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Az antidepresszívumhasználat gyakorlati szempontjai  
a várandósság és az anyatejes táplálás időszakában

Az antidepresszívumok (AD-k) fő terápiás indikációi, vagyis az unipoláris (major) depresszió 
(MDD) és a különféle szorongásos kórképek kifejezetten gyakoriak a várandósság idején, 
illetve  a posztpartum periódusban. Ugyanakkor – tekintettel az antidepresszív farmakoterápia 
magzati és újszülöttkori fejlődésre kifejtett potenciális veszélyeire – a kezelő orvos és a (leen-
dő) édesanya is sokszor fenntartásokkal tekint a hangulatjavító gyógyszerek alkalmazására 
ezen időszakokban. A felelősségteljes döntéshozatalhoz azonban tudnunk kell arról is, hogy 
a kezeletlen depressziónak és szorongásos megbetegedéseknek negatív egészségügyi kö-
vetkezményei vannak mind az anya, mind a magzat/újszülött tekintetében, mely miatt a 
terhesség alatti és a posztpartum időszak MDD-s, illetve szorongásos megbetegedései min-
denképpen kezelésre szorulnak. A kezelés az enyhébb esetekben jellemzően pszichoterápiával, 
míg a súlyosabb esetekben AD-al (is) folytatott farmakoterápiával történik. Sajnos az AD-k 
hatékonyságát és biztonságosságát kevés jó minőségű vizsgálat mérte fel specifikusan a 
kérdéses időszakokban jelentkező affektív megbetegedések kezelése kapcsán. Összefoglaló 
tanulmányunkban megpróbálunk a peripartum időszak AD kezelésével kapcsolatos gyakorlati 
támpontokat nyújtani.
(Neuropsychopharmacol Hung 2018; 20(1): 26–34)
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BEVEZETÉS

A peripartum időszakban az antidepresszívumok 
(AD) leginkább az unipoláris (major) depresszió és 
a különféle szorongásos megbetegedések kezelésére 
javasoltak (Byatt et al., 2013; Molenaar et al., 2018; 
Ornoy és Koren, 2018; Paschetta et al., 2014). Ennek 
kapcsán fontos megjegyezni, hogy a depresszió, és az 
azzal gyakran komorbid módon jelen lévő szorongá-
sos zavarok a peripartum időszakban előforduló leg-
gyakoribb mentális betegségek közé tartoznak (Becker 
et al., 2016; Faludi és Döme, 2016; Goodman et al., 
2016; NICE, 2014, 2016; Prady et al., 2017), így az 
a korábban általánosan elfogadott nézet, miszerint 
a várandósság mintegy védőfaktorként működik a 
depresszióval szemben, a jelenlegi tudásunk szerint 
nem fenntartható (Howard et al., 2014).

Tekintettel a depresszió és a szorongásos megbe-
tegedések peripartum időszakban való magas elő-
fordulási arányára, nem meglepő, hogy a nemzet-
közi adatok szerint a várandósok 2-10%-a kap AD 

terápiát (összesen pedig az 1/3-uk szed valamilyen 
pszichotrop gyógyszert), továbbá, hogy az anyatejes 
táplálás időszakában az egyik leggyakrabban felírás-
ra kerülő gyógyszercsoport az antidepresszívumoké 
(Becker et al., 2016; Ornoy és Koren, 2018; Smith és 
Dubovsky, 2017).

Ugyan jelen dolgozatban az AD-k perinatális idő-
szakban való használatával kapcsolatos információk 
átadására fókuszálunk, de mindenképpen szeretnénk 
már itt megjegyezni, hogy mind a várandósság ide-
jén jelentkező, mind a posztnatális depresszió enyhe, 
illetve közepesen súlyos eseteiben a legtöbb irányelv 
és összefoglaló tanulmány az egyéni vagy csoportos 
pszichoterápiák (elsősorban a kognitív viselkedésterá-
pia (CBT) és az interperszonális terápia (IPT)) önálló 
(értsd párhuzamos gyógyszeres kezelés nélküli) alkal-
mazását preferálja (MacQueen et al., 2016; Malhi et 
al., 2015; Smith és Dubovsky, 2017; Stewart és Vigod, 
2016; Thomson és Sharma, 2017). Sőt, egyes irány-
elvek – például az angol NICE guideline – a súlyos 
terhesség alatti és posztpartum depresszió esetén is 
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opcióként kínálja fel az intenzív CBT-t, akár önálló 
terápiaként, vagy – ha önmagában nem hatékony – 
gyógyszeres kezeléssel kiegészítve (Faludi és Döme, 
2016; NICE, 2014). Hasonlóképpen elmondható, hogy 
a várandósság alatti és a posztpartum időszakban 
jelentkező szorongásos tüneteket/zavarokat elsőként 
pszichoterápiával javasolt kezelni (Faludi és Döme, 
2016; Marchesi et al., 2016; NICE, 2014). Az enyhe-
közepes súlyosságú perinatális depresszió kezelésé-
ben szóba jöhetnek még (általában harmadik vonal-
beli, illetve kiegészítő kezelésként) egyes alternatív 
módszerek, mint a testmozgás, az akupunktúra vagy  
(főleg szezonális depresszióban) a fényterápia, illetve 
a posztpartum időszakban a megfelelő minőségű és 
mennyiségű alvás biztosítása (Epstein et al., 2014; 
Faludi és Döme, 2016; MacQueen et al., 2016; Thom-
son és Sharma, 2017). A fentieknek megfelelően a 
tárgyalt időszakokban antidepresszív farmakoterápiát 
leginkább az alábbi esetekben célszerű indikálni:  
1) súlyos depresszióban és/vagy szorongásos zavar-
ban; 2) enyhe és középsúlyos depresszióban, ameny-
nyiben a pszichoterápia a beteg számára elérhetetlen 
vagy hatástalan; 3) enyhe és középsúlyos depressziós 
epizódban, ha a beteg anamnézisében súlyos depresz-
sziós epizód szerepel; 4) ha a beteg a pszichoterá-
piával szemben az AD kezelést részesíti előnyben;  
5) pszichoterápiára nem reagáló szorongásos zavarok 
kapcsán (illetve akkor, ha pszichoterápia nem elérhető, 
vagy a szorongásos zavarral küszködő beteg ragasz-
kodik a gyógyszeres kezeléshez) (Faludi és Döme, 
2016; Hantsoo és Epperson, 2017; MacQueen et al., 
2016; Marchesi et al., 2016; NICE, 2014; Paschetta  
et al., 2014; Smith és Dubovsky, 2017; Stewart és 
Vigod, 2016).

