15 valandų, keisti ibuprofenu, kurio t1/2 yra
1,8–2,5 valandos. Jei t1/2 yra vidutinis, pvz., 4–11 va-
landų, o pakeisti tokiu medikamentu, kurio t1/2 būtų
trumpesnis neįmanoma, vaistinį preparatą reikia
vartoti tuoj po žindymo, atėjus kito žindymo laikui,
pieną nutraukti ir išpilti, o atėjus dar kitam žindymui,
pažindyti ir vėl vartoti vaistinį preparatą. Toks medika-
mentų vartojimo ir žindymo ritmas tinkamas tuo at-
veju, kai siekiama išsaugoti žindymą numatant, kad
medikamentus reiks vartoti neilgai.

Koncentracijos santykis piene ir kraujo plazmoje
Koncentracijos santykis piene ir kraujyje (P/K) ap-

skaičiuojamas medikamento koncentraciją motinos
piene padalijus iš medikamento koncentracijos krau-
jyje. Šis rodiklis rodo, kokia vaistinio preparato kon-
centracija gali susidaryti motinos piene. Jei P/K santy-
kis didelis (≥1–5), tai reiškia, kad piene gali susidaryti
didelė vaistinio preparato koncentracija. Jei P/K santy-
kis mažas (<1), tai reiškia, kad piene gali susidaryti
labai maža vaistinio preparato koncentracija. Gydant
žindyvę, reikėtų rinktis tokį vaistinį preparatą, kurio
P/K santykis mažas. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad į
motinos pieną patenkančio vaistinio preparato kiekis
priklauso nuo jo koncentracijos kraujo plazmoje. To-
dėl tuo atveju, kai P/K didelis, o vaisto koncentracija
kraujo plazmoje maža, į motinos pieną vis tiek patenka
mažas vaistinio preparato kiekis.

Jungimasis su kraujo plazmos baltymais
Vaistinio preparato molekulės jungiasi su kraujo

plazmos baltymais (dažniausiai su albuminais). Pri-
sijungusi baltymus medikamento dalis nesukelia far-

makologinio poveikio ir negali iš kraujo plazmos pa-
tekti į pieną. Veiksminga yra laisva, neprisijungusi
baltymo vaistinio preparato dalis. Vaistinio preparato
jungimasis su kraujo plazmos baltymais apskaičiuo-
jamas procentais. Kai šis rodiklis didesnis už 90 proc.,
tuomet jungimasis su baltymais yra geras. Kuo geriau
vaistinis preparatas jungiasi su kraujo plazmos balty-
mais, tuo mažiau jo patenka į motinos pieną.

Vaistinio preparato biologinis prieinamumas
Vaistinio preparato biologinis prieinamumas yra

farmakokinetikos rodiklis, rodantis, kokia išgerto vais-
tinio preparato dalis patenka į sisteminę kraujotaką.
Biologinis prieinamumas apskaičiuojamas procentais.
Mažas išgerto vaisto biologinis prieinamumas gali būti
dėl blogos preparato absorbcijos iš virškinamojo trakto
arba dėl vaisto metabolizmo pirmojo prasiskverbimo
į kepenis būdu, kai iš virškinamojo trakto absorbuotas
vaistinis preparatas patenka į vartų venų sistemą, vertų
venomis nukeliauja į kepenis, ten metabolizuojamas
ir tik tada patenka į sisteminę kraujotaką. Dėl metabo-
lizmo pirmojo prasiskverbimo į kepenis metu kai kurių
išgertų vaistinių preparatų, pvz., lidokaino biologinis
prieinamumas yra toks mažas, kad sisteminėje kraujo-
takoje nesusidaro kliniškai reikšminga vaistinio prepa-
rato koncentracija. Tokie preparatai vartojami tik pa-
renteraliai. Specialiojoje dalyje pateikiama informaci-
ja apie atskirų vaistinių preparatų biologinį prieina-
mumą suaugusiems žmonėms, nes duomenų apie šį
rodiklį naujagimiams ar kūdikiams nėra. Geriamojo
vaisto biologinis prieinamumas leis suprasti, kokia su
motinos pienu patekusi vaistinio preparato dalis pateks
į kūdikio sisteminę kraujotaką.

