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INTRODUKTION

Rekommandationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat i samarbejde mellem DASAIM’s obstetriske udvalg og
anæstesiudvalget primo 2014.
Arbejdsgruppens medlemmer:
Overlæge Karina Bækby Houborg, Aarhus Universitetshospital Skejby
Overlæge Sven Felsby, Aarhus Universitetshospital Skejby
Læge Michele Lefort Sønderskov, Rigshospitalet
Overlæge Ulla Bang, Aarhus Universitetshospital Skejby
Opdateringen af de enkelte afsnit blev uddelegeret til 1 eller 2 medlemmer af arbejdsgruppen.

Afsnit

Forfattere

Baggrundsviden

Sven Felsby

Midler til generel anæstesi

Karina Bækby Houborg

Muskelrelaxantia

Michele Lefort Sønderskov

Lokalanalgetika

Ulla Bang

Postoperativ smertebehandling

Michele Lefort Sønderskov og Karina Bækby Houborg

Øvrige midler

Michele Lefort Sønderskov

Andre faktorer

Karina Bækby Houborg

Afsnittene blev udsendt til kommentar og efter revision til godkendelse af hele arbejdsgruppen.
Den samlede rekommendation er endelig godkendt af DASAIM’s obstetriske anæstesiudvalg, DASAIMS
anæstesiudvalg og DASAIM’s bestyrelse.
Forfatterne for de enkelte afsnit er ansvarlige for litteratursøgning og gradering af rekommandationernes styrke.
Der blev søgt engelsksproget litteratur i PubMed og Embase frem til 1. september 2014.
Rekommandationernes styrke blev i henhold til Sundhedsstyrelses anbefaling graderet ifølge anbefalingerne fra The
GRADE working group: http://www.gradeworkinggroup.org/index.htm
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OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE ANBEFALINGER
HYPNOTIKA OG ANÆSTETISKE GASSER
Thiomebumal kan anvendes til anæstesiindledning uanset barnets alder. 2B
Propofol kan anvendes til indledning og vedligeholdelse af anæstesi. 2C
Ketamin kan ud fra teoretiske overvejelser anvendes til anæstesi til ammende kvinder. 2B
Midazolam kan i en enkelt dosering anvendes til ammende kvinder. 2B
Sevofluran og desfluran kan anvendes. 1C

OPIOIDER
Morfin kan anvendes uden udmalkning og bortkastning af mælk i forbindelse med anæstesi til ammende kvinder, når
kvinden ikke er påvirket af medicin og er i stand til at amme. Barnet bør observeres for sedation ved anvendelse af
høje doser eller ved langtidsbehandling. Dette gælder specielt børn under 1-2 måneder eller for tidligt fødte. 1B
Fentanyl kan anvendes til ammende kvinder. 1B
Sufentanil er ud fra teoretiske betragtninger et alternativ til fentanyl med samme anbefalinger. 2B
Fentanyl 100 µg og sufentanil op til 50 µg kan anvendes til epidural analgesi postpartum. 2B
Alfentanil kan anvendes til ammende kvinder. 2B
Remifentanil kan anvendes til ammende kvinder. 2B

MUSKELRELAXANTIA
Teoretisk er der ingen kontraindikation for brug af suxameton, rocuronium, cisatracurium eller mivacurium til
ammende kvinder. 1C

LOKALANÆSTETIKA
Lidocain anses for sikkert at anvende til epidural anæstesi til fødende eller ammende kvinder. 1C
Bupivacain anses for sikkert at anvende som epidural anæstesi til ammende kvinder. 1C
Ropivacain anses for sikkert at anvende til epidural anæstesi og analgesi til fødende og ammende kvinder. 1C
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ANALGETIKA
Ketorolac kan anvendes til ammende kvinder. 2C
Naproxen vurderes sikkert at anvende til ammende kvinder. Lægger man vægt på et stof med kort halveringstid, er
naproxen ikke førstevalg. 2C
Ibuprofen er sikkert at anvende under amning. 1B
Diclofenac er sikkert at anvende under amning. 2C
Paracetamol kan anvendes til ammende kvinder. 1C
Petidin kan benyttes til ammende kvinder som enkeltdosering, men gentagne doseringer må frarådes. 1B
Oxycodon: Enkeltdoser kan formentlig gives uden problemer, særligt umiddelbart efter fødslen, inden mælken løber
til. 1B
Kodein frarådes til ammende kvinder. 1A

PONV MIDLER
Ondansetron, dexametason og DHB: Der foreligger ingen undersøgelser af ammende kvinder.
Rutinemæssig brug af dexametason bør undgås. 2C

BENZODIAZEPINER
Triazolam: Der foreligger ingen evidens for sikkerheden ved brug af hos ammende kvinder
Diazepam til ammende kvinder bør undgås. 2B

RESUME
Almindeligt anvendte droger til anæstesi kan anvendes til ammende kvinder med undtagelse af petidin, kodein og
diazepam.
Moderen kan amme, når hun er vågen og i stand til at håndtere barnet.
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INDLEDNING
"Der er ikke evidens for betydningen af at malke ud, før amningen genoptages efter anæstesi". Sundhedsstyrelsen
1
2013 .
Anæstesilæger møder ammende kvinder ved både akutte og elektive indgreb. Det er ikke muligt at estimere antallet;
der er generelt tale om yngre raske kvinder, og amning registreres ikke systematisk.
Vi ønsker med denne gennemgang at komme med en anbefaling på baggrund af den nyeste dokumenterede viden om
håndtering af anæstesi til den ammende kvinde. Hovedvægten er lagt på anæstesimidler eller medikamenter relateret
til den perioperative periode. Vi har fokuseret på medikamenter, som er indregistererede og anvendes i Danmark.
Anbefalingen gælder mature børn født til termin. For præmature børn kan særlige forhold gøre sig gældende, hvorfor
2
man muligvis skal være mere restriktiv med amning af præmature, når mor har været i anæstesi .
Området er præget af, at der af etiske grunde findes meget få randomiserede kliniske forsøg, hvorfor anbefalingen
primært er baseret på teoretiske overvejelser, kasuistiske meddelelser om påvirkning af barnet, observationsstudier af
børn eller målinger af koncentrationer af medikamenter hos moder, i modermælk eller hos barnet. Der findes yderst
få studier med langtidsobservation af børn, dvs. ud over få timer eller dage.