Fontos tudnivaló még, hogy AD terápiát depresz-
sziós epizódban csak akkor adjunk, ha (amennyire ez 
lehetséges) megbizonyosodtunk róla, hogy a depresz-
sziós epizód mögött álló alapbetegség nem bipoláris 
zavar, hiszen bipoláris zavarban az antidepresszív 
(mono)terápia ronthatja a kórkimenetelt (Faludi és 
Döme, 2016; Kim et al., 2014; Rihmer et al., 2015;  
Stewart és Vigod, 2016; Thomson és Sharma, 2017). 
Hasonlóan fontos a posztpartum időszakban jelent-
kező depressziós tünetek kapcsán a posztpartum 
pszichózis lehetőségének kizárása, mivel ennek a te-
rápiája eltér a posztpartum depresszióétól (Stewart 
és Vigod, 2016).

A terhesség alatti/posztpartum időszakban alkal-
mazott pszichotrop (nem feltétlenül antidepresszív) 
gyógyszereléssel kapcsolatos alapelveket a következő 
pontokban igyekeztünk összefoglalni: 1) ha a gyógy-
szeres kezelésnek van nem gyógyszeres alternatívája 

(pl. pszichoterápia), akkor azt válasszuk; 2) a gyógy-
szer legkisebb, még hatékony dózisának alkalmazása a 
lehető legrövidebb ideig; 3) adott gyógyszercsaládból 
a legkisebb rizikóval bíró szer preferálása; 4) a lehető 
legkevesebb hatóanyag egyidejű alkalmazása; 5) az 
első trimeszterben (ezen belül is elsősorban a 4.-12. 
terhességi héten) különös figyelmet kell fordítani arra, 
hogy csak a legszükségesebb farmakonok kerüljenek 
alkalmazásra; 6) amennyiben ismert az adott gyógy-
szer szedésével kapcsolatos rizikó természete, akkor 
gondoskodni kell annak adekvát fötális szűréséről; 
7) a szülész és a neonatológus tudjon róla, hogy a 
kismama pszichotrop gyógyszert szedett a terhesség 
idején; 8) a szoptatást lehetőség szerint olyan idő-
pontokra kell időzíteni, amikor a gyógyszer anyatej-
ben lévő koncentrációja várhatóan a legalacsonyabb;  
9) a szedatív hatású gyógyszereket szedő anya ne alud-
jon egy ágyban az újszülöttel; 10) a gyógyszereléssel/
kezeléssel kapcsolatos döntésekbe – a kockázatok és 
az előnyök ismertetése után – a szülőket is be kell 
vonni; 11) ha az anyatejes táplálás (szoptatás) idején 
pszichiátriai gyógyszert szed az anya, akkor fel kell 
hívni a figyelmét arra, hogy monitorozza a potenciális 
mellékhatások (pl. szedáció, nyugtalanság, szopási 
renyheség, az elvárhatónál több sírás, szopás utáni 
hányás, extrapiramidális tünetek stb.) megjelenését 
az újszülöttben és kérni kell rá, hogy amennyiben 
ezeket észleli, akkor kérjen tanácsot az orvosától 
(ha van rá mód az anyát még a gyógyszer beállítása 
előtt meg kell kérni, hogy jól figyelje meg az újszülött 
magatartását, hogy később legyen összehasonlítá-
si alapja); 12) a terhesség alatt szedett pszichotrop 
gyógyszerek, főleg ha szedésüket a szoptatás idő-
szakában nem folytatja az anya, megvonási szind-
rómát okozhatnak az újszülöttben, ezért általában 

– ha egyéb szempont nem írja ezt felül – a terhesség 
alatt szedett pszichotrop gyógyszert folytatni javasolt  
a szoptatás ideje alatt; 13) gyermeket vállalni kívánó 
páciensünknek hívjuk fel a figyelmét arra, hogy a 
teherbeesés időpontját célszerű úgy időzíteni, hogy 
azt legalább 3 hónapnyi tünetmentes időszak előzze 
meg; 14) a várandós anya szervezetében olyan válto-
zások történnek, melyek megváltoztatják bizonyos 
gyógyszerek farmakokinetikai jellemzőit. Így a gyo-
morürülés lassul, az intesztinális tranzitidő megnő; 
a vese keringése és a GFR, és így a vesén át ürülő 
gyógyszerek clearence-e nő; egyes citokróm P450 
típusú enzimek (pl. CYP1A2, CYP2C19, CYP3A4) 
aktivitása megváltozik; nő a plazma térfogatának és a 
zsírszövetnek a mennyisége. Ezeket a változásokat az 
alkalmazott gyógyszerek dózisának megfelelő irányú 
változtatásával kell kompenzálni, a gyógyszerszinteket 
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pedig gyakrabban kell monitorozni (Byatt et al., 2013; 
Chisolm és Payne, 2016; Faludi és Döme, 2016; Smith 
és Dubovsky, 2017).