Molekulinė masė
Vaistinio preparato molekulinė masė (MM) labai

svarbi medikamento patekimui į motinos pieną.
Vaistai, kurių molekulinė masė maža (<200), pvz.,
etanolio, lengvai prasiskverbia į motinos pieną per
mažas krūties liaukinio epitelio membranos poras.
Vaistiniai preparatai, kurių molekulinė masė didesnė,
prasiskverbia per membraną, ištirpindami du riebali-
nius membranos sluoksnius. Tai reikšmingai sumažina
medikamento patekimą į motinos pieną. Kuo didesnė
vaistinio preparato molekulinė masė, tuo lengviau
vaistas patenka i motinos pieną. Baltyminiai vaistiniai
preparatai (heparinas, insulinas), kurių molekulinė
masė labai didelė, į motinos pieną nepatenka. Jei tik
įmanoma, gydant žindyvę, reikia skirti didelės mole-
kulinės masės vaistinių preparatų.

Vaistinio preparato patekimui į motinos pieną taip
pat svarbi ir medikamento pKa (jonizacijos konstanta).
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Kuo pasiskirstymo tūris didesnis, tuo lėčiau vaistinis
preparatas pasišalina iš organizmo. Kuo vaisto pKa
didesnė, tuo P/K santykis didesnis.

Nepageidaujamo poveikio rizika
Poveikis žindomam kūdikiui
Epidemiologinių tyrimų, kurių metu būtų tiriamas

nepageidaujamas poveikis kūdikiui, pasireiškęs žindy-
vei vartojant medikamentus, yra itin mažai. Ilgalaikio
838 žindomų kūdikių, kurių motinos vartojo įvairius
medikamentus, stebėjimo duomenimis, kliniškai reikš-
mingas nepageidaujamas poveikis buvo retas. Tik vie-
na žindyvė iš dešimties nurodė, kad jos kūdikiui pa-
sireiškė silpnas nepageidaujamas poveikis, kurio gy-
dyti nereikėjo (33). Amerikos pediatrų akademijos
Vaistų komitetas, apibendrinęs daugelio straipsnių ir
monografijų duomenis, teigia, kad žindymo laikotar-
piu vartojant medikamentus, daugelio vaistinių prepa-
ratų nepageidaujamas poveikis yra mažai tikėtinas dėl
mažo patenkančio vaisto kiekio su motinos pienu. Ta-
čiau yra medikamentų, į kurių keliamą riziką reikėtų
atsižvelgti (34). Griežtai draudžiama vartoti priešna-
vikinius vaistus ir radioaktyviąsias medžiagas.

Idiosinkrazinis vaisto poveikis
Idiosinkrazija reiškia ypatingą jautrumą kai ku-

rioms medžiagoms (maistui, vaistams). Žindyvei var-
tojant kai kuriuos vaistinius preparatus (pvz., antibio-
tikus), žindomam kūdikiui yra alerginių reakcijų (pvz.,
bėrimų) rizika. Alerginės reakcijos yra neprognozuo-
jamos. Jas gali sukelti nedidelis su motinos pienu pate-
kusio medikamento kiekis. Dažniausiai alerginių reak-
cijų pasireiškimas nebūna susijęs su vartoto vaistinio
preparato doze. Net mažiausias su motinos pienu pate-
kusio vaisto kiekis gali būti rizikingas. Padidėjusio
jautrumo reakcijų, sukeltų medikamento, patekusio
su motinos pienu, dažnis yra labai mažas (pavieniai
atvejai). Todėl klinikinėje praktikoje šiam reiškiniui
paprastai neteikiama daug reikšmės. Tačiau visada pa-
sitaiko išimčių. Tuo atveju, kai motinai vartojant vais-
tinį preparatą, kūdikiui yra buvusi padidėjusio jaut-
rumo reakcija, žindyvei vartoti tą patį medikamentą
nepatartina. Jei vaistą vartoti būtina, žindymą reikia