BAGGRUND
Amning er den bedste ernæring af nyfødte og spædbørn og har bl.a. ernæringsmæssige, immunologiske og
1
psykologiske fordele. Både på verdensplan af WHO og nationalt anbefales amning . Anbefalingerne er fuld ernæring
ved amning i 6 måneder, herefter delvis amning til 12 mdr. Danske befolkningsundersøgelser viser, at
ammefrekvensen er 60% ved 4 måneder og 12-25% ved 6 måneders alder og op til 12%, når barnet er 12 måneder.
1
Dette er globalt set høje ammefrekvenser .
Der er gennem tiden publiceret flere anbefalinger vedrørende valg af anæstesimidler og timing af amning og
1, 3, 4
udmalkning i forhold til anæstesi
. Fremkomsten af midler med kort halveringstid har ændret forholdene omkring
udmalkning efter generel anæstesi.
5

En dansk oversigt over lægemidlers udskillelse i modermælk fra 1980 nævner ikke anæstetika, men skriver at amning
frarådes hos morfinister.
3

Denne blev i 1987 modificeret til følgende konklusion: Præmedicinering: petidin eller morfin. Lokalanalgesi i form af
ledningsblok eller spinal/epidural blokade bør så vidt muligt foretrækkes. Til induktion af generel anæstesi foreslås
tiomebumal. Til vedligeholdelse af generel anæstesi anbefales inhalationsanæstetikum som halotan, enfluran eller
isofluran samt N2O. Hvis ovenstående ikke muligt, anbefales udmalkning og kassering af modermælk et par timer
efter anæstesi og derefter genoptagelse af amning.
4

Den seneste danske gennemgang af området konkluderer: de almindeligste midler kan anvendes uden udmalkning
med følgende forbehold: diazepam, kodein og petidin bør undgås og morfin bør kun anvendes i lave til moderate
doser i kortere tid.
1

Sundhedsstyrelsens "Amning - en håndbog til sundhedspersonale" fra 2013 indeholder et bilag med anbefalinger om
anæstesi under amning. Generelt anbefales det at undgå elektiv kirurgi, og der nævnes anbefalede anæstesimidler,

5

som om nødvendigt kan anvendes. Der er ingen midler, som ikke kan anvendes, og det eneste middel, der tages
forbehold for, er morfin.
4

En nyere dansk oversigtsartikel nævner også, at DLI/Lægemiddelkataloget har en mere restriktiv politik og anbefaler
udmalkning ved flere præparater end anbefalet i Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
I et review af 100 publicerede kasuistikker, der omhandlede komplikationer i forbindelse med medicin og amning,
hvor man klassificerede komplikationerne som definitive, sandsynlige eller mulige, kunne ingen spædbørnsdødsfald
6
sikkert relateres til moderens medicinindtagelse eller til specifikke medikamenter .
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HUMAN MÆLKEPRODUKTION
HORMONEL KONTROL
Progesteron er en potent hæmmer af prolaktin i alveolærcellen. Derudover hæmmer østrogen også
hypofyseforlappens produktion af prolaktin. Når koncentrationen af progesteron og østrogen falder umiddelbart
postpartum, øges prolaktins effekt og mælkeproduktionen starter.
Tilløbsrefleksen, hvor myoepiteliale celler omkring alveolerne kontraheres, styres af oxytocin, der frigøres ved barnets
stimulation af brystvorten. Denne stimulation øger tillige prolaktinniveauet.
Mængden af modermælk er reguleret af barnets indtag, idet øget amning øger mælkeproduktionen. Typisk indtager
barnet 150ml/kg/d.

Tabel 1. Mælkeproduktionen umiddelbart postpartum.

1

Modermælkens sammensætning ændrer sig postpartum. Man har anvendt betegnelsen colostrum for de første dages
mælk, der indeholder mere protein, herunder immunoglobuliner, og mindre fedt. I realiteten er der tale om et
kontinuum, hvor mælken ændrer sammensætning i løbet af de første 14 dage.

UDSKILLELSE AF DROGER I MODERMÆLK
MATERNEL FARMAKOKINETIK

I de første tre dage postpartum udskilles droger i højere grad i modermælk pga. uudviklede "tight junctions" mellem
alveolærceller i mamma. Herefter er der fuld kontakt mellem alveolærcellerne, og transport af droger foregår derfor
7
gennem alveolærcellerne .
Drogers udskillelse i modermælk afhænger af følgende faktorer:
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1. Maternel plasmakoncentration
2. Molekylvægt
3. Proteinbindingsgraden
4. Lipofilitet
5. pKa
1. Plasmakoncentrationen hos moderen er den mest betydende faktor for mængden af farmaka, der overføres til
mælken. Der er dynamisk ligevægt mellem mælk og plasma, bestemt ved passiv diffusion. Derfor medfører
8
metabolisering eller perifer distribution af farmaka hos moderen, at koncentrationen også falder i mælken .
Anæstetika med hurtig perifer distribution vil efter kort tid have lav koncentration i modermælken. Mængden af
droge, som overføres til mælken, afhænger derfor også af amningstidpunktet i relation til tidspunktet for indgift af
drogen.
Man anvender betegnelsen Mælk/Plasma (M/P) ratio som udtryk for graden af udskillelse af droge i modermælken.
M/P ratio for den samme droge ændrer sig imidlertid i forhold til administrationstidspunktet, og stoffer med høj M/P
ratio kan stadig udskilles i meget små absolutte mængder. For en kvantitativt betydende vurdering skal man se på
maternel AUC (area under curve) for plasmakoncentrationen af en given droge som det mest relevante mål for
udskillelse i mælken. I praksis er RID (Relative Infant Dose, se nedenfor) mest anvendelig.
Droger med aktive metabolitter udgør en større risiko for barnet, da den totale mængde aktivt stof, der overføres til
mælken, er større. Eksempler: morfin, petidin, kodein, fluoxetin.
2. Droger med Molekylvægt < 300 dalton udskilles let i modermælken, mens stoffer > 1000 dalton stort set ikke
udskilles.
3. Droger med lav proteinbinding udskilles lettere i modermælk.
4. Lipofile droger udskilles lettere i modermælk
5. høj pKa, der øger den uioniserede fraktion og dermed diffusionen.
Da mælk er surere end plasma, kan der optræde ion trapping der vil forhindre diffusion fra mælk tilbage til plasma.
9

Lav mælkeproduktion pga. maternel dehydratio vil øge koncentrationen af droger i modermælken .

