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 Novorojenčki




Več vode
Manj plazemskih beljakovin
Večji volumen distribucije vodotopnih zdravil





Nekateri metabolni procesi v jetrih še niso
dozoreli
Slabše razvite ledvice




Sulfonamidi, penicilini, cefalosporini, aminoglikozidi

Podaljšan čas eliminacije

Podaljšan razpolovni čas


Amikacin, gentamicin, tobramicin, ampicilin,
amoksicilin,, cefoksiten, cefuroksim, ceftriakson,
cefotaksim, ceftazidim

 Novorojenčki


Tekmovanje za vezavo na albuminih





Izrivanje bilirubina
Sulfonamidi, ceftriakson ⇒ NE UPORABLJAMO!!!

Večina zdravil se izloča počasneje ⇒ manjši
odmerek kot pri odraslih


Izjema aminoglikozidi

 Dojenčki



Postopoma se veča ledvični klirens
Veča se odstotek maščob

 Otroci




Po prvem letu naraste delež beljakovin
Ledvični klirens je priemrljiv z odraslimi
Metabolni procesi v jetrih

 Odmerjanje





zdravil prilagoditi

Telesni teži
Drugačni razporeditvi telesne tekočine
Nezrelim organom izločanja
Odmerki se zato tudi glede na telesno težo
razlikujejo od odmerkov pri odraslih

 Izogibamo

se uporabi tetraciklinov
(obarvanje zob) in fluorokinolonov (vpliv na
rastni hrustanec)
 Telesna teža nad 40 kg ⇒ odmerki za odrasle

 Glavne











fiziološke spremembe v nosečnosti

Spremembe v delovanju prebavil
↑ plazemski volumen
↑ zunajcelična takočina
↑celokupna voda
↓ plazemska koncentracija albuminov
Respiratorna alkaloza
↑ minutni volumen srca
Spremembe pretoka skozi posamezne organe
↑ glomerularna filtracija
Spremembe delovanja jetrnih encimov

 Farmakokinetični

parametri, ki se v
nosečnosti spremenijo




Volumen porazdelitve (Vd)
Vezava zdravilne učinkovine na plazemske
beljakovine
Največja plazemska koncetracija (Cmax)





Vodotopna zdravila

Čas od aplikacije do Cmax
Očistek

 Večinoma


klinično ni pomembno

Ne spreminjamo odmerka in časovnega intervala

 83%





nosečnic vsaj 1x zdravila

15% antibiotiki
5% tokolitiki
3% antihipertenzivi
<1% antiemetiki, antacidi, antihistaminiki,
hipnotiki, pomirjevala

 1-2%

skupina X, 60% skupina C in D
 Jemanje zdravil vzrok za 2 – 3% prirojenih
nepravilnosti


Teratogeni učinek: 40 zdravil

Švedska 1978 klasifikacija zdravil v nosečnosti
 Pri nas FDA
 Nobeno protimikrobno zdravilo ni v skupini A
 Skušamo uporabljati predvsem skupino B
 Izjemoma C in D
 TMP/SMX ne uporabljamo v tretjem trimestru in
prvi mesec dojenja– kernikterus
 Nitrofurantoin – NE od 37. tedna dalje in prvi
mesec dojenja – hemolitična anemija
 Poskušamo se izogibati fluorokinolonom in
tetraciklino


Skupina

Opredelitev

Primer

A

Kontrolne raziskave pri nosečnicah niso
dokazale, da bi snov škodovala plodu

B

Raziskave na živalih niso dokazale
škodljivosti, ni kontroliranih raziskav na
ljudeh. Raziskave na živalih pokazale škodljiv
učinek, ni potrjen na ljudeh

Betalaktamski antibiotiki,
metronidazol, klindamicin,
azitromicin, eritromicin,
vankomicin, meropenem,
ertapenem, daptomicin

C

Raziskave na živalih pokazale škodljiv učinek,
ni kontrolnih raziskav na ljudeh. Ali ni
raziskav niti za živali niti za ljudi.
Uporabljamo, če dobrobit odtehta tveganje

TMP/SMX, ciprofloksacin,
levofloksacin, moksifloksaicin,
klaritromicin,
imipenem/cilastatin, linezolid

D

Pozitiven dokaz škodljivosti za plod, vendar
dobrobit za mater lahko vseeno odtehta
tveganje v določenih primerih

streptomicin, doksiciklin,
tigeciklin, amikacin,
tobramicin

X

Raziskave pri ljudeh in živalih so dokazale
škodljivost. Dobrobit ne odtehta tveganja.
Zdravila iz te skupine so v nosečnosti
prepovedana