nutraukti (31).
Kita situacija, kai nepageidaujamas poveikis gali

pasireikšti esant mažai vaistinio preparato koncentra-
cijai motinos piene, yra susijusi su gliukozės-6-fosfat-
dehidrogenazės (G-6-PD) trūkumu žindomam kūdi-
kiui. G-6-PD yra eritrocitų fermentas, kuris dalyvauja
palaikant antioksidantą gliutationą aktyvioje būsenoje.
Jeigu yra fermento stoka, eritrocitai tampa jautresni
oksidacijos poveikiui, sukeliančiam hemolizę. Nedi-
delės medikamentų dozės asmenims, turintiems G-6-
PD trūkumą, gali lengvai sukelti hemolizę (31). Lai-
mei, baltaodžiams ši patologija reta. G-6-PD trūkumas
pasireiškia apytikriai 11 proc. juodaodžių vyrų, o apie
20 proc. juodaodžių moterų yra šio geno nešiotojos
(35). Jeigu žindomam kūdikiui nustatytas G-6-P trū-
kumas, žindyvei draudžiama vartoti oksidacinį poveikį
sukeliančius vaistinius preparatus (4 lentelė).

Poveikis pieno sintezei
Daugelyje literatūros šaltinių svarstoma žindyvės

vartojamų medikamentų nepageidaujamo poveikio
rizika žindomam kūdikiui. Tačiau nereikėtų pamiršti,
kad kai kurie vaistiniai preparatai gali nepalankiai
veikti pieno sintezę, kurią reguliuoja prolaktinas. Žin-
dyvės kraujyje sumažėjus prolaktino koncentracijai,
sumažėja pieno gamyba. Prolaktino sintezę veikia dvi
vaistinių preparatų grupės: hormoninai ir dopaminer-
giniai vaistai. Dažniausiai vartojami hormonai, daran-
tys poveikį pieno sintezei, yra estrogenai. Nors šių
vaistinių preparatų į motinos pieną išsiskiria labai ma-
žai, inhibuodami prolaktino receptorius, ankstyvuoju
žindymo laikotarpiu jie slopina pieno sintezę. Todėl
ankstyvuoju žindymo laikotarpiu siūloma vartoti to-
kius geriamuosius kontraceptinius vaistus, į kurių su-
dėtį įeina tik progestagenai. Estrogenų ir progestagenų
derinio žindyvei vartoti nerekomenduojama. Vaistiniai
preparatai, kurie stimuliuoja dopamino receptorius
(pvz., bromokriprinas), slopina prolaktino sekreciją.
Tuo tarpu vaistai, kurie blokuoja dopamino receptorius
(pvz., metoklopramidas), didina pieno gamybą. Nors
pasitaiko atvejų, kai bromokriptinas vartojamas pieno
sintezei slopinti, tačiau dėl jo saugumo abejojama. Pie-
no gamybą taip pat gali slopinti tiazidiniai diuretikai

4 lentelė. Vaistiniai preparatai, galintys sukelti hemolizę gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės
trūkumą turintiems kūdikiams

                                     Vaisto pavadinimas            Apibūdinimas

Acetilsalicilo rūgštis (Aspirin) Analgetikas, antipiretikas
Chlorpromazinas (Aminasinum) Antipsichozinis vaistas
Chinidinas (Apo-quinidine) IA klasės antiaritminis vaistas
Chinolonai (ciprofloksacinas, norflokscinas) Antibakteriniai vaistai

Sulfanamidai (Trimethoprimum – sulfonamido ir trimetoprimo derinys) Antibakteriniai vaistai
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ir serotonino antagonistai (pvz., ciproheptdinas) (31).
Norint išvengti nepageidaujamo poveikio žindomam
kūdikiui, reikia mokėti tinkamai parinkti vaistinį pre-
paratą žindyvei.

Vaistinio preparato parinkimo žindyvei
bendrosios taisyklės
1. Nustatyti, ar medikamentas absorbuojasi iš žin-

dyvės virškinamojo trakto. Daugelis vaistinių pre-
paratų, įskaitant aminoglikozidų grupės antibiotikus,
vankomiciną, III kartos cefalosporinų grupės antibi-
tikus, morfiną, magnio druskas, blogai absorbuojasi
iš virškinamojo trakto, todėl nereikia tikėtis, kad kūdi-
kio kraujyje susidarys reikšminga medikamento kon-
centracija. Nepaistant to, būtina stebėti, ar į virškina-
mąjį traktą patekę medikamentai nesukels nepagei-
daujamo poveikio – diarėjos.