NEONATAL FARMAKOKINETIK
Det nyfødte barns ventrikel producerer ikke syre før ca. 2 uger postpartum, og basiske lægemidler optages derfor
lettere i denne periode. Samtidigt er den biliære funktion uudviklet, og lipidopløselige farmaka absorberes derfor
dårligere.
10
Renal elimination af droger er lav umiddelbart postpartum, og stiger i løbet af måneder til normalt niveau . Det
skyldes både nedsat RBF, GFR og tubulær sekretion.
Cytokrom P450 systemet i jejunum og leveren er det væsentligste metaboliseringssystem. Det udvikles først sent, men
11
voksenrater for f.eks. barbiturater nås allerede 2-4 uger postnatalt .
Barnet har højere TBW og lavere fedtindhold, og effektivt fordelingsvolumen for lipofile droger er derfor nedsat.
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OPTAGELSE AF DROGER FRA MODERMÆLK TIL BARNETS KREDSLØB
Den mængde droger, barnet udsættes for, er udtrykt ved Cmælk x Vmælk.
Graden af eksposition af barnet kan estimeres ved udtrykket
Relativ Infant Dose (RID) =
Cmælk x Vmælk
Maternel dosis
Generelt anses RID<0.1 for at være foreneligt med amning.
Droger, der ikke optages via barnets tarmkanal udgør ingen risiko. Eksempler: Heparin, insulin, aminoglykosider.

DOSER OG KONCENTRATIONER
CNS-aktive stoffer er med få undtagelser lipofile og udskilles derfor også nemt i modermælk. For mange anæstestikas
vedkommende er farmakokinetiske parametre dog udviklet, så der sker en hurtig perifer distribution, som medfører
et hurtigt fald i plasmakoncentrationen. Det vil betyde en tilbageresorption fra modermælken.
Såfremt moderen har behov for medikamentel behandling i ammeperioden, kan mængden af droger, der udskilles i
mælken minimeres ved at moderen indtager medicinen umiddelbart efter amning. Herved vil drogen have maksimal
maternel plasmakoncentration på et tidspunkt, hvor der ikke ammes, og mængden af droge i mælken vil have tid til at
falde inden næste amning. Som nævnt ovenfor har mange stoffer imidlertid farmakologisk aktive metabolitter. Mødre
er sædvanligvis opmærksomme på risikoen ved indtagelse af opioider, men kodein i håndkøb opfattes ikke som et
risikabelt stof. Kodein "rapid metabolisers" udgør imidlertid en risiko for barnet, og der er set dødsfald blandt børn af
mødre, der indtog rekommanderede doser af kodein.

VURDERING AF EVIDENS
Der findes kun kasuistikker, ingen kontrollerede studier af maternelt administrerede anæstetikas påvirkning af det
diende barn. Data vedrørende anæstesi og amning skal vurderes kritisk i forhold til de anvendte anæstetika, da
udskillelsen af sevofluran, propofol og remifentanil i ammemælk påvirker barnet i ringere grad end barbiturater og
længerevirkende opioider.
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MIDLER TIL GENEREL ANÆSTESI
HYPNOTIKA OG ANÆSTETISKE GASSER
THIOMEBUMAL
Tiomebumal er et hypnotikum af barbiturattypen. Dets farmakologiske karakteristika er anført i tabel 2. Udskillelsen af
tiomebumal i colostrum og mælk er undersøgt i et studie af henholdsvis 8 kvinder i forbindelse med sectio i generel
12
anæstesi og 8 kvinder efter elektiv kirurgia minor mindst 2 uger postpartum . I begge grupper foregik
anæstesiindledning med tiomebumal 3,8-7,0 mg/kg. Prøver af blod og mælk blev udtaget før indledning og efter
2(ikke sectio gruppen), 4, 6, 12, 24 og 36 timer. I begge grupper blev den højeste koncentration målt på det første
prøvetidspunkt, og var gennemsnitlig 3,4µmol/l efter 2 timer i gruppen med den modne mælk og gennemsnitlig 1,3
µmol/l efter 4 timer i gruppen med colostrum. Omregnet til vægt/volumen/ var maksimale koncentrationer 0,09µg/ml
i moden mælk og 0,03µg/ml i colostrum. Børnene født efter sectio havde maksimale apgar-scorer; der er ikke
oplysninger om børnene i den anden gruppe. Forfatterne konkluderer, at koncentrationer af tiomebumal i colostrum
og modermælk er negligeable.
13

Esener et al har sammenlignet koncentrationer af tiomebumal og etomidat i maternelt plasma, umbilicalveneblod og
i colostrum hos 40 kvinde-barn par efter sectio i generel anæstesi hvor stofferne blev anvendt til induktion. Hvordan
kvinderne blev fordelt mellem grupper er ikke oplyst. Tiomebumaldosis var 5 mg/kg. I tiomebumalgruppen blev
blodprøver udtaget efter 5 min, 2, 4, 9 og 12 timer og fra colostrum efter 30 min, 4 og 9 timer. I colostrum var den
højeste gennemsnitlige koncentration 1,98 µg/ml efter 30 min, og den højeste enkeltmåling var 4,7 µg/ml. Der er
ingen oplysninger om effekten på børnene.
Samlet set modtager barnet en lille dosis i colostrum og moden mælk, så tiomebumal kan anvendes til
anæstesiindledning uanset barnets alder. 2B

PROPOFOL
Propofol anvendes til induktion og vedligeholdelse af generel anæstesi. Dets farmakologiske karakteristika er anført i
tabel 2.
14

I et fransk studie fra 1987 har man hos fem kvinder målt koncentrationer i colostrum efter indledning og
vedligeholdelse med propofol til kortvarige anæstesier hhv. 15, 30, 60, 120, 240 og 360 minutter efter induktion.
Højeste målte koncentration var 4,9 µg/ml efter 30 minutter.
15

Et senere studie målte propofolkoncentrationer i plasma og colostrum hos 21 kvinder, som fik foretaget elektivt
sectio i generel anæstesi. Kvinderne var delt i 2 grupper, hvor den ene gruppe fik anæstesien vedligeholdt med N2O
og halotan og den anden gruppe med propofol. Studiet var ikke randomiseret. Der findes kun data for colostrum for 7
af patienterne. Colostrum blev udtaget efter 4 og 8 timer. Den højeste målte propofolkoncentration var 0,74 µg/ml.
Der blev udtaget umbilicale blodprøver og foretaget neonatale vurderinger, man fandt ingen sammenhæng mellem
16
neonatale propofolkoncentrationer og neonatale APGAR/neurologisk scoring. I et studie af Nitsun foretog man

