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Tαξινόμηση φαρμάκων κατά κατηγορίες για τα έτη  
2001 και 2002 σύμφωνα με το δίκτυο PDR:
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Φάρμακα χορηγούμενα σε δερματοπάθειες 
κατά την κύηση και γαλουχία

ΙφΙγένέΙα Δανοπούλού
Δερματολόγος-αφροδισιολόγος

έπίκουρος Καθηγήτρια πανεπιστημίου αθηνών, νοσοκομείο «α. Συγγρός»

Οι συγγενείς ανωμαλίες στα βρέφη κυμαίνονται από 1-5% στο συνολικό 
πληθυσμό. Τo 20% αυτών οφείλονται σε χρωμοσωματικές ανωμαλίες, το 
10% σε εξωγενή αίτια και οι υπόλοιπες είναι αγνώστου αιτιολογίας.

Φάρμακα που χορηγούνται συχνά και μπορεί να προκα-
λέσουν αναστολή της αναπτύξεως ή άλλες ανωμαλίες:

Αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου νεφρική ανεπάρκεια
Αντιθυρεοειδικά υποθυρεοειδισμός
β αναστολείς αναστολή ανάπτυξης
Βενζοδιαζεπίνες εξάρτηση (Kατηγορία D)
Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη  ολιγοϋδράμνιο, παραμονή ανοι-

κτού βοταλίου πόρου
Βαρβιτουρικά εξάρτηση
Τετρακυκλίνες  αναστολή ανάπτυξης, δυσχρωμία 

δοντιών
Βαρφαρίνη αιμορραγία

•  Φάρμακα που απαγορεύονται απολύτως ............................. Kατηγορία Χ
•  Φάρμακα που επιτρέπεται να χορηγηθούν
   με τεκμηριωμένες κλινικές μελέτες  ......................................Κατηγορία Α
•  Φάρμακα που μπορεί να χορηγούνται περιστασιακά ......Κατηγορίες Β C D

•  Κατηγορία Β : Όχι επιπτώσεις σε πειραματόζωα - δεν υπάρχουν επαρκή 
δεδομένα στους ανθρώπους ή όχι επιπτώσεις στον άνθρωπο με επιπτώ-
σεις σε ζώα.

•  Κατηγορία C: υπάρχουν επιπτώσεις σε  ορισμένα πειραματόζωα - δεν 
υπάρχουν επαρκή δεδομένα στους ανθρώπους ή ανεπαρκή δεδομένα 
σε ζώα και άνθρωπο.

•  Κατηγορία D : Υπάρχουν δεδομένα για ορισμένες επιπτώσεις επί ανθρώπινων 
εμβρύων – είναι αποδεκτή η χορήγηση μόνο σε βαριές καταστάσεις.

Αν και για τα περισσότερα φάρμακα ισχύει η απαγόρευση, ιδιαίτερα για τις 
πρώτες 10 εβδομάδες της κυήσεως, που λαμβάνει χώρα η οργανογένεση, 
ορισμένες ουσίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες τους τελευταίους μήνες. Τέτοιες 
ουσίες είναι οι τετρακυκλίνες, τα κορτικοστεροειδή σε πολύ μεγάλες δόσεις 
και ορισμένα αντιπηκτικά. 

Λήψη φαρμάκων  
κατά τη διάρκεια της κύησης  
σε δείγμα 14.000 γυναικών

αναλγητικά ...................................... 33%
σκευάσματα σιδήρου ...................... 33%
διάφορα βιταμινούχα ................... 17.5%
αντιόξινα ......................................... 23%
αντιβιοτικά ........................................ 8%

Πρέπει να τονι-
στούν τα εξής:

• Εκτός από την «τερατο-
γόνο» δράση πρέπει να 
έχουμε υπόψη μας και 
τις λιγότερο σημαντικές 
συγγενείς ανωμαλίες ή 
και άλλες συνέπειες από 
χορήγηση φαρμάκων σε 
όλη τη διάρκεια της κύ-
ησης.
• Όταν θεραπεύουμε δερ-
ματοπάθειες την ευθύνη 
για τα φάρμακα που χορη-
γούμε παίρνουμε εμείς και 
δεν παραπέμπουμε στον 
γυναικολόγο!
• Τα πειράματα σε ζώα 
είναι μόνον ενδεικτικά και 
δεν ισχύουν πάντα για τον 
άνθρωπο.
• Να προσέχουμε αλλά να 
μην υποδοσολογούμε.