A kezeletlen antenatális és posztnatális depresz-
sziónak nemcsak az anya hangulati életére, ezen ke-
resztül családi működésére és a mindennapi feladatok 
ellátására, illetve a szuicídium rizikójára van negatív 
hatása, de számos vonatkozásban a magzatot, illetve 
az újszülöttet is veszélyezteti. Így felmerült többek 
közt, hogy a terhesség alatti depresszió rizikófaktora 
például a koraszülésnek, az újszülött gesztációs kor 
alapján elvárhatónál kisebb méretének és súlyának,  
a különféle neonatális komplikációknak, az újszülött 
alvászavarának és a szoptatási időszak rövidebb idő-
tartamának. Továbbá azoknak a gyermekeknek, akik-
nek az édesanyja perinatális depresszióban szenvedett 
magasabb a kortizolszintje, amely eltérés egészen a 
serdülőkorig kimutatható marad, egyben a biológiai 
alapja lehet ezen gyermekek bizonyos pszichiátriai 
betegségekre való fokozott hajlamának. A várandós-
ság alatti depresszió gyakran társul olyan, a magzat 
számára potenciálisan veszélyes tényezőkkel, mint 
az anyai dohányzás, illetve alkohol fogyasztás, az 
egészségtelen táplálkozás, továbbá a terhesgondozás 
elhanyagolása (Chisolm és Payne, 2016; Faludi és 
Döme, 2016; MacQueen et al., 2016; Robinson, 2015; 
Smith és Dubovsky, 2017; Stein et al., 2014). A keze-
letlen posztpartum depressziónak szintén káros kö-
vetkezményei vannak az anya-gyermek kapcsolat 
minőségére és a gyermek kognitív, emocionális és 
magatartásbeli fejlődésére. Az ante- és posztnatális 
anyai depresszió bizonyos fent részletezett negatív 
velejárói – legalábbis egyes eredmények szerint –  
a hangulatzavar hatékony kezelésével visszafordít-
hatóak (Chisolm és Payne, 2016; MacQueen et al., 
2016; Smith és Dubovsky, 2017). Hasonlóan a depresz-
szióhoz, a (kezeletlen) perinatális szorongás szintén 
veszélyezteti az anya egészségét és a magzati, illetve 
újszülöttkori fejlődést. Így úgy tűnik, hogy a terhesség 
alatti szorongás fokozza a koraszülés és az alacsony 
születési súly rizikóját, a gyermek kognitív fejlődé-
si és figyelmi zavarainak megjelenését, az édesanya 
szempontjából pedig a császármetszés iránti igényt, 
a szuicídium, az étkezési zavarok és a posztpartum 
depresszió rizikóját (Dennis et al., 2017; Faludi és 
Döme, 2016). A posztpartum szorongás befolyásolja a 
nők önbizalmát, stresszre adott válaszát, rizikófaktora 
lehet a posztpartum depressziónak, továbbá ronthatja 
az anya-gyermek kapcsolat minőségét és a gyerme-
ki fejlődés bizonyos markereit (pl. szociális válasz-
készség; újdonságra adott stressz válasz) (Dennis et al., 
2017; Faludi és Döme, 2016; Goodman et al., 2016).

A következő két fejezetben megpróbáltuk ösz-
szefoglalni az antidepresszívumoknak a terhesség és 
az anyatejes táplálás időszakában való használatára 
vonatkozó legfontosabb tudnivalókat. Egyben fel-
hívjuk rá a figyelmet, hogy a gyógyszeres kezelés te-
kintetében elengedhetetlen a mindenkori legfrissebb 
irodalomban való jártasság, illetve az ott leírtaknak 
a gyakorlatba való átültetése. Erre a célra ideálisak 
lehetnek a rendszeresen frissített, autentikus adatbá-
zisok; például a http://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/
lactmed.htm címen elérhető adatbázisban az egyes 
gyógyszerek anyatejes táplálás alatti alkalmazásáról 
és azok kockázatairól olvashatunk.

ANTIDEPRESSZÍVUMOK HASZNÁLATA  
A TERHESSÉG SORÁN

Az AD kezelés terhesség idején (önmagában vagy 
pszichoterápiával kombinációban alkalmazva) el-
sősorban a súlyos depressziós, illetve szorongásos 
kórképekben indokolt, továbbá azokban az enyhe/
középsúlyos esetekben melyek nem reagáltak az első 
vonalbeli kezelésre (vagyis a pszichoterápiára) (BC 
Reproductive Mental Health Program, 2014; Faludi 
és Döme, 2016; MacQueen et al., 2016; Malhi et al., 
2015; Marchesi et al., 2016; NICE, 2014). Ugyanakkor 
fontos tudni, hogy az antidepresszívumok hatékony-
ságát a perinatális időszakban nagyon kevés vizsgálat 
mérte fel, és – nem meglepő módon – arra sincsenek 
egyelőre adatok, hogy a különféle hatóanyagok haté-
konysága hogyan viszonyul egymáshoz az antenatális 
időszak depressziójának kezelésében (Malhi et al., 
2015; Thomson és Sharma, 2017).

A pszichotrop szerek (így az AD-k) terhesség alatti 
használatának biztonságosságáról kevés jó minőségű 