10

døgnmålinger af midazolam, propofol og fentanyl i moden mælk fra ammende kvinder, der havde været i anæstesi 11
uger postpartum. Den mediane døgndosis af propofol i moden mælk var 0,026mg.
Samlet vurdering er, at kun meget små doser propofol overføres via modermælk. Man kan derfor anvende propofol til
indledning og vedligeholdelse af anæstesi. 2C

KETAMIN
Ketamin anvendes overvejende til generel anæstesi hos hypovolæme patienter og er kendt for sine hallucinogene
sidevirkninger. Karakteristika er anført i tabel 2.
Der findes ingen publikationer om udskillelsen af ketamin i modermælk eller om påvirkninger af børn, der via
modermælken har været udsat for ketamin. Ud fra en teoretisk betragtning om kort halveringstid og ringe oral
biotilgængelighed, anses udskillelsen af ketamin i modermælk for at være lille.
Ud fra teoretiske overvejelser kan ketamin anvendes til anæstesi til ammende kvinder. 2B

MIDAZOLAM
Midazolam er et hypnotikum i benzodiazepingruppen. Det nedbrydes til 1-hydroxymidazolam (60-70%) og 417
hydroxymidazolam (5%), der begge er ækvipotente med midazolam . Karakteristika ses i tabel 2.
18

I en kasuistik fik en kvinde midazolam 6 mg iv i forbindelse med anæstesi 4 måneder postpartum .
Midazolamkoncentrationen i modermælken blev efterfølgende målt til 25 ug/l efter 30 min, 12 ug/l efter 1 time og 7
ug/l efter 2 timer. Efter 4 timer var koncentrationen af midazolam umåleligt lavt (<5 ug/l). Der blev i undersøgelsen
ikke målt hydroxymidazolam.
19

Matheson et al udførte et dobbeltblindet, randomiseret studium hos 22 ammende kvinder , som 5 dage efter en
fødsel tog imod tilbuddet om en sovepille og blev randomiseret til enten nitrazepam 5 mg eller midazolam 15 mg.
Koncentrationen af midazolam i blod og mælk blev målt 7 timer senere. Kun hos én kvinde fandtes en målbar
koncentration (dvs. > 5nmol/l) på 30 nmol/l, og denne kvinde havde fejlagtigt fået 2 tabletter om aftenen. Studiet blev
suppleret med målinger af koncentrationer i blod og mælk 2-3 måneder postpartum efter indtagelse af en sovetablet.
Der blev taget prøver en gang i timen indtil 7 timer efter indtagelse af tablet 15mg midazolam. Observation af
børnene er ikke beskrevet i studiet.
I det før nævnte studium af Nitsun fik 5 kvinder 2 mg midazolam iv ved anæstesiindledningen. Efterfølgende
indsamledes al modermælk over 24 timer fordelt på i alt 5 udmalkninger. Den enkelte kvindes mælk blev poolet og
analyseret. Man fandt mellem 0,03 og 0,26 ug midazolam i modermælken. Forfatterne estimerede, at det enkelte
barn ville indtage 0,016 ug/kg over 24 timer efter denne enkeltdosis på 2 mg. Dette svarer til 0,06% af den maternelle
16
vægtjusterede dosis .
Der er ikke fundet meddelelser om studier eller bivirkninger hos de ammede børn efter midazolam givet til moderen.
Samlet set vurderes det, at en enkeltdosis midazolam kan anvendes til ammende kvinder. 2B
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Medikament

pKa

Molekylvægt T1/2

Oral biotilgængelighed

RID

M:P ratio

264

3-8 timer

variabel

2,6 %

0,7 - >1

Propofol

11,0 178

30-60min

ukendt

4,4 %

0,6-1,3

Midazolam

6,2

326

1,5-6,5 timer

27-44 %

0,004-0,6 %

0,15

Ketamin

7,5

237

2,5-3 timer

16 %

uoplyst

uoplyst

Thiomebumal 7,6

Tabel 2. Medikamenter med angivelse af farmakologiske karakteristika. Baseret på Hale "Medications and mothers
20
milk" , www.drugs.com samt anførte referencer.

SEVOFLURAN OG DESFLURAN
Sevofluran og desfluran er halogenerede inhalationsanæstetika. Der findes ikke studier over udskillelsen i modermælk
af de pågældende stoffer, så anbefalingerne baserer sig på teoretiske overvejelser. Begge gasser har kort halveringstid
2, 4
og lav metaboliseringsgrad, så teoretisk overføres der kun begrænsede mængder . Ud fra farmakokinetiske
overvejelser vil koncentrationen i modermælk være lavere med desfluran end sevofluran pga. lavere blod- og
4
vævsopløselighed og kortere halveringstid . Der findes ingen oplysninger om oral biotilgængelighed.
Den samlede anbefaling er at inhalationsanæstetika sevoflurane og desfluran kan anvendes, og amning kan
genoptages, når moderen er vågnet efter anæstesi. 1C
Medikament

Fordelingskoefficient
blod/gas

Fordelingskoefficient
fedt/blod

T 1/2

Sevofluran

0,65

27

1,8-3,8 timer

Desfluran

0,45

48

uoplyst
21

Tabel 3. Karakteristika for anæstesigasser. Baseret på "Anæstesi", FaDLs forlag , og Hale "Medications and mothers
20
milk" .
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OPIOIDER
22

Tabel 4 viser farmakologiske karakteristika for udvalgte opioider. Et review fra 2012 gennemgår den eksisterende
viden og vurdering af risikoen ved anvendelse af opioider som smertebehandling til ammende kvinder. Essensen fra
dette review er:
1. Hvis smertebehandling er nødvendig, skal paracetamol og NSAID være første valg
2. Undgå kodein til langtidsbehandling
3. Anvend laveste effektive dosis opioid og undgå høje doser opioid, som medfører maternel sedation.
4. Udvis skærpet opmærksomhed ved nyfødte (uger) eller immature børn.
5. Udmalkning og kassering af mælk er sandsynligvis kun nødvendigt i de sjældne tilfælde, hvor moderen er påvirket
(sederet eller respirationsdeprimeret).