Φάρμακα χορηγούμενα συχνά 
στην ιατρική πράξη τα οποία 

προκαλούν τερατογένεση

Φαινυντοΐνη
Καρβαμαζεπίνη 
Λίθιο
Βαρφαρίνη
Δαναζόλη
Βαλπροϊκό νάτριο
ρετινοειδή
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Έμβρυο 
τις πρώτες 
εβδομάδες.

Έμβρυο 4 μηνών. Έμβρυο 6 μηνών.

2001
Α .............................................5
Β..........................................291
C .........................................821
D ...........................................99
X .........................................117
O .........................................916

2002
A .............................................7
B..........................................296
C .........................................802
D .........................................124
X .........................................124
O .........................................840
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     Ένα φάρμακο είναι δυνατόν να κατατάσσεται σε διαφορετική κατηγορία 
ανάλογα:
• Με το χρόνο χορήγησης
Παράδειγμα: η δικλοφενάκη (Voltaren) ανήκει στην κατηγορία Β στο πρώτο 
3μηνο και D στο τελευταίο.
• Με τη δοσολογία
Παράδειγμα: η ασπιρίνη (<150mg κατηγορία C, >150mg στο 3ο τρίμηνο 
κατηγορία D).

Aντιβιοτικά

•  Κατηγορία Β: Πενικιλλίνη, Κεφαλοσπορίνες, Κλινταμυκίνη, Ερυθρομυκίνη, 
Μετρονιδαζόλη Νιτροφουραντοΐνη

•  Κατηγορία C: Ιμιπρανέμη, Κλαρυθρομυκίνη, Χλωραμφενικόλη, 
Σιπροφλοξασίνη, Σουλφοναμίδες, Τριμεθοπρίμη, Βανκομυκίνη

•  Κατηγορία D:  Τετρακυκλίνες, Αμινογλυκοσίδες, Στρεπτομυκίνη, 
Τομπραμυκίνη 

Οι σουλφοναμίδες έχει αναφερθεί ότι μπορεί να προκαλέσουν πυρηνικό 
ίκτερο χορηγούμενες λίγο πριν από τον τοκετό. Έχουν περιγραφεί και πιθανές 
συγγενείς ανωμαλίες.
Οι τετρακυκλίνες πρέπει να αποφεύγονται ακόμη και τους τελευταίους μήνες 
της κυήσεως διότι δημιουργούν σύμπλοκες ενώσεις με το ασβέστιο και ενσω-
ματώνονται στα οστά και τα δόντια με αποτέλεσμα την ελαττωμένη ανάπτυξη 
των οστών και τη δυσχρωμία στα δόντια.

Antibiotic Use in Pregnancy and Lactation. «What is and is Not Known about Teratogenic and Toxic 
Risks». Gerard G. et al. Obstetrics & Gynecology, 2006, 107:1120-1138.

Συστηματικώς χορηγούμενα φάρμακα  
στη Δερματολογία κατηγορίας Χ:

•  Ρετινοειδή (Bιταμίνη Α, ετρετινάτη, ακιτρεκίνη ισοτρετινοΐνη, Tazarotene, 
Bexarotene)

•  Θαλιδομίδη

Για τα παραπάνω συνιστάται να γίνεται τεστ κύησης πριν χορηγηθούν

Η ρετινόλη (Βιταμίνη Α) σε υψηλές δόσεις προκαλεί ανωμαλίες του ΚΝΣ, του 
ωτός και των οφθαλμών, λυκόστομα και διάφορες σκελετικές ανωμαλίες. 
Παρόμοιες ανωμαλίες μπορεί να προκαλέσουν και όλα τα παράγωγά της. 
Η ισοτρετινοΐνη είναι δυνατόν να προκαλέσει επίσης υποπλασία του θύμου, 
συγγενείς καρδιοπάθειες, υδροκέφαλο και τύφλωση, ενώ η ετρετινάτη είναι 
δυνατόν να προκαλέσει και υποπλασίες των άκρων.