– prospektív, rigorózusan tervezett – vizsgálat szolgál 
adatokkal. Az AD-k közül az SSRI-típusú hatóanya-
gokkal kapcsolatban történt a legtöbb vizsgálat (de 
még az SSRI-k magzati fejlődés szempontjából való 
biztonságosságára vonatkozó információk is ellent-
mondásosak), ennek megfelelően a legtöbben első-
ként az SSRI-k használatát javasolják a várandósság 
idején. A legtöbb SSRI (citalopram, escitalopram, 
fluo xetin, fluvoxamin, sertralin, vilazodon) az ame-
rikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) 
2015-ig használt rendszerében a C kategóriába volt 
besorolva (ez azt jelenti, hogy a használatukhoz kap-
csolódó kockázat nem zárható ki), egyedül a pa ro xe-
tin használatát ítélték kockázatosabbnak (D kategó-
ria, ami bizonyított fötális rizikót jelent) (Becker  et 
al., 2016; Byatt et al., 2013; Chisolm és Payne, 2016;  
Faludi és Döme, 2016; Ram és Gandotra, 2015; 
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Smith és Dubovsky, 2017; Thomson és Sharma, 2017; 
Yatham et al., 2013). Figyelembe véve a paroxetin 
okozta magzati kockázatokat, egyesek szerint ennek 
a szernek a beállítását azon betegekben is érdemes 
kerülni, akik még csak tervezik a gyermekvállalást 
(mivel a fluvoxamin biztonságosságáról kevés adat 
áll rendelkezésre, ennek a hatóanyagnak a beállítása 
szintén nem javasolt a gyermeket tervező nőknek;  
a fluoxetin pedig biztonságossági problémák miatt 
nem javasolt ugyanebben a populációban) (Chisolm 
és Payne, 2016; Larsen et al., 2015). Az irányelvek, 
illetve áttekintő tanulmányok többsége szerint az 
SSRI-k közül elsőként sertralint (majd citalopramot, 
illetve escitalopramot) érdemes választanunk (Larsen 
et al., 2015; MacQueen et al., 2016; Smith és Dubovsky, 
2017; Thomson és Sharma, 2017).

A MAO-I típusú szerek terhesség alatti adagolá-
sának biztonságossága kapcsán kétségek merülnek 
fel, így használatuk a terhesség idején kerülendő 
(ahogy posztpartum alkalmazásuk is – lásd később) 
(MacQueen et al., 2016; Ram és Gandotra, 2015; 
Smith és Dubovsky, 2017; Thomson és Sharma, 
2017). Hasonlóképpen a – hazánkban amúgy nem 
forgalomban lévő és a TCA-k közé tartozó – doxepin 
terhesség alatti alkalmazása szintén kerülendő (mi-
vel az anyatejes táplálás során úgyis abba kellene 
hagyni, hiszen nagy mennyiségben jut át az anya-
tejbe) (MacQueen et al., 2016; Yatham et al., 2013). 
A TCA típusú szerek közül kerülni érdemes még a 
clomipramin alkalmazását, mivel annak intrauterin 
expozíciója kardiális malformációkat okozhat, illetve 
a TCA-k közül a clomipramin kezelésnek vannak 
a legsúlyosabb megvonási tünetei, toxicitásra utaló 
jelei (például agitáció, szedáció) az újszülöttben (bár 
ezek általában enyhék és átmenetiek). A várandósság 
idején talán a nortriptylint tekinthetjük a legbiztonsá-
gosabb TCA szernek (MacQueen et al., 2016; Smith 
és Dubovsky, 2017). Egyes vélemények szerint a TCA 
szerek plazmakoncentrációját érdemes kb. 3 havonta 
monitorozni a terhesség idején, mivel a várandósság 
alatt kialakuló gyógyszer-metabolizmus változások 
miatt az optimálisnál magasabb szintek alakulhatnak 
ki (Larsen et al., 2015).

Az SNRI szerek, továbbá a mirtazapin és a bupro-
pion terhesség alatti használatával kapcsolatos koc-
kázatokról – az SSRI-kal összehasonlítva – jóval 
kevesebb adat létezik, így ezeket a szereket a váran-
dóság idején csak akkor állítsuk be, ha az igazoltan 
biztonságos(abb) szerek (vagyis a sertralin, a cita lop-
ram, az escitalopram) nem hatékonyak az adott be-
tegben. A rendelkezésre álló limitált mennyiségű adat 
alapján 1) az SNRI szerek nem okoznak kongenitális 

malformációkat, és a várandósság alatti szedésük ha-
sonló kockázatokkal jár, mint az SSRI-ké (koraszülés, 
elégtelen neonatális adaptációs szindróma (lásd ké-
sőbb), respiratórikus szövődmények). Ugyanakkor 
egyes eredmények szerint fokozzák a terhesség alatti 
hipertónia kialakulásának esélyét és néhány esetta-
nulmány a venlafaxin és a duloxetin kezelés kapcsán 
preeklampsziáról, vérzéshajlamról és posztpartum 
hemorrhágiáról számolt be. Egyes vélemények sze-
rint, ha a várandósság venlafaxin kezelés alatt vált 
ismertté (és az hatékony), akkor a kezelés folytatandó/
folytatható, míg ha ugyanez a szituáció duloxetin 
kezelés mellett áll elő, akkor gyógyszerváltás javasolt;  
2) a mirtazapin az elérhető adatok alapján nem va-
lószínű, hogy növeli a veleszületett rendellenességek 
esélyét és úgy tűnik, hogy a várandósság alatti al-
kalmazása összességében hasonló kockázatokkal jár 
(bele értve a koraszülés rizikóját), mint az SSRI-ké 
(egyes eredmények szerint a mirtazapin fokozhatja a 
spontán abortuszok esélyét, de ezt mások nem tud-
ták megerősíteni). Van olyan vélemény, ami szerint 
a mirtazapin kezelést a várandósság alatt csak akkor 
érdemes folytatni, ha a beteg korábban nem reagált 
más AD-ra; 3) a bupropionnal kapcsolatban felmerült, 
hogy fokozza a szívfejlődési rendellenességek esélyét 
(ezt azonban szintén nem sikerült minden vizsgá-
latban kimutatni), továbbá a spontán abortuszok 
kockázatát (Becker et al., 2016; Larsen et al., 2015; 
MacQueen et al., 2016; Smith és Dubovsky, 2017; 
Thomson és Sharma, 2017). A trazodon várandósság 
alatt történő használatával kapcsolatos kockázatok-
ról nagyon kevés adat áll rendelkezésre; ezek alap-
ján úgy tűnik, hogy a trazodon nem növeli a major 
malformációk kialakulásának rizikóját (Becker et al., 
2016; Byatt et al., 2013).