2. Būtina nustatyti teorinę  dozę, tenkančią kūdikiui
(t. y. didžiausia vaistinio preparato koncentracija, kuri
gali būti motinos piene vartojant didžiausią medika-

mento dozę) ir palyginti su doze, vartojama kūdikiams
gydyti.

3. Reikia parinkti tokį vaistinį preparatą, kurio pu-
sinės eliminacijos laikotarpis trumpesnis. Kuo trum-
pesnis pusinės eliminacijos laikotarpis, tuo greičiau
susidaro didžiausia vaistinio preparato koncentracija
kraujo plazmoje, tuo greičiau medikamentas pasišalina
iš motinos (ir kūdikio) kraujo plazmos ir motinos pie-
no. Nustatykite laikotarpį, per kurį susidaro didžiausia
vaistinio preparato koncentracija kraujo plazmoje ir
patarkite žindyvei nežindyti kūdikio tuo metu, kai
vaisto koncentracija motinos kraujyje yra didžiausia.

4. Būkite atsargūs su medikamentais (ar veikliai-
siais jų metabolitais), kurių pusinės eliminacijos laiko-
tarpis ilgas – tai barbitūratai, benzodiazepinai, meperi-
dinas (sintetinis opioidas), fluoksetinas (antidepre-
santas, selektyvus serotonino reabsorbcijos inhibito-
rius). Žindyvei vartojant šiuos medikamentus, kūdikio
kraujyje gali susidaryti didelė jų koncentracija.

5. Jei įmanoma, parinkite tokius medikamentus,

5 lentelė. Vaistiniai preparatai, kuriuos saugu vartoti žindymo laikotarpiu

      Vaistų grupės       Vaistų pavadinimai                                 Pastabos
Analgetikai Paracetamolis, ibuprofenas, Migrenos priepuolio metu galima vartoti suma-

flurbiprofenas* ketolorakas, triptaną. Stipriam skausmui malšinti galima var-
mefenamino rūgštis, toti morfiną
sumatriptanas, morfinas

Antikoaguliantai Acenokumarolis,  heparinas Žindomiems kūdikiams, kurių motinos vartojo
(paprastas ar mažos mole- šiuos vaistus, kraujo plazmoje medikamentų ne-
kulinės masės), varfarinas nustatyta. Kraujavimo laikas nepakito

Antidepresantai Sertralinas, Kitus vaistinius preparatus, įskaitant fluoksetiną,
tricikliai antidepresantai reikėtų vartoti atsargiai

Vaistai nuo Karbamazepinas, fenitoi- Su motinos pienu patenkančio vaistinio preparato
epilepsijos nas, valproinė rūgštis kiekis mažesnis nei 10 proc. įprastinės kūdikio

dozės, apskaičiuotos pagal kūno masę
Antihistamininiai Loratadinas Galima vartoti ir kitus antihistamininius vaistus,
vaistai tačiau jų koncentracija motinos piene nežinoma
Antimikrobiniai Penicilinai, cefalosporinai, Nevartoti chloramfenikolio ir tepraciklino grupės
vaistai aminoglikozidai, makrolidai antibiotikų
Beta adrenorecep- Labetalolis, propranololis Taip pat saugu vartoti angiotenziną konvertuojan-
torių blokatoriai čių fermentų inhibitorius ir kalcio kanalų bloka-

torius
Endokrininę sistemą Insulinas, levotiroksinas, Su pienu patenkančio vaistinių preparatų kiekis
veikiantys vaistai propiltiouracilas* yra mažesnis nei 1 proc. įprastinės kūdikio

dozės, apskaičiuotos pagal kūno masę. Poveikio
skydliaukės funkcijai nepasireiškė

Gliukokortikoidai Prednizolonas, prednizonas Su pienu patenkančio vaistinių preparatų kiekis
sudaro 0,1 proc.  įprastinės kūdikio dozės, apskai-
čiuotos pagal kūno masę

* Lietuvos rinkoje nėra.
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kurie gerai jungiasi su kraujo plazmos baltymais. To-
kie medikamentai išliks cirkuliuoti žindyvės kraujo-
takoje ir neprasiskverbs į pieną.

