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DIGOXIN INJEKCIÓ, TABLETTA ÉS OLDAT1 

A gyógyászatban a Digitalis lanata glikozidái 
közül hazánkban a lanatozid A + B + C keverék 
(Neo-Adigan), a tiszta lanatozid C ( lsolanid) és 
.a digitoxin (Carditoxin) terjedt el leginkább, -
Ha. a lanatozidokból az acetil-gyököt és a glukózt 
1ehasítjuk, úgy a lanatozid A-ból digitoxin, a 
1ar1atozid B-ből gitoxin (ezek a purpureában is 
megtalálhatók), és a lanatozid C-ből digoxin kelet
kezik, A digoxin a purpureában nem fordul elő 
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A Kőbányai Gyógyszerárugyár digoxin-készít
ménye tablettánként 0,25 mg, az ampullák (2 ml) 
0,5 mg és az oldat ml-enként ( 45 csepp) 1 mg 
hatóanyagot tartalmaz 

A digoxin farmakológiailag teljes digitálisz
hatást, vagyis pozitiv inotropiát és negatív tonofJro
piát' jelent, - Előnyös tulajdonságai a követ
kezőkben foglalhatók össze : 

a) A digoxin a digitoxin mellett az egyetlen 
olyan _glikozida, amely a bélből 100°/o-ig felszívó
dik Allatkísérletek bizonyítják, hogy a halálos 
adagok enterális és parenterális alkalmazásban 
egészen közel álbmk egymáshoz 

u) A digoxin hatását gyorsan fejti ki Ilyen 
sze1npontból, noha a felszívódás tekintetében a 
lassabb hatású digitoxinnal mutat azo11osságot, a 
Strophantus-glikozidákhoz áll közel. 

e) A digoxin a purpurea glikozidáknál és a 
digitoxinnál rövidebb ideig kötődik a szívizom 
sejtjeihez, ezért hatásjdőtartan1a is rövidebbJ és a 
szervezetből gyorsan ürül E tulajdonsága ismét 

_ 1 A készítmények n1ég ninusenek forgalo1nban; a 
közeljö\ őben várhatók 

2 Inotrop hatás a szí" szisztolés összehúzódás 
er~~jére, a tonoirop hatás a diasztolés kitágulására 
vonatkozik. Pozitív inotrop hatás alatt erőteljesebb a 
szisztolés összehúzódás. ::\egatív tonotro-p hatás alatt, 
pedig a szívü•omzat a diaszto1Pben fokozottabban 
ern} f,d el, így a szh-- telítődése jobb. 

a Strnphantus-glikozidákéhoz hasonlít és annyit 
jelent, hogy alkalmazásának veszélye kisebb, 

A digoxin terápiás felhasználásának területe 
lényegében megegyezik a többi digitálisz-készít
ményekével. Talán két eset van, amikor egyéb 
készítmények alkalmazása előnyösebb : egészen 
akut életveszélyes szívelégtelenség esetében a 
k-strnphantosid, igen erős tachikardiával járó 
inszufficiencia esetében pedig a digitoxin (Caidi
toxin) alkalmazása célravezetőbb., Miuden egyéb 
kardiális elégtelenség egyik leghatékonyabb és 
legbiztonságosabb terapeutikuma a digoxin Biztos 
felszívódása komoly előnyt jelent a gyermekgyó
gyászatban, ahol injekciós kezelés nélkül is teljes 
terápiás hatás érhető el. 

A digoxint tökéletes felszívódása miatt általában 
perorálísan alkalmazzák. . Az injekciót csupán 
akkor alkalmazzák, ha peiorálís beadás előre

láthatólag nem célravezető, pl olyan betegeknél, 
vagy akik olyan gasztro-intesztinális tünetekkel 
rendelkeznek, amelyek következtében a felszh·ó
dás zavartalansága nem látszik biztosítottnak 
Hasonlóképpen célszerűbb a paroxizmális tachi
kardiás roham intravé11ás digoxin-kezelése is, 
n1iután így alkalmazva a készítmén:y hatása n1ár 
5--10 perc alatt beáll A digoxin alkalmazásakor 
is érvényes az a szabály, hogy teljes adagokat csak 
akkor adhatunk, ha a beteg legalább néhány 
napja (digitoxin és purpurea glikozidok esetén 
két hete) digitálisz-kezelésben nem részesült 
Ellenkező esetben az adagokat megfelelően csök
kenteni kell. Perorálisan felnőtteknek általában 
i1api 0,5-1,5 n1g-ot adunk: a teljes· ko1npenzáció 
beálltáig A kompenzáció fenntartásáia az egyéni 
érzékenységtől függően napi 0,25-0,75 mg szük
séges Intravénásan 0,5-1 mg-ot (1-2 amp,) 
i11jiciálnak_ lassan, i11ajd 6 órá11ként eDnek a 
mennyiségnek felét adják továbbra is intl'av·énásan, 
vagy per os a teljes kompenzáció beálltáig„ Ez az 
adagolási sé1na ter1nészetesen tájél{oztató jellegű, 
az adagolást ui, mindenkor a beteg állapota és 
egyéni érzékenysége szabja meg 

A digoxin mellékhatásai kvalitatíve megegyez
nek a többi digitálisz--készítmény mellékhatásai
val A készítmény túladagolásának első tünete 
az étvágyta.Ia.nság, há11yinge1 és hányás. Súlyo
sabb túladagolási tünetek : fejfájás, fáradtság, 
sárgalátás, rit111us-zavarok, amelyek azo11ban az 
adagolás 24-48 órá11 át tartó szünetelésére 
rendeződnek 

Ismertebb szü1onin1ái : Lanoxi:n, Lanicor. 
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