A bevezetésben már felsoroltunk néhány olyan 
esetet, amikor a terhesség ideje alatt AD terápia indo-
kolt. A következőkben szeretnénk még néhány gya-
korlati tanácsot adni az AD terápia terhesség alatti 
alkalmazásával kapcsolatban:

A) Amennyiben az MDD-s betegnek csak egy de-
pressziós epizódja volt korábban, ami nem volt súlyos 
és a beteg remisszióba került az AD terápia mellett, 
a beteg pedig teherbe kíván esni (vagy már teher-
be esett) felmerül az AD elhagyásának a lehetősége 
(Smith és Dubovsky, 2017).

B) Azon várandósokban, akik kórtörténetében 
rekurrens depresszió szerepel, vagyis már több de-
pressziós epizódjuk volt, a gyógyszeres terápia lehe-
tőleg folytatódjék* a terhesség alatt, mivel esetükben a 
gyógyszerelhagyás különösen nagy relapszusveszéllyel 
párosul. *Ha a már szedett gyógyszer hatóanyaga  
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a paroxetin, akkor – hacsak nincs rá bizonyíték, hogy 
az adott beteg esetében az egyéb szóba jövő ható-
anyagok egyike sem hatékony/tolerálható – erősen 
javasolt a gyógyszerváltás; egyes vélemények szerint 
a fluvoxamin egy biztonságosabb hatóanyagra való 
átállítása szintén megfontolandó (Faludi és Döme, 
2016; Larsen et al., 2015; Smith és Dubovsky, 2017). 
Egyébiránt, ha az AD kezelés indokolt és a terhesség 
felfedezésekor már szed a páciens AD-t, és az haté-
kony is, akkor csak igen indokolt esetben javasolt 
gyógyszerváltás (pl. ha van olyan antidepresszívum, 
ami az adott betegben bizonyítottan hatékony volt 
korábban és a terhességi rizikója alacsonyabb, mint 
az aktuálisan szedett szeré) (Faludi és Döme, 2016).

C) Ha középsúlyos-súlyos depresszió miatt AD-t 
szedő terhes nő szeretné abbahagyni az adott gyógy-
szer szedését, akkor (bizonyos szempontok – relapszus 
veszélye; terhességi kor; adott gyógyszer korábbi haté-
konysága; a szedett hatóanyag jelentette terhességgel 
kapcsolatos rizikó – mérlegelése után) a következő 
lehetőségek merülnek fel: 1) váltás magas intenzitással 
végzett pszichoterápiára (CBT); 2) ha van olyan anti-
depresszívum, ami egy korábbi depressziós epizódban 
hatékonynak bizonyult a páciensnél, és használata 
kisebb terhességi rizikóval jár együtt, akkor váltás arra 
a hatóanyagra (Faludi és Döme, 2016; NICE, 2014).

D) Ha egy szorongásos zavar miatt már TCA, SSRI 
vagy SNRI típusú hangulatjavítót szedő nő várandós 
lesz, a következő opciók lehetségesek: 1) a gyógyszer 
fokozatos elhagyása és pszichoterápia (CBT) indí-
tása (ha a pszichoterápiás intervenció önmagában 
nem bizonyul hatékonynak, és a beteg a kellő felvi-
lágosítás után beleegyezik, akkor a gyógyszeres és  
a pszichoterápiás kezelés kombinációja javasolható); 
2) ha a beteg – felvilágosítás után – megértette mind 
a gyógyszerszedéssel, mind a mentális betegséggel 
járó terhességi kockázatokat, és így a gyógyszeres 
kezelés folytatása mellett dönt (vagy visszautasítja  
a pszichoterápiát, vagy az hatástalan), akkor folytas-
suk a gyógyszeres kezelést (ha van olyan hatóanyag, 
ami korábban hatékonynak bizonyult a páciensnél és  
a használata kisebb terhességi rizikóval jár együtt, 
akkor tanácsos átváltani erre a hatóanyagra) (Faludi 
és Döme, 2016; NICE, 2014).

E) Amennyiben a terhesség alatt állítunk be AD-t, 
a legtöbb irányelv, illetve áttekintő tanulmány sze-
rint elsőként sertralint (majd citalopramot, illetve 
escitalopramot) érdemes választanunk (egyéb SSRI-k 
és az újabb AD-k, a biztonságosságukra vonatkozó 
adatok hiánya miatt, nem preferálandóak) (Byatt et 
al., 2013; MacQueen et al., 2016; Smith és Dubovsky, 
2017; Thomson és Sharma, 2017).

F) Ha az MDD-s betegnek rekurrens depressziós 
epizódja kezdődik a terhesség során, nem szed gyógy-
szert és van olyan antidepresszívum, ami egy korábbi 
depressziós epizódban már hatékonynak bizonyult az 
adott páciensnél, akkor (hacsak nincsen jelen valami 
különleges kontraindikáció az adott szerrel kapcsolat-
ban) azt a szert állítsuk be a terhesség idején is (Byatt 
et al., 2013; Faludi és Döme, 2016).