Αντιϊσταμινικά

Χλωροφενιραμίνη (Istamex) ..................................................................  B
Μηλεϊνική βρωμοφενιραμίνη (Dimetab).................................................  B
Κυπροεπταδίνη (Periactin) .....................................................................  B
Διμεθυνδένη (Fenistil) ............................................................................  B
Λοραταδίνη (Clarityne) ..........................................................................  B
Σετιριζίνη (Zιρτεκ) ...................................................................................  B
Υδροξυζίνη (Atarax) .............................................................................. C
Προμεθαζίνη (Phenergan) ..................................................................... C
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Αντιμυκητιασικά

• Κατηγορία Β: Αμφοτερικίνη Β, Τερμπιναφίνη

•  Κατηγορία C: Κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη, 

φλουοκοναζόλη, Γκριζεοφουλβίνη

• Κατηγορία D: Bονκοναζόλη

Κυτταροστατικά

H χορήγησή τους θα πρέπει να αποφεύγεται. Η Μεθοτρεξάτη, η 5-φθο-
ριουρακίλη και η κυκλοφωσφαμίδη ανήκουν στην κατηγορία D και 
προκαλούν σκελετικές και άλλες ανωμαλίες.  Η Μεθοτρεξάτη εκτός 
από τερατογόνο δράση (υδροκεφαλία, μικρογναθία, λυκόστομα κ.ο.κ.) 
συνδέεται με χρωματοσωματικές ανωμαλίες και ολιγοσπερμία.

Αντι-ιϊκά φάρμακα

    Τα συστηματικά κορτικοστεροειδή κατατάσσονται στην κατηγορία C αλλά, 

παραταύτα, σε μέτριες δόσεις χαρακτηρίζονται ως ασφαλές φάρμακο. Σε 

μεγάλες δόσεις έχουν περιγραφεί αναστολή της αναπτύξεως, καταστολή του 

άξονα ΥΕ, αυξημένη τάση αποβολής και λυκόστομα. Σε μία περίπτωση έχει 

παρατηρηθεί σε βρέφος αμφοτερόπλευρος καταρράκτης.

H βήτα- και Η δεξαμεθαζόνη πρέπει να αποφεύγονται (π.χ. Celestone 

Chronodose). Σκεύασμα επιλογής είναι η πρεδνιζολόνη και η πρεδνιζόνη, 

που είναι το μόνο σκεύασμα που δεν διέρχεται τον πλακούντα.

 Διάφορα φάρμακα χρησιμο-
ποιούμενα στη Δερματολογία

Χλωροκίνη ...................................C
Δαψόνη .......................................C
Κυκλοσπορίνη .............................C
Ψωραλένια ..................................C
Πενικιλλαμίνη ..............................D
Οιστρογόνα .................................. X

Βιολογικά φάρμακα

•  Infliximab (Remicade)*  B(;). Συνιστάται αποφυγή κατά τη διάρκειά της και 2 
μήνες μετά κύησης και λήψη αντισυλληπτικών.

• Etanercept (Enbrel)**  B. Συνιστάται αποφυγή κατά τη διάρκεια της κύησης 
• Efalizumab (Raptiva)  C. Ελάχιστα δεδομένα
*Katz JA. Outcome of pregnancy in women receiving Infliximab for the treatment of Crohn’s disease 
and rheumatoid arthritis. Am J Gastroenterol 2004, 99:2385-2392.
**Jordan JK. Efalizumab for the treatment of moderate to severe plaque psoriasis, Ann Phharmacother, 
2005, 39; 1476-1482.