Varfarin, metotreksat

Večina protimikrobnih učinkovin prehaja v mleko
 Koncentracija večinoma nizka
 Malo pomembni tisti, ki se slabo absorbirajo







V prvem mesecu NE






Aminoglikozid
Glikopeptidi

TMP/SMX
Ceftriakson
Nitrofurantoin

V času dojenja NE



Fluorokinoloni
Tetraciklini

 Proces

staranja ⇒ fiziološke in patofiziološke
spremembe, izboljšajo z zdravil



5- 10 različnih kroničnih bolezni
Ustrezno število rednih zdravil


Interakcije med zdravili

 Drugačen


potek okužb

Zabrisana klinična slika




Inkontinenca
Zmedenost
Inapetenca

 Izpostavljenost

odpornim mikrobom

 Mesto

delovanja protimikrobnih zdravil
ostaja nespremenjeno
 Spremeni se farmakokinetika
 S staranjem




↓ količina vode v telesu
↑ količina maščevja
↓ mišično tkivo




⇒↓ Vd vodotopnih zdravil in ↑lipidotopnih zdravil

↓ delovanje ledvic


↓hitrost GF in ↓ tubulna sekrecija
 ⇒ ↓ zmožnost izločanja zdravil
 Podaljšano zadrževanje zdravil v telsu

 Absorpcija


Počasnejša peristaltika, upočasnjen krvni pretok
skozi črevo






Višji pH želodca




Zdravila dalj časa v črevesu
Počasnejša absorpcija
Cmax se ne spremeni, daljši je čas do Cmax
Boljša absorpcija penicilina

Dvovaletni kationi (Ca, Mg, Fe, Al)




Vezava s tetraciklini, fluorokinoloni
 Netopni kompleksi, ni možna absorpcija
 Jemanje AB posebej, z vodo ali čajem
Pripravki Fe, Ca, antacidi – vsaj 30 minut po AB

 Distribucija



↓ količina vode in pusta telesna masa
↑ maščevje




Vodotopna zdravila (aminoglikozidi, penicilini)





⇒ spremenjena razporeditev zdravil po telesu

Krajši čas do Cmax v plazmi
Slabša porazdelitev po telesu

Kisla zdravila




Vežejo na albumine
 ↓ koncentracija albuminov pri starostnikih
↑ prosto zdravilo v plazmi
 Varfarin in NSAID



Metabolizem


Metabolizem 1. faze – citokromi p450 (ER jetr, ledvic,
prebavil) – CYP1, CYP2, CYP3





Metabolizem 2. faze – citosolni encimi




Večinoma neaktivni presnovki
Cefotaksim, rifampicin, klaritromicin – aktivni presnovki
Lažje izločanje iz telesa

S starostjo ↓ CYP3A4 – 10 – 40%


Razgradnja protimikrobnih učinkovin
 Antimikotiki (ketokonazol, itrakonazol, klotrimazol)
 Makrolidi (eritromicin, klaritromicin)
 Inhibitorji proteaz (indinavir, ritonavir, sakvianvir,
nelfianvir)

 Makrolidi,

ciprofloksacin, norfloksacin –
inhibitorji CYP3A4


↑ koncentracija zdravil, ki se presnavljajo preko
tega encima

 Eliminacija


Najbolj spremenjena






Zmanjšana GF in tubulna sekrecija

Daljši razpolovni čas
Pomen ocene glomerularne filtracije
Prilagajanje odmerkov pri zelo oslabljeni GF <
30ml/min

 Posebna

previdnost pri zdravilih, ki so
nefrotoksična – aminoglikozidi, glikopeptidi



Dehidracija
Zmanjšan pretok krvi - sepsa

 Spremenjena

razporeditev telesne tekočine
 S starostjo ali pridruženo boleznijo povezano
okvaro organov izločanja, še posebej ledvic
 Pogosto zabrisana klinična slika bolezni, ki se
prepleta s pridruženimi boleznimi
 Možnost součinkovanja protimikrobnih zdravil
z zdravili, ki jih starostnik stalno prejema.

 Pri







predpisovanju upoštevamo

Izračunavanje odmerkov na suho telesno težo
Upoštevanje okvare ledvic (po 30 letu se izčistek
kreatinina pri zdravem zmanjša za 1 ml/min
letno)
Izogibajmo se skrajšanim načinom zdravljenja
Peroralno zdravljenje je tudi za starostnike
prijetnejše, manj tvegano in cenejše
Izogibamo se antibiotikom z ozkim terapevtskim
indeksom