Általánosságban elmondható, hogy a várandós-
ság alatti AD használat együtt jár bizonyos magzati/
újszülöttkori kockázatokkal, ugyanakkor az egyes 
adverz eseményekre vonatkozó eredmények gyak-
ran ellentmondásosak. A fentiekben már említésre 
kerültek bizonyos hatóanyagok és gyógyszercsopor-
tok antenatális alkalmazásának kockázatai, a követ-
kezőkben pedig részletesen tárgyalunk néhány, az 
anti depresszívumok (leginkább az SSRI-k) terhesség 
alatti alkalmazásával kapcsolatban gyakran említett 
nemkívánatos magzati/újszülöttkori eltérést, úgy 
mint perzisztens pulmonális hipertónia (PPH), kar-
diovaszkuláris malformációk, elégtelen neo na tá lis 
adaptációs szindróma, koraszülés, alacsony szüle-
tési súly és az egyszerűbb, illetve a komplex neu ro-
deve lopmentális szindrómák (autizmus és ADHD) 
(Berard et al., 2017; MacQueen et al., 2016; Man 
et al., 2018; Molenaar et al., 2018; Ornoy és Koren, 
2018; Prady et al., 2017; Thomson és Sharma, 2017). 
Az újszülöttkori PPH a születés utáni néhány órá-
ban jelentkező ritka, életveszélyes állapot, melynek 
lényege, hogy a tüdő érrendszerének rezisztenciája 
nem csökken a születés után, aminek következté-
ben a tüdő véráramlása elégtelen és a deoxigenált 
vér nagy mennyiségben jut vissza a nagyvérkörbe.  
A PPH-s újszülött cianotikus és légzési elégtelenség-
ben szenved, mely miatt intubációra és lélegeztetésre 
szorulhat (Berard et al., 2017; Byatt et al., 2013). Egyes 
eredmények szerint a késői terhességben adott SSRI 
kezeléshez társuló PPH kockázatnövekedés mértéke 
alacsonyabb lehet, mint azt kezdetben hitték, míg 
mások szerint egyértelmű az AD okozta rizikónöve-
kedés (más kérdés, hogy ennek mértéke minimális: 
egyes adatok szerint míg a PPH gyakorisága az átlag 
újszülött populációban 2/1000, addig az AD expozí-
ciónak kitett populációban 2.9-3.5/1000; más adatok 
szerint az SSRI használat okozta kockázatnövekedés 
OR-ben kifejezve 2.5) (MacQueen et al., 2016; Ornoy 
és Koren, 2018; Smith és Dubovsky, 2017). Az SNRI 
és TCA szerekkel történő kezelés kapcsán nem si-
került kimutatni, hogy fokoznák a PPH kockázatát,  
ez azonban annak is lehet a következménye, hogy az 
eddigi vizsgálatok az alacsony elemszám miatt nem 
megfelelően érzékenyek ezen ritka adverz esemény 

Ö S S Z E F O G L A LÓ  KÖ Z L E M É N Y  Döme Péter és Faludi Gábor
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kockázatnövekedésének kimutatására (Berard et al., 
2017; Ornoy és Koren, 2018).

Általánosságban elmondható, hogy az SSRI-k (ki-
véve a paroxetin-t) major teratogénnek nem tekint-
hetőek (Faludi és Döme, 2016; Ram és Gandotra, 2015; 
Thomson és Sharma, 2017), egyedül a kardiovaszku-
láris malformációk (pl. pitvari és kamrai szeptumde  -
fek  tu sok, Ebstein-anomália, Fallot-tetralógia) gya-
koriságát növelheti az intrauterin SSRI expozíció. 
Szinte mindegyik SSRI-al kapcsolatban napvilágra 
kerültek ilyen adatok, de a legerősebb bizonyítékaink 
a paroxetinnel kapcsolatban vannak. Tekintettel a 
fentiekre ésszerűnek tűnik a második trimeszterben 
fötális echokardiográfiás vizsgálatot végezni, ha az 
anya SSRI-t szed a terhesség során (MacQueen et 
al., 2016; Ornoy és Koren, 2018; Ram és Gandotra, 
2015; Smith és Dubovsky, 2017; Thomson és Sharma, 
2017). A TCA szerek közül az clomipramin kapcsán 
merült fel, hogy intrauterin expozíciója a kardiális 
malformációk kialakulásának valószínűségét fokozza 
(MacQueen et al., 2016; Smith és Dubovsky, 2017).

Az elégtelen neonatális adaptációs szindróma (poor 
neonatal adaptation syndrome; PNAS) a terhesség 
utolsó trimeszterében SSRI vagy SNRI expozíciónak 
kitett újszülöttek 10-30%-ában jelentkezik. A PNAS 
tünetei például az izomtónus megváltozása, a tremor, 
az irritábilitás, az agitáció, az alvásproblémák, a res pi-
ratórikus zavarok, ritkán pedig a konvulziók. A PNAS 
az esetek többségében átmeneti (2-14 napig tartó), 
enyhe állapot, ami szupportív terápia mellett hosszú 
távú következmények nélkül gyógyul, a mor talitást 
pedig nem növeli. Leginkább paroxetin, ven lafaxin 
és fluoxetin használata mellett írták le előfordulását.  
Ez idáig nem sikerült eldönteni, hogy érdemes-e  
a PNAS megelőzéseként a hangulatjavító kezelést leál-
lítani a terhesség utolsó hónapjában, vagy ezzel – mivel 
a kezelés leállításával az anya depressziós tünetei jó 
eséllyel romlanak – több kárt, mint hasznot okozunk. 
Mindenesetre, ha nem állítjuk le a szülés előtt az AD 
kezelést (valószínűleg ez a jobb megoldás), akkor a 
neonatológus tudjon erről (Byatt et al., 2013; Epstein 
et al., 2014; Faludi és Döme, 2016; MacQueen et al., 
2016; Malhi et al., 2015; Ornoy és Koren, 2018).

Jelenlegi ismereteink szerint az SSRI-k terhesség 
alatti szedésének kockázatfokozó hatása a koraszülés, 
az alacsony születési súly, illetve a spontán abortusz 
tekintetében minimális (klinikailag nem releváns).  
A spontán abortuszok kapcsán megint csak a paro-
xetin tűnik a legkockázatosabb hatóanyagnak (Mac-
Queen et al., 2016; Ornoy és Koren, 2018; Smith 
és Dubovsky, 2017; Sujan et al., 2017; Thomson és 
Sharma, 2017).

