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Жирэмсэн үед эм хэрэглэх нь хамгийн түвэгтэй, хариуцлагатай асуудлын нэг юм. Учир
нь жирэмсэн үед эхийн хэрэглэсэн эм эхэсээр дамжин урагт хүрч тєрєл бүрийн сєрєг
нєлєє үзүүлж болно.

Эм урагт хэрхэн нөлөөлөх нь жирэмсний хугацаанаас хамаардаг.
- Эхний 17 хоногт үр хөврөл хөнөөгдөх буюу хортой нөлөө үзүүлдэг.
- Үр хөврөлийн эрхтэний тогтолцооны хөгжлийн үед (18-55 хоногт) аль нэгэн эрхтэн
системийн гаж хөгжил үүсч болно.
- Ургийн өсөлт хөгжлийн үе буюу 56 хоногоос хойших үед эмийн нөлөөгөөр ургийн
хөгжил саатах, эрхтэн системийн үйл ажиллагааны эмгэгүүд үүсч болно.
- Төрөхийн өмнөх 1 сар орчмын үе буюу жирэмсний сүүлийн сард хэрэглэсэн эм эхийн
төрөх үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж болохын зэрэгцээ төрсний дараа нярайн
гадаад орчинд дасан зохицох чадварт муу нөлөө үзүүлдэг.

Жирэмсэн үед эмийг хэрэглэх зайлшгүй шаардлага гарвал эмчээс зөвлєгөө авч, хориглох
заалт бий эсэхийг тодорхой мэдсэний дараа хэрэглэх нь зүйтэй.

Жирэмсэн эх:
- Жирэмсний эхний 3 сард аль болох эм хэрэглэхгүй байх.
- Ургийн хөгжилд эм муугаар нөлөөлєхгүй үед, эмчийн заалтаар эмийг хэрэглэх.
- Урагт хэрхэн нөлөөлөх нь тодорхойгүй, шинэ эмийг жирэмсэн үед хэрэглэхгүй байх.
- Эмийг аль болох эмчилгээний бага тунгаар хэрэглэх зарчмыг баримталбал та болон
таны үр хүүхдийн эрүүл мэндэд ашигтай.

Жирэмсэн үед сөрөг нөлөө үзүүлдэг нь илэрхий болсон эмийг урагт нөлөөлөх байдлаар
нь:
Хүчтэй, дунд, бага сөрөг нөлөөтэй гэж ангилдаг.

1/3

Эм жирэмсэн эх болон урагт сөргөөр нөлөөлөх нь
Мягмар, 11 10 сар 2016 02:37

Жирэмсэн үед хүчтэй сөрөг нөлөө үзүүлэх (ургийн хөгжлийг зогсоох, зулбуулах, амьгүй
ураг төрүүлэх г.м) эм:
- Цитостатикууд: метотрексат, циклофосфамид, винкристин, фторурацил гэх мэт
- Мөөгөнцөрийн ба хавдрын эсрэг нөлөөт антибиотикууд: актиномицин, рубомицин
г.м
- Иммунодепрессантууд: азатиопирин г.м

Жирэмсэн үед дунд зэрэг сөрөг нөлөө үзүүлэх (ургийн гаж болон дутуу хөгжил г.м) эм:
- Зарим антибиотик: аминогликозидын ба тетрациклиний бүлэг (Хлорамфеникол,
гентамицин, стрептомицин, тетрациклин, доксациклин г.м)
- Хими заслын зарим эм: аминохинолоны уламжлалын болон хининий бэлдмэл
(ципрофлоксацин, офлаксацин, делагил г.м)
- Таталдаа намдаах зарим эм: дифенин (Phenytion), финлепсин карбамазепин г.м
- Паркинсонизмыг эмчлэх эм (леводопа)
- Литийн давс
- Стероид ба стеройд бус үрэвслийн эсрэг нөлөөт эм (преднизолон, индометацин г.м)
-

Ууж хэрэглэдэг чихрийн шижингийн эсрэг нөлөөт эм (метформин)
Нейролептик эм: (галоперидол г.м)
Этилийн спирт
Шууд бус нөлөөт антикоагулянт (варфарин г.м)
Бамбай булчирхайн хордлогыг эмчлэх эмүүд (мерказолил г.м)

Жирэмсэн үед бага зэрэг сөрөг нөлөө үзүүлж болох (ургийн төрөлтийн хүндрэл үүсэх,
эхийн артерийн даралт унах г.м) эм:
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• Сульфаниламидууд, ялангуяа бисептол (септрин)

• Микробын эсрэг нөлөөт нийлэг эм (метронидазол г.м)

• Гурван цагирагт антидепрессант г.м (амитриптилин г.м)

• Транквилизатор (мепробамат г.м)

• Бэлгийн гормон (эстрогенууд г.м)
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