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Død
• Spontanaborter forekommer i 10% av alle
verifiserte svangerskap
• Spontanaborter forekommer i 20% av alle
verifiserte svangerskap i 1. trimester
• Frekvensen øker med økende alder, fra
omkring 20% ved 20 år til 50% ved 40 år

HVOR STORT ER PROBLEMET?

• Legemidler assosiert med abort eller føtal død
– Thalidomid, cytostatika, retinoider, ACE-hemmere eller
angiotensin II antagonister, warfarin

Strukturelle misdannelser
Hva skyldes legemidler?

unknown etiology

STRUKTURELLE MISDANNELSER
multifactorial

mutant
genes

environmental factors
• maternal conditions (4%)
• maternal infections (3%)
• drugs, chemicals, radiation (1%)
• mechanical deformation (1%)

Chromosomal
aberrations

Moore, The developing human, 7th edition

Hvordan vurdere risiko?
Vi kan ikke stole 100 % på dyrestudier
Gravide deltar ikke i kliniske utprøvninger
Lite data for nyere eller sjeldent brukte legemidler
Enkeltkasuistikker kan ikke generaliseres
Motstridende forskningsresultater/informasjon
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• Type skade er avhengig av
– Legemidlenes egenskaper
– Eksponeringstidspunkt
– Dose
– Behandlingslengde
– Flere legemidler

Eksponeringstidspunkt
Risiko for medfødte misdannelser
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Hvordan vurdere risiko?

Svangerskapsvarighet (uker)
Moore, the developing human, 7th edition

Tidspunkt for unnfangelsen

Valproat ved bruk tidlig i
svangerskapet

Abort / fosterdød

Illustrasjon A. Westin

Intrauterin veksthemning
• Faktorer
– røyking
– alkohol
– legemidler
• Assosiert med
– økt perinatal mortalitet og
morbiditet
– økt risiko for senere
utvikling av arteriosklerose
– Økt risiko for senere
nyresvikt

INTRAUTERINE
UTVIKLINGSFORSTYRRELSER

Modifisert etter Battaglia

Fødselsvekt vs. konsentrasjon av cotinin i fostervann

Fødselsvekt vs. alkoholmengde
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Metaanalyse publisert i BJOG. Nov 2011:118(12): 1411-1421

Gjengitt med tillatelse fra Anne-Lise Bjørke Monsen

For store barn i forhold til normen?

From: Antipsychotics During Pregnancy: Relation to Fetal and Maternal Metabolic Effects
Arch Gen Psychiatry. 2012;69(7):715-721. doi:10.1001/archgenpsychiatry.2011.1870

• Faktorer
– Antipsykotika?
– Svangerskapsdiabetes

Boden et al, BMJ 2012

Modified from Battaglia
Date of download: 11/7/2014
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Postnatale legemiddelrelaterte effekter
• Effekt basert på virkningen av legemiddelet
– Floppy infant syndrom
• Benzodiazepiner, opioider, narkosemidler, antipsykotika
• Muskulær hypotoni, hypotermi, sløvhet, pustebesvær

• Effekt basert på seponeringen av legemiddelet
– Neonatalt abstinens syndrom
• Opiater
• Tremor, irritabilitet, feber, kramper, vekttap

POSTNATALE EFFEKTER

Føtotoksiske effekter – kognitiv defisitt

POSTNATALE
UTVIKLINGSFORSTYRRELSER

Karbamazepin

Lamotrigin

Fenytoin

Valproat

Figure 1 Relation between age-6 IQ and standardised dose of every antiepileptic drug during pregnancy.
Therapeutic dosages (mg per day) vary between antiepileptic drugs, so doses were standardised to allow
comparisons;

Meador et al, The Lancet Neurology, Volume 12, Issue 3, 2013, 244 - 252

ER DOSEN AV BETYDNING?
Figure 3. Rates of major congenital malformations at 1 year after birth in relation
to exposure to antiepileptic drug monotherapy. Data from EURAP. Bars are 95%
CI.
Torbjörn Tomson, Dina Battino Teratogenic effects of antiepileptic drugs
Lancet Neurology 2012; 11, 803–813, Teratogenic effects of antiepileptic drugs

< 28 vs > 28 dagers daglig bruk

ER BEHANDLINGSVARIGHET AV
BETYDNING?

Furthermore, when AEDs are used in polytherapy
regimens, the risk for NTD is tripled, especially when
valproic acid is included.

KUMULATIV TOKSISITET?

Hvordan vurdere risiko?
• Noen legemidler fører med seg større risiko enn
andre
• 1. trimeter er som oftest den mest sårbare
perioden
• Jo høyere dose, jo større risiko
• Jo lengre behandling, jo større risiko
• Jo flere legemidler, jo større risiko
• Bruk av systemisk behandling innebærer større
risiko en bruk av lokal behandling
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