MORFIN
Morfins farmakologiske karakteristika fremgår af tabel 4. Morfin er lipofilt og forventes ud fra teoretiske overvejelser
koncentreres i mælk. Biotilgængeligheden er 20-30 % efter oral indgift. Morfin metaboliseres hepatisk med 2
23
metabolitter, inaktivt morfin-3-glucuronid, som udgør 90%, og det aktive morfin-6-gluronid, som udgør 10% . De
fleste undersøgelser angiver højere koncentrationer i mælk end i plasma/serum og en M:P-ratio>1. Oftest angives
24
M:P-ratio til 2,46 . Feilberg finder værdier mellem 1,1 og 3,6 i et studie af 5 kvinder efter enten epidural eller
25
26
kombineret intravenøs/intramuskulær administration . I modsætning hertil finder Baka en M:P ratio på 0,32 for
morfin i colostrum i et studie på syv postoperative kvinder udstyret med IV-PCA efter elektivt sectio. Der blev udtaget
prøver på faste tidspunkter uden beskrevet relation til PCA-dosering. I samme studie blev der målt højere
koncentrationer i colostrum af den aktive metabolit morfin-6-gluconoride med den højeste koncentration på
0,1µg/ml.
25

Koncentrationen af morfin i modermælk ser ud til at følge plasmakoncentrationen med 30-60 minutters forsinkelse
efter både epidural og IV/IM administration, men teoretisk vil koncentrationen i modermælk også være afhængigt af,
1
hvornår i brystets tømningsperiode, det er målt, idet fedtkoncentrationen er højest i slutningen af udmalkningen , og
dermed også koncentrationen af lipofile stoffer. Der er ikke fundet studier, der kan bekræfte denne teori.
Den højeste koncentration af morfin målt i modermælk er 500ng/ml

25, 27

.

Effekten på barnet er undersøgt i 2 studier fra samme gruppe med næsten identisk setup. Hos nyfødte anvendte man
Brazeltons Neonatal Behavioural Assessment Scale til at vurdere effekten af i.v. opioid PCA til moderen efter sectio. I
28
det ene studie af 10 kvinder blev IV-PCA med hhv. morfin og petidin sammenlignet. På dag 3 blev der fundet mindre
neonatal påvirkning hos morfinbehandlede kvinder. Der blev fundet koncentrationer i modermælk på op til 65ng/ml
29
efter 24 timer og 48 timer. I det andet studie blev 102 ammende mødre randomiseret til 3 grupper: petidin IV-PCA,
morfin IV-PCA eller flaskeernæring. I de første 2 dage var børnenes sedationsscore ikke signifikant forskellige, men på
dag 3 og 4 var børnene i morfingruppen mere livlige end børnene i petidingruppen og i kontrolgruppen, der ikke
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havde været udsat for opioid. Vi har ikke fundet meddelelser om observationer af bivirkninger hos det ammede barn.
De seneste reviews anfører, at morfin er sikkert at anvende, og moderen kan amme, når hun er i stand til at tage vare
1, 2, 4, 20, 30-32
på sit barn
.
Morfin kan anvendes uden udmalkning og bortkastning af mælk i forbindelse med anæstesi til ammende kvinder, når
kvinden ikke er påvirket af medicin og er i stand til at amme. Barnet bør observeres for sedation ved anvendelse af
høje doser eller ved langtidsbehandling, specielt ved børn under 1-2 måneder eller for tidligt fødte. 1B

FENTANYL
Farmakologiske karakteristika anført i tabel 4.
33

Fentanyl i colostrum er undersøgt hos kvinder efter både vaginal fødsel og sectio. Leuschen et al har undersøgt 10
raske kvinder efter vaginal fødsel med fentanyl som fødselsanalgesi i refrakte doser á 50-100 µg administreret højst en
gang i timen med måling af koncentrationer i brystmælk 4 og 24 timer postpartum. Den højeste dosis var 0,14 ng/ml.
Børnene blev observeret og vurderet neurologisk ved fødslen og indenfor det første døgn og var upåvirkede.
34

Steer et al har undersøgt koncentrationen i colostrum og maternelt serum efter 2 µg/kg som analgesi hos 9 kvinder
efter sectio i spinal anæstesi og hos 5 kvinder efter postpartum sterilisation. Der blev ikke givet yderligere fentanyl.
Blod- og colostrumprøver blev udtaget på faste tidspunkter efter amning af barnet op til 10 timer efter indgift af
fentanyl. Fentanyl koncentrationen var på alle tidspunkter højere i colostrum end i serum svarende til en M/P ratio>1.
Den højeste målte koncentration var 0,95 ng/ml. Der foreligger ikke data på børnene.
16

I et studie fra 2006 gennemgik fem kvinder anæstesi og operation i gennemsnit 11 uger postpartum . Studiet var
designet til at belyse en farmakokinetisk model for overførsel af midazolam, propofol og fentanyl til brystmælk.
Kvinderne fik 2 mg midazolam som anxiolytikum umiddelbart præoperativt, og anæstesi blev induceret med propofol
og fentanyl. Al mælk blev opsamlet på faste tidspunkter, hvor koncentrationen af de enkelte doser blev målt og
efterfølgende blev den totale døgndosis målt. Det erikke muligt at aflæse koncentrationerne ud fra artiklen, men
konklusionen er, at den mediane døgndosis fentanyl i modermælken er 0,024 µg. Der er ikke beskrevet observationer
af børnene.
Der er ikke fundet meddelelser om bivirkninger ved ammede børn.
Fentanyl overføres til modermælk i ubetydelige doser. Fentanyl kan anvendes til ammende kvinder. 1B

SUFENTANIL
35

Sufentanil minder farmakologisk meget om fentanyl. I et studie undersøgtes varigheden af den postoperative
analgesi af epidural indgift af 100 µg fentanyl eller sufentanil 10, 20, 30 eller 50 µg efter sectio. Stoffernes
koncentrationer i modermælk blev målt hos de kvinder, der ammede, på opvågningsafsnittet. Den nedre
detektionsgrænse var 0,1 ng/ml. Colostrum fra 8 kvinder i fentanylgruppen og 9 kvinder i gruppen med 50 µg
sufentanil blev undersøgt, og intet opioid blev fundet.
Den samlede vurdering er, at både fentanyl 100 µg og sufentanil op til 50 µg kan anvendes til epidural analgesi
postpartum. Der er ikke studier af intravenøs anvendelse af sufentanil, men ud fra teoretiske betragtninger er
20
sufentanil et alternativ til fentanyl med samme anbefalinger . 2B
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ALFENTANIL
Farmakologiske karakteristika er anført i tabel 4. Koncentrationen af alfentanil er undersøgt i et studie på 9 kvinder,
36
som blev steriliseret i generel anæstesi den tidlige postpartum periode . Der blev givet 50 µg/kg efter intubation og
suppleret med refrakte doser á 10 µg/kg. Koncentrationer i colostrum blev målt 4 og 28 timer efter sidste injektion.
Gennemsnitskoncentrationen efter 4 timer var 0,88 ng/ml og efter 28 timer 0,05 ng/ml.
Der er ikke fundet meddelelser om bivirkninger ved det ammede barn og ingen observationsstudier af børn. Alfentanil
kan anvendes til ammende kvinder. 2B