14 17
Bιταμίνες

Η κατάταξή τους συνδέεται με 
τη δόση χορήγησης

Βιταμίνη D .......................A
Βιταμίνη Β6 .....................A
Βιταμίνη Α .......................A
Βιταμίνη C .......................A
Βιταμίνη Κ .......................C

Φυλλικό οξύ ...................A

Ο Σίδηρος μπορεί να χορηγεί-
ται αλλά δεν κατατάσσεται σε 
κάποια κατηγορία.

19
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Acyclovir, 
Valacyclovir, 
Famcyclovir ................................ B
Cidofovir ....................................C
Foscarnet ...................................C
Ganciclovir .................................C

Interferon ..................................C
Lamivudin ..................................C
Oseltamvir .................................C
Ribavirin .....................................X
Tenofovir ................................... B
Zidovudine .................................C
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        Η τοπικώς χορηγούμενη νυστατίνη είναι το μόνο τοπικώς χορηγούμενο 
φάρμακο που κατατάσσεται στην κατηγορία Α.
Τοπικώς χορηγούμενα φάρμακα με ελάχιστο κίνδυνο: κατηγορία Β.

- Τα κορτικοστεροειδή μπορούν να χορηγούνται τοπικά στην κύηση χωρίς 
όμως να γίνεται κατάχρηση. Έχει περιγραφεί αναστολή της αναπτύξεως σε 
βρέφος όπου γινόταν χρήση μεγάλης ποσότητας τοπικής τριαμσινολόνης 
(40mg/24ωρο). 
- Για τη θεραπεία των παρασιτώσεων  θεωρούνται ασφαλή:
• βενζοϊκό βενζύλιο 25%
• κροταμιτόνη
• μαλαθείο 0,5. 
Οι περμεθρίνες θεωρούνται λιγότερο ασφαλείς.

     Η UVB μπορεί να εφαρμοσθεί σε εκτεταμένη ψωρίαση.

Η PUVA πρέπει να αποφεύγεται. (Στην ανάγκη πρέπει να εφαρ-
μόζεται με μορφή “bath PUVA” για αποφυγή συστηματικής 
λήψης ψωραλενίων).
Η αλκοόλη, όταν καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες, κατα-
τάσσεται στην κατηγορία D (σύνδρομο FAS και FAE).

Ο καπνός βλάπτει σοβαρά κατά την κύηση (κίνδυνος πρόωρου 
τοκετού αποκόλλησης πλακούντα, αποβολών, λιποβαρούς 
νεογνού) και κατατάσσεται στην κατηγορία D.

Φάρμακα που πρέπει να αποφεύγονται κατά τη γαλουχία

Υδροχλωρική αμιοδαρόνη ...........................................υποθυρεοειδισμός 
Ασπιρίνη ............................................................................ σύνδρομο Rey
Βαρβιτουρικά ....................................................................................ζάλη
Βενζοδιαζεπίνες ......................................................................... λήθαργος
Καρβιμαζόλη ...............................................................υποθυρεοειδισμός
Αντισυλληπτικά ..............................................................ελαττωμένο γάλα 
Κυτταροστατικά .............................................................. ανοσοκαταστολή
Υδροχλωρική εφεδρίνη ..................................................... ευερεθιστότητα
Τετρακυκλίνες ............................................................οδοντική δυσχρωμία

Κατά την περίοδο του θηλασμού τα αντιϊσταμινικά πρέπει να αποφεύγονται 
διότι ελαττώνουν την παραγωγή του γάλακτος και την αντίδραση του νεογνού 
στο stress.
Κατά την περίοδο του θηλασμού τα κορτικοστεροειδή μπορούν να χορηγούνται 
χωρίς κίνδυνο σε μικρές έως μέτριες δοσολογίες. Η δόση που προσλαμβάνεται 
από το βρέφος είναι μικρότερη του 0.1%.