6. Jei vaistinis preparatas sukelia slopinamąjį, ra-
minamąjį poveikį ar kitokį poveikį CNS, tikėtina, kad
jo pateks ir į motinos pieną, o kūdikiui sukels panašų,
tik silpnesnį poveikį. Nors nėra pakankamai įrodymų,
tačiau pastebėta, kad yra ryšys tarp slopinamųjų medi-
kamentų (ypač fenotiazinų grupės neuroleptikų) var-
tojamų žindyvės ir staigios kūdikių mirties sindromo.

7. Atsargiai skirkite žindyvei žolinių preparatų. Jų
sudėtyje gali būti cheminių medžiagų, kurios gali būti
pavojingos kūdikiui. Stenkitės skirti tik tokių prepara-
tų, kurių sudėtyje yra vienos rūšies vaistažolės, venkite
mažai žinomų vaistažolių mišinių. Neviršykite reko-
menduojamos dozės (27).

Žindyvėms skirtini vaistai
Vaistai, kuriuos galima vartoti žindyvei, nurodyti

5 lentelėje. Pateiktas sąrašas yra nedidelis ir negalu-
tinis. Ištirtų žindyvių ir kūdikių skaičius yra nedidelis.

Duomenų apie ilgalaikio vaistinių preparatų vartojimo
sukeltus padarinius yra nedaug. Saugumas šiuo atveju
nustatytas atsižvelgiant į RDK (<10 proc.) ir trumpa-
laikio vartojimo sukeltą (arba nesukeltą) nepageidau-
jamą poveikį (36).

Išvada
Apsisprendimas nutraukti žindymą dėl medika-

mentų vartojimo turi būti gerai apsvarstytas ir pagrįs-
tas realiu vaistinio preparato keliamu pavojumi, o ne
gydytojo ar žindyvės nuogąstavimais. Nutraukiant žin-
dymą dėl medikamentų vartojimo, svarbu apsvarstyti
ne tik vaistinio preparato, bet ir žindymo nutraukimo
keliamą pavojų kūdikiui ir žindyvei. Nors stipriai įsi-
galėjusi nuomonė, kad žindyvei jokių medikamentų
vartoti negalima, yra tik keletas vaistinių preparatų,
kurių toksinis poveikis žindomam kūdikiui yra reikš-
mingas ir išsamiai aprašytas. Tačiau nereikia pamiršti,
kad žindymo laikotarpiu reikėtų vengti medikamentų
vartojimo. Vaistinius preparatus reikia vartoti tik tuo
atveju, jei kitos galimybės nėra.

Breastfeeding and medications
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Summary. Breastfeeding is the most healthful method of feeding neonates and infants. In 2001 about 98%
of new mothers in Lithuania started breastfeeding their neonates. One-third of nursing women (34%)
discontinued breastfeeding at the time when infant reached the age of 3 months. About 56% of women breastfed
their infants longer than 4 months. Only 3–6% of nursing women discontinued breastfeeding after the fourth
month. Discontinuation of breastfeeding in 21–23% of all cases was directly or indirectly associated with use
of medications. Such data suggest that there is a lack of information often leading physicians to advise mothers
to discontinue breastfeeding because of medication use.

The aim of this article was to survey the situation about classification of drugs used during breastfeeding
and factors influencing drug transfer into milk in order to give more information for physician concerning the
use of medication during breastfeeding.

In this review, a short description of main pharmacokinetic characteristics, influencing drug transfer into
milk; information on the classification of drugs used during breastfeeding; some considerations on drug safety
and possible adverse effects of medications on breastfed infant; the list of drugs preferred for nursing women
are presented.
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Klaidų atitaisymas
Errata

R.Piškinienės straipsnio „Akiduobės endoprotezo kosmetinis efektas pašalinus akies obuolį“,
spausdinto Medicina (Kaunas) 2006;42(9):717-24, lentelėse 5 (719 psl.), 7 (720 psl.), 9 (721 psl.)
ir 11 (722 psl.) vietoje „pagrindinė grupė“ turėtų būti „operuota akis“, o vietoje „kontrolinė
grupė“ turėtų būti „porinė akis“.