REMIFENTANIL
Farmakologiske karakteristika er anført i tabel 4. Der er ikke fundet kliniske studier, men ud fra farmakologiske
overvejelser med ultrakort halveringstid, metabolisering uafhængig af nyre- eller leverfunktion samt dårlig oral
biotilgængelighed vurderes stoffet at kunne anvendes til ammende kvinder uden klinisk relevant påvirkning af barnet.
2B

Medikament

pKa

Molekylvægt

T1/2

Oral biotilgængelighed

RID

M:P ratio

Morfin

8,1

285

2 timer

20-60 %

9,1

1,1-3,6

Obs. metabolitter

Fentanyl

8,4

336

trifasisk

25-75 %

2,9-5 %

>1

Alfentanil

6,5

471

1-2 timer

43 %

0,4%

uoplyst

Remifentanil

7,1

412

10-20 minutter dårlig

uoplyst

uoplyst

2

Tabel 4. Opioider med angivelse af farmakologiske karakteristika .
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MUSKELRELAXANTIA
ROCURONIUM
Der foreligger ingen evidens vedrørende brugen af rocuronium til ammende kvinder. Ved fysiologisk pH er rocuronium
37
ioniseret hvilket begrænser passage over i modermælken .
Teoretisk er der ingen kontraindikation for brug af rocuronium til ammende kvinder. 1C

SUXAMETON
Der foreligger ingen studier vedrørende brugen af suxameton til ammende kvinder. Suxameton hydrolyseres hurtigt til
17, 37
en inaktiv metabolit, og det er tvivlsomt om stoffet når over i modermælken
. Ydermere absorberes stoffet dårligt
17
efter oral indgift .
Teoretisk er der ingen kontraindikation mod brug af suxameton til ammende kvinder. 1C

CISATRACURIUM
Der foreligger ingen evidens vedrørende brugen af cisatracurium til ammende kvinder men stoffet absorberes dårligt
17
efter oral indgift .
Teoretisk er der ingen kontraindikation mod brug af cisatracurium til ammende kvinder.1C

MIVACURIUM
Der foreligger ingen evidens vedrørende brugen af mivacurium til ammende kvinder.
Teoretisk er der ingen kontraindikation mod brug af mivacurium til ammende kvinder.1C

16

Medikament

Molekylvægt

T1/2

Oral biotilgængelighed

Suxameton

290

uoplyst

uoplyst

Rocuronium

529

14-18 min

dårlig

Cisatracurium

1243

22 min

uoplyst

Mivacurium

1029

1,7-2,6 min

uoplyst

Tabel 5. Farmakologiske karakteristika for muskelrelaxantia
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LOKALANALGETIKA
LIDOKAIN:
Lidokain og dets metabolit monoethylglycinexylidid (MEGX) udskilles i modermælken.
Udskillelsen af lidokain og MEGX i brystmælk er undersøgt efter i.v. indgift, infiltrationsanæstesi til tandbehandling og
efter neuraxial anæstesi og analgesi i forbindelse med fødsler og kejsersnit.
Uanset administrationsmåden udskilles lidokain og MEGX i lave koncentrationer, der ikke kontraindicerer amning. Der
foreligger ikke undersøgelser af plasmakoncentrationerne hos barnet efter indtagelse af lidokainholdig brystmælk.

Lokal infiltrationsanæstesi
Der foreligger få og oftest kasuistiske publikationer om lidokainudskillelsen i brystmælk efter infiltrationsanæstesi.
I en undersøgelse publiceret i 2001 bestemte man udskillelsen af lidokain og MEGX hos 7 ammende kvinder efter
38
lokalanæstesi til tandbehandling . Der blev givet 3.6-7.2 ml 2 % lidokain uden adrenalin. Lidokain og MEGX blev målt i
blod og mælk efter henholdsvis 2 og 3 timer og igen efter 6 timer.
Lidokainkoncentrationen i plasma efter 2 timer var i gennemsnit 347 µg/l, og i mælk efter 3 timer 120 µg/L og 58 µg/l
efter 6 timer. MEGX koncentrationen i plasma efter 2 timer var 58 µg/l, medens koncentrationerne af MEGX i mælk
efter 3 og 6 timer var 97 µg/l og 52 µg/l.

Epidural anæstesi
I en publikation fra 1999 har man undersøgt udskillelsen af lidokain og bupivakain i brystmælk efter epidural anæstesi
39
til sectio hos 22 kvinder . Den epidurale anæstesi blev udført med anvendelse af en blanding af lidokain 2 %,
bupivakain 0,5 % og hos nogle patienter endvidere fentanyl. Kvinderne fik i gennemsnit 183 (60-500) mg. Blod og
mælk blev udtaget til bestemmelse af lidokain og bupivakain 2, 6 og 12 timer efter anæstesien.
Gennemsnitligt var koncentrationerne af lidokain i blod og mælk efter 2 timer henholdsvis 940 og 860 µg/l efter 6
timer 440 og 446 µg/l, og efter 12 timer 220 og 220 µg/l. Der sker således en hurtig og parallel elimination af lidokain i
plasma og mælk.
Konklusion: Lidocain anses for sikkert at anvende til epidural anæstesi til fødende eller ammende kvinder. 1C

BUPIVAKAIN:
Bupivakain udskilles i lave koncentrationer i brystmælk, og da det ikke absorberes oralt, har anvendelse til moderen
ingen klinisk betydning for amning. Den mængde, som barnet eksponeres for, vil overvejende stamme fra den
epidurale eller spinale administration før fødslen. Der er ikke beskrevet bivirkninger heraf hos barnet.