Φάρμακα χορηγούμενα στη γαλουχία

- Κατά τη διάρκεια της γαλουχίας ισχύουν τα 
εξής:
Να διακόπτονται φάρμακα που απορροφώνται 
και εκκρίνονται στο μητρικό γάλα εφ΄ όσον το 
σκεύασμα έχει γνωστές σοβαρές ανεπιθύμητες 
ενέργειες ή να διακόπτεται ο θηλασμός.
Να συνιστάται απλώς προσοχή εφ’ όσον το 
φάρμακο εκκρίνεται στο γάλα αλλά δεν πα-
ρουσιάζει ανεπιθύμητες ενέργειες 

Τοπικώς χορηγούμενα φάρμακα  
που πρέπει να αποφεύγονται στην κύηση

Ποδοφυλλίνη - ποδοφυλλοτοξίνη
Εξαχλωροφένιο
Καλσιποτριόλη
tacrolimus-pimecrolimus
Povidone iodide .....................................................................................D
μικοναζόλη ............................................................................................C
τρετινοΐνη ...............................................................................................C
πριλοκαΐνη (EMLA) (μεθαιμοσφαιριναιμία)

Για ορισμένες άλλες κατηγορίες συστηματικώς  
χορηγούμενων φαρμάκων ισχύουν τα εξής:

- Αντιδιαβητικά: Αποφυγή όλων εκτός της ινσουλίνης.
- Ηρεμιστικά όπως διαζεπάμες και αντικαταθλιπτικά θα πρέπει να αποφεύ-
γονται.
- Αναλγητικά-Αντιφλεγμονώδη: Ασπιρίνη : Ανήκει στην κατηγορία C (τε-
ρατογόνος μόνο σε ζώα). Μπορεί να προκαλέσει παράταση της κυήσεως, 
υπέρβαρο νεογνό και αιμορραγία στα βρέφη. Η ναπροξένη, η ιβουπροφένη 
(Oruvail) και η ινδομεθαζίνη ανήκουν στην κατηγορία Β. 
- Τα μη κορτικοστεροειδή αντιφλεγμονώδη και τα αναλγητικά αποτελούν 
παράδειγμα επικινδυνότητας όταν χορηγούνται στους τελευταίους μήνες της 
κύησης.
- Η παρακεταμόλη*, οι πενικιλλίνες και κεφαλοσπορίνες, τα αντιόξινα και τα 
εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά είναι φάρμακα χορηγούμενα συχνά και από 
τα πλέον «ασφαλή» στη διάρκεια της κύησης.
*Σε πολύ συχνή χορήγηση έχει αναφερθεί αυξημένη συχνότητα άσθματος σε 
νεογνά (Thorax, 2002:57,958-963)

26. Επίδραση της κύησης στη λήψη  
και το μεταβολισμό φαρμάκων

Έχει διαπιστωθεί ότι το 50% των γυναικών από φόβο δεν παίρνουν τα φάρμακα 
που τους χορηγούνται ακόμη και εάν πρόκειται για φάρμακα απαραίτητα.
Ορισμένα φάρμακα είναι λιγότερο δραστικά κατά τη διάρκεια της κύησης λόγω 
επίδρασης στην φαρμακοκινητική του φαρμάκου (φανυντοΐνη) ή αυξημένης 
απέκκρισης (αμοξυσιλλίνη) και είναι δυνατόν να χρειάζεται αναπροσαρμογή 
της δόσης.
Κάθε φορά που συνταγογραφούνται φάρμακα σε γυναίκα γόνιμης ηλικίας θα 
πρέπει να μη λησμονούμε ποτέ την περίπτωση πιθανής κύησης.

Και… ο πατέρας;

Η λήψη γκριζεοφουλβίνης μπορεί να προκαλέσει 
τερατογένεση.
Η φιναστερίδη απαγορεύεται.
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ID

Αμφοτερικίνη Β Μετρονιδαζόλη
Βακιτρακίνη Τερμπιναφίνη
Υπεροξείδιο βενζολίου Οξυκοναζόλη
Ερυθρομυκίνη Περμεθρίνη
Κλινταμυκίνη Υδροκινόνη
Λιντοκαΐνη
Αζελαϊκό οξύ