A terhesség alatti SSRI használat és a komplex 
neu rodevelopmentális eltérések kialakulásának koc-
kázata közötti kapcsolatról elmondható, hogy azt, az 
autiz mus spektrumba tartozó betegségek vonatkozá-
sában eddig nem sikerült hitelt érdemlően bizo nyítani 
(And rade, 2017; Brown et al., 2017; Ornoy és Koren, 
2018; Sujan et al., 2017). Hasonlóképpen nem sikerült 
ez idáig tisztázni, hogy érdemi kockázatnövekedéssel 
jár-e a prenatális AD expozíció az ADHD kialakulá-
sának tekintetében (Man et al., 2018). Az egyszerűbb 
neurodevelopmentális eltérések (pl. a motoros és a 
kognitív készségek, illetve a beszéd fejlődése) rizikóját 
sem fokozza egyértelműen az intrauterin SSRI expo-
zíció, illetve ha jelentkeznek is ilyen eltérések, akkor 
azok többnyire átmenetiek (Ornoy és Koren, 2018).

ANTIDEPRESSZÍVUMOK HASZNÁLATA  
AZ ANYATEJES TÁPLÁLÁS SORÁN

Szeretnénk már itt, a fejezet elején ismét hangsúlyozni, 
hogy az enyhe és közepesen súlyos posztpartum de-
presszió első vonalbeli kezelésében a pszichoterápiás 
megközelítéseké (pl. CBT; IPT) a főszerep (MacQueen 
et al., 2016; Malhi et al., 2015; Thomson és Sharma, 
2017). A posztpartum szorongásos megbetegedések 
(pánikbetegség; generalizált szorongásos zavar; fó-
biák; poszttraumás stressz szindróma; kényszerbeteg-
ség stb.) kezelési módozatainak hatékonyságáról csak 
szórványosan vannak (esetleg egyáltalán nincsenek) 
adataink (Goodman et al., 2016; Marchesi et al., 2016). 
Ennek megfelelően kénytelenek vagyunk azokra a 
hatékonyságvizsgálatokra hagyatkozni (pontosabban 
ezeknek az eredményeit extrapolálni a posztpartum 
időszakra), melyeket nem a peripartum időszak során 
végeztek el. Hasonlóan a depresszióhoz, a szoron-
gás kapcsán is elmondható, hogy az anyatejes táp-
lálás időszakában az elsőként választandó terápiás 
megközelítés pszichoterápiás kell(ene) hogy legyen 
(Marchesi et al., 2016).

Annak ellenére, hogy a súlyos posztpartum de-
presszió (PPD) kezelésében fő szerep jut az anti de-
presszívumoknak, elmondhatjuk, hogy a hatékony-
ságukról ebben a speciális betegcsoportban egyelőre 
kevés bizonyíték áll rendelkezésre (Thomson  és Sharma, 
2017). Hasonlóképpen kevés adat létezik  arról, hogy 
súlyos posztpartum depresszióban érdemes-e kom-
binálni (augmentálni) az AD terápiát pszicho  terápiá val 
(Stewart és Vigod, 2016; Thomson  és Sharma, 2017).

Összességében azt mondhatjuk, hogy az anyate jes 
táplálás idején – néhány kivételtől (MAO inhibito-
rok, illetve a hazánkban nem forgalmazott, a tricik-
lusos AD-k közé tartozó doxepin) eltekintve – az AD 
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kezelés nem kontraindikált (Faludi és Döme, 2016; 
MacQueen et al., 2016; Pearlstein, 2013; Stewart és 
Vigod, 2016; Thomson és Sharma, 2017). A bupro-
pion kapcsán egy esettanulmány a csecsemő görcs-
rohamáról számolt be, ezért lehetőség szerint ennek 
a hatóanyagnak az alkalmazása is inkább kerülendő 
a szoptatás időszakában (továbbá dopaminerg ak-
tivitása miatt a bupropion, legalábbis teoretikusan, 
csökkentheti a tejelválasztást, ami szintén ellene szól 
ezen időszakban való alkalmazásának) (Becker et al., 
2016; Smith és Dubovsky, 2017; Stewart és Vigod, 
2016; Thomson és Sharma, 2017).

Fontos megjegyezni, hogy az AD expozíció az 
anyatejes táplálás során kb. az ötöde-tizede annak 
az expozíciónak aminek a magzat in utero volt kitéve, 
melynek logikus következménye, hogy azokban az 
anyákban, akik a terhesség idején már szedtek vala-
milyen AD-t (ami hatékony is volt) a szoptatás idősza-
kában is ezzel a gyógyszerrel érdemes folytatni a te-
rápiát, hacsak valamilyen speciális kontraindikáció 
nem írja felül ezt az ajánlást (Faludi és Döme, 2016; 
Friedman és Resnick, 2009; MacQueen et al., 2016; 
Rowe et al., 2015; Smith és Dubovsky, 2017; Thomson 
és Sharma, 2017). Ehhez kapcsolódóan megjegyezzük, 
hogy a koraszülöttek, illetve a máj, illetve a vese mű-
ködészavaraival küszködő újszülöttek anyatejes táplá-
lása esetén a gyógyszerszintek magasabbak lehetnek, 
ezért ezen esetekben szükséges a gyermekorvossal 
való konzultáció (MacQueen et al., 2016).