18

Epidural anæstesi
Udskillelsen af bupivakain i blod og brystmælk er undersøgt hos 22 kvinder, der fik foretaget sectio i anæstesi med en
blanding af lidokain 2 % og bupivakain 0,5 %. Der blev udtaget blod og mælk til bestemmelse af lidokain, bupivakain
39
og dets metabolit pipecolylxylidid (PPX) efter 2, 6 og 12 timer .
Kvinderne fik, udover lidokain, i gennemsnit 82 (25-168) mg bupivakain. Gennemsnitskoncentrationerne af bupivakain
i henholdsvis plasma og mælk var efter 2 timer 230 og 90 µg/l, efter 6 timer 150 og 60 µg/l og efter 12 timer 110 og 40
µg/l. Koncentrationen af både lidokain og bupivakain faldt således parallelt i plasma og brystmælk
PPX målingerne viste derimod en stigning i såvel plasma- som brystmælkkoncentrationerne i tidsrummet fra 2-12
timer. Efter 12 timer var PPX i mælk igennemsnit 250 µg/l.
I en anden randomiseret, enkeltblindet undersøgelse fra 2014 har man sammenlignet blod og mælkekoncentrationer
40
hos 20 kvinder, der fik anæstesi til sectio med enten bupivakain 0,5 % eller levobupivakain 0,5 % . Gennemsnitligt
blev der givet 82,5 mg bupi/levobupivakain. Både bupivacain og levobupivacain kunne måles i brystmælk 30 minutter
efter den epidurale administration og havde en maksimal koncentration efter 2 timer. Koncentrationerne af begge
stoffer viste derefter et konstant og parallelt fald i plasma og mælk, og var umålelige efter 24 timer.
Koncentrationerne af begge stoffer var cirka 3 gange lavere i brystmælk end i plasma.
Konklusion: Bupivakain anses for sikkert at anvende som epidural anæstesi til ammende kvinder. 1C

ROPIVAKAIN
Ropivakain udskilles kun i ringe mængde i brystmælk og absorberes ikke ved oral indtagelse. Der er ikke beskrevet
bivirkninger hos spædbørn, der har været udsat for ropivakain i brystmælk eller for intrauterin eksposition via
neuraxial anæstesi/analgesi med ropivakain til moderen.

Epidural anæstesi
Ropivakain er målt i colostrum hos 25 kvinder, der efter sectio fik postoperativ epidural analgesi med ropivakain 0.15
41
% tilsat fentanyl 2 µg/ml . Kvinderne fik PCEA med basalrate 6 ml/time og demand dose på 4 ml/ 20 minut. Den
kumulative maternelle dosis af ropivakain efter 18 og 24 timer var 188 (69-296) mg og 248 (131-378) mg. Ropivakain
målt i colostrum var henholdsvis 246 og 301 µg/l. Ud fra disse resultater konkluderede man, at indtagelse af 40 ml
colostrum i løbet af de første 24 timer efter fødslen ville resultere i at den nyfødte ville indtage indtage 10-12 µg
ropivakain.
Alle de 25 nyfødte børn havde normale APGAR scores efter sectio og normale NACS scores.
Konklusion: Ropivacain anses for sikkert at anvende til epidural anæstesi og analgesi til fødende og ammende kvinder.
1C
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BETYDNING AF OPIOIDTILSÆTNING TIL NEURAXIAL ANÆSTESI
Intrapartum neuraxial anæstesi med opioidtilsætning påstås at kunne medføre nedsat ammesucces. I et nyligt review
fra 2013 finder man imidlertid ikke, at man kan drage nogen konklusion. De tilgængelige studier er alle behæftet med
42
mangler og confounders, som indikerer at der er brug for yderligere forskning på området .
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POSTOPERATIV SMERTEBEHANDLING.
NONOPIOIDER
NSAID
Oversigtsartikler anfører, at ketorolac, naproxen, diclofenac og ibuprofen er kompatible med amning

4, 20, 31, 43-45

KETOROLAC
Ketorolac administreres intravenøst i Danmark som ketorolactrometamol. Karakteristika er anført i tabel 5.
46

Udskillelsen af ketorolac i brystmælk efter oral dosering er undersøgt på 10 kvinder 2-6 dage postpartum . Der er
altså tale om colostrum og overgangsmælk. Studiet varede 3 dage: dag 1 og 2 blev der givet ketorolac 10 mg x 4 og
udtaget blod- og mælkeprøver 2 og 6 timer efter 1. dosis, 4 timer efter 2. dosis og 2 timer efter 3. dosis. Dag 3 blev der
taget blod- og mælkeprøver. Nedre målegrænse var 5 ng/ml. Hos 4 af 10 patienter var koncentrationen i mælk på
intet tidspunkt over målegrænsen. Det samme sås ved alle målinger før dosis 1, 6 timer efter dosis 1 og på dag 3. Den
højeste målte koncentration måltes 7,9 ng/ml.
43

45

American Academy of Pediatrics anfører , at ketorolac kan anvendes af ammende, men i en oversigtsartikel om
NSAID behandling under graviditet og amning anføres at FDA advarer mod ketorolac til ammende kvinder pga. risiko
for bivirkninger hos spædbørn ved behandling med prostaglandinhæmmende midler, muligvis pga.
47
glucoronidmetabolitter . Advarslen findes ikke for ibuprofen og naproxen, og det er uklart, hvad sikkerhedsadvarslen
46
for ketorolac baserer sig på. Ovennævnte studie af Wischnik er det eneste tilgængelige.
Ketorolac kan anvendes til ammende kvinder. 2C

NAPROXEN
Naproxen administreres som tablet 2 gange dagligt og har længere halveringstid end ibuprofen og ketorolac, som det
fremgår af tabel 5.
48

En kasuistik fra 1983 på en ammende kvinde med reumatoid lidelse med et 5 måneder gammelt barn beskriver
blodkoncentrationen og mælkeudskillelsen af naproxen efter 250 mg x 2 og efter øgning til 375 mg x 2. Prøverne er
taget 0, 2, 4, 8 og 12 timer efter den lave dosis. Efter dosisøgning gentog man prøverne to uger senere. Den højeste
naproxenkoncentration på 2,37 mg/l fandtes 4 timer efter indtagelse af 375 mg.
Der findes ikke systematiske undersøgelser af børnene, men der eksisterer en canadisk opgørelse fra en telefonlinie,
hvor kvinder kunne henvende sig for information om skadelige virkninger på barnet efter medicin indtaget samtidig
med amning. Der blev efterfølgende foretaget follow-up opkald med henblik på nærmere beskrivelse af medikament,
amning, ændringer i barnets adfærd og evt. lægehenvendelse. To af 20 henvendelser om naproxen drejede sig om
sløvhed hos barnet.
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Det vurderes sikkert at anvende naproxen til ammende kvinder. Lægger man vægt på et stof med kort halveringstid,
er naproxen ikke førstevalg. 2C

IBUPROFEN
Ibuprofen administreres som tablet. Karakteristika findes i tabel 5. Ibuprofen kan købes i håndkøb i Danmark.
Udskillelsen af ibuprofen i modermælk er beskrevet i 3 studier med samstemmende resultater.
49