Amennyiben az AD kezelés a posztpartum időszak-
ban indul – a terhesség időszakához hasonlóan –  
elsőként SSRI típusú szereket, azok közül is leggyak-
rabban a sertralint szokták javasolni az anyatejes 
táplálás időszakában. Kevéssé konzisztensek a véle-
mények a többi SSRI vonatkozásában (vagyis, hogy 
melyik SSRI-t adjuk elsőként PPD-ben, ha az újszülött 
anyatejes táplálást kap és a sertralin valamiért kont-
raindikált); talán a paroxetin még az a hatóanyag, 
aminek biztonságossága kapcsán viszonylagos kon-
szenzus alakult ki, illetve az Amerikai Nőgyógyászati 
és Szülészeti Kollégium (ACOG) beosztása szerint 
a fenti két SSRI-n kívül a fluvoxamin is biztonságos 
(Becker et al., 2016; Epstein et al., 2014; Faludi és 
Döme, 2016; Kim et al., 2014; Langan és Goodbred, 
2016; Larsen et al., 2015; MacQueen et al., 2016; 
Rowe et al., 2015; Smith és Dubovsky, 2017; Stewart 
és Vigod, 2016; Thomson és Sharma, 2017). A többi 
SSRI (fluoxetin, citalopram és escitalopram) hasz-
nálata az anyatejes táplálás időszakában kevésbé biz-
tonságosként van számon tartva (Becker et al., 2016; 
Faludi és Döme, 2016; Langan és Goodbred, 2016; 
Malhi et al., 2015; Rowe et al., 2015). A TCA szerek 

közül az amitriptylin, és metabolitja a nortriptylin 
biztonságosságáról áll rendelkezésre kellő mennyiségű 
információ (ezenkívül az imipraminról feltételezhet-
jük, hogy biztonságos, mivel csak kis mértékben jut 
át az anyatejjel az újszülöttbe) (Becker  et al., 2016; 
Faludi és Döme, 2016; Kronenfeld et al., 2017; Larsen 
et al., 2015; MacQueen et al., 2016; Smith és Dubovsky, 
2017). Mivel az SNRI szerek és a mirtazapin anyatejes 
táplálás során való alkalmazásáról, pontosabban az az-
zal járó kockázatokról nagyon kevés adat érhető el, így 
ezeket a szereket csak akkor állítsuk be a posztpartum 
időszakban, ha a biztonságosabb szerek bizonyítottan 
nem hatékonyak az adott betegben. Ugyanakkor, ha 
az anya SNRI-t vagy mirtazapint szedett a terhes-
ség során és az hatékony is volt, akkor felmerülhet a 
kezelés folytatása az anyatejes táplálás időszakában 
(természetesen csak akkor, ha a csecsemő rendsze-
res felülvizsgálata megoldható) (Becker et al., 2016; 
Kronenfeld et al., 2017; Langan és Goodbred, 2016; 
Stewart és Vigod, 2016), bár az anyatejes táplálás so-
rán a venlafaxin és a mirtazapin biztonságosságával 
kapcsolatban sokan vetnek fel kételyeket (Larsen et 
al., 2015). A trazodon, a rendelkezésre álló kevés adat 
alapján, csak igen csekély mennyiségben jut át az 
anyatejbe. A trazodon anyatejes táplálás alatti hasz-
nálatára az SNRI-k/mirtazapin kapcsán már említett 
szempontok követendőek (Becker et al., 2016; Langan 
és Goodbred, 2016; Kronenfeld et al., 2017; https://
toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/lactmed.htm).

ÖSSZEFOGLALÁS

A peripartum időszakban jelentkező depresszió és 
szorongás kezelése kapcsán gyakran elfelejtjük, hogy 
az anya, illetve a magzat vonatkozásában nemcsak 
ezen kórállapotok gyógyszeres (antidepresszív) ke-
zelésének lehetnek káros következményei, de – jól 
dokumentált módon – magának a depressziónak és a 
szorongásnak is. Utóbbi miatt a fenti állapotok keze-
lése elengedhetetlennek tűnik. Szerencsére, a peripar-
tum időszak enyhe és középsúlyos depressziós és/
vagy szorongásos eseteinek kezelésében az elsőként 
választandó terápiás modalitás a pszichoterápia, mely-
nek anyai, illetve magzati kockázatai nyilvánvalóan 
elhanyagolhatóak (más kérdés, hogy hazánkban, az 
állami ellátórendszerben a pszichoterápia meglehető-
sen korlátozott módon hozzáférhető). A jelen cikkben 
az AD-k peripartum időszakban való használatával 
kapcsolatos releváns információkat igyekeztünk ösz-
szegyűjteni, ugyanakkor megjegyzendő, hogy ezen 
hatóanyagcsoport fő indikációinak (unipoláris major 
depresszió és szorongásos zavarok) kezelésében egyéb 
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gyógyszercsoportok (pl. benzodiazepinek, anti pszi-
cho  tikumok) és terápiás modalitások (ECT) is jelen-
tős szerepet játszanak; az ezek használatára vonat-
kozó információk tekintetében utalunk nemrégiben 
megje lent könyvfejezetünkre (Faludi és Döme, 2016). 
Fontos még megjegyezni, hogy a legújabb AD-k (pl. 
vor tioxetin) hatékonyságáról és használatának biz-
tonságosságáról a peripartum időszakban egyelőre 
nem áll rendelkezésre érdemi információ.
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The practical considerations of antidepressant use during 
pregnancy and breastfeeding

Main indications of antidepressants (ADs) as major depressive disorder (MDD) and different 
kinds of anxiety disorders are quite prevalent during pregnancy and the postpartum period. 
Due to the possible hazards of in utero and breast milk exposition of ADs, both psychiatrists 
and mothers frequently have concerns about the use of ADs during the periods of pregnancy 
and breastfeeding. However, we should also bear in mind that affective disorders left untreated 
during these periods are also associated with health risks for the mother and the baby as well. 
Accordingly, the treatment of affective disorders during these periods is essential. For mild 
cases of affective disorders the recommended treatment modality is typically psychotherapy 
while for the severe cases pharmacotherapy (including AD treatment) is recommended. 
Unfortunately, due to the lack of well-designed prospective studies, only sparse information 
is available on the efficacy and safety of AD treatment in pregnant and breastfeeding women. 
In this review we try to provide some practical advice in terms of the use of ADs during the 
periods in question.
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