Weibert et al undersøgte i 1981 udskillelsen af ibuprofen i mælk hos en kvinde i behandling med ibuprofen 400 mg x
2. Barnets alder er uoplyst, men studiet er foretaget > 2 uger postpartum. Blod- og mælkeprøver blev udtaget 1, 2, 3,
3, 6 og 8 timer efter indtagelse af tablet 400 mg. På intet tidspunkt oversteg koncentrationen i mælk
detektionsgrænsen på 0,5 µg/ml.
50

Townsend et al finder lignende resultater i et studie af ibuprofenudskillelsen i brystmælk hos 12 kvinder 3-5 dage
postpartum efter sectio. Dosis af ibuprofen var 400mg 4 gange dagligt, og prøver af blod og mælk blev udtaget efter 2,
4, 6, 24, 26, 28, 30, 32 og 34 timer efter behandlingsstart. Alle mælkeprøver viste umålelige koncentrationer (<1
µg/ml) af ibuprofen. Forfatterne skønner, at dette svarer til en mulig maksimal indtagelse hos barnet af 0,4-0,9
mg/dag.
51

Målelige koncentrationer af ibuprofen i brystmælk finder Rigourd i et studie af 20 ammende kvinder, der som
smertebehandling mindst 7 dage postpartum indtog ibuprofen 200 mg x 3. Der var tale om ambulante kvinder, som
kontaktede en netværkslinie for at forhøre sig om risikoen ved at indtage ibuprofen samtidig med amning. Kvinderne
udmalkede brystmælk 1,5-8 timer efter 3. dosis ibuprofen 200 mg. Højeste målte koncentration var 590 µg/l.
Det vurderes, at ibuprofen er sikkert at anvende under amning. 1B

DICLOFENAC
Karakteristika er anført i tabel 5.
Diclofenacudskillelsen i modermælk er undersøgt hos 6 kvinder postpartum. Kvinderne fik 50 mg x 3 på dag 1, 50 mg x
52
2 på dag 2 og udskillelsen i brystmælk var 5 µg/l mælk .
53

I en gennemgang af diclofenac er refereret for Ciba-Geigy, at diclofenac ikke findes udskilt i modermælk hos kvinder
efter 100 mg dagligt, men hos én kvinde er fundet en koncentration i modermælk på 0,1 µg/ml efter 150 µg dagligt.
Der er ikke nærmere oplysninger om omstændighederne.
Der er ikke fundet publikationer om observationer hos børn, hvis mødre har anvendt diclofenac.
Det vurderes, at diclofenac er sikkert at anvende under amning. 2C

PARACETAMOL
Karakteristika for paracetamol ses i tabel 5.

22

Paracetamol er førstevalg af nonopioder til smertebehandling og kan købes i håndkøb. Der foreligger ikke
undersøgelser over forbruget blandt ammende kvinder, men generelt er anvendelsen udbredt.
54

Udskillelsen af paracetamol i brystmælk er i 1981 undersøgt hos 3 kvinder, som besluttede at ophøre med amning;
børnenes alder er ikke beskrevet. Hver kvinde indtog en engangsdosis på 500mg paracetamol . Efter 2, 4, 6, 8, 10 og
12 timer blev der taget af brystmælk- og blodprøver. Den højeste koncentration i mælk fandtes efter 2 timer med et
gennemsnit på 27,8 µmol/l, med den højeste koncentration 29,1 µmol/l. Konklusionen er, at amning ikke skal afbrydes
efter konventionelle doser paracetamol.
55

Notarianni et al har i 2 studier undersøgt hhv. 4 og 9 kvinder. I det første studie indtog 4 kvinder 2-8 måneder
postpartum 1 g paracetamol. Blodprøver blev udtaget hver ½ time i 3-3,5 timer efter. Den højeste målte
koncentration var 14mg/l ; målt over opsamlingsperioden på 3-3½ time var gennemsnitskoncentrationen for de 4
kvinder 6,1 mg/l. I den anden del af studiet fik kvinder 2-10 dage postpartum taget blod- og mælkeprøver efter 1-2 g
paracetamol indenfor de seneste 12 timer; der fandtes M:P ratio på 0,95 for colostrum og overgangsmælk.
56

Der foreligger kun en enkelt meddelelse om alvorlig bivirkning efter paracetamol: En kasuistik fra 1985 omhandler et
2 måneder gammelt barn, som udvikler et makulopapuløst udslæt på overkrop og ansigt efter maternel indtagelse af 1
g pamol. En ny provokation under observation resulterede i et lignende udslæt. Der fandtes
paracetamolkoncentrationer i mælk på 3,8-7,1mg/l efter 135-195 minutter.
Det vurderes, at det er sikkert at anvende paracetamol til ammende kvinder. 1C

Præparat

pKa

Molekylvægt

T1/2

Oral biotilgængelighed

RID

Paracetamol

9,5

151

2 timer

>85 %

8,8-24,2 % 0,91-1,41

Ketorolac

3,5

255

2,5 timer

>81 %

0,2 %

0,015-0,037

Naproxen

5,0

230

12-15

74-99 %

3,3 %

0,01

Ibuprofen

4,4

206

1-2,5 timer

80 %

0,1-0,7 %

Uoplyst

Diclofenac

4,0

318

1,1 time

100%

1,2 %

Uoplyst

20

Tabel 6. Farmakologiske karakteristika ved analgetika. Primært baseret på Hale 2012 .
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M:P ratio

OPIOIDER
PETIDIN
Petidin og dets aktive metabolit, norpetidin, overføres til modermælk. Særligt norpetidin ophobes ved gentagne
20, 57
doseringer i modermælk og både petidin og norpetidin har lang halveringstid hos neonatale
.
I en undersøgelse fra 1990 af 10 kvinder, der gennemgik elektivt sectio, fordeltes kvinderne til iv-PCA med morfin
28
(n=5) og iv-PCA med petidin (n=5) som eneste smerteregime . Bedømt med Brazelton Neonatal Behavioral
Assesment scale på 3. dagen var børnene i petidin gruppen signifikant mere påvirkede end børnene i morfingruppen.
29

I et studie fra 1997 blev 102 kvinder, der undergik elektivt sectio , randomiseret til iv-PCA med enten morfin eller
petidin. 47 af kvinderne valgte at amme (n=24 petidin, n=23 morfin), og de øvrige 56 valgte at give
modermælkserstatning og udgjorde således kontrolgruppen. PCA pumpen blev stoppet på 2.-3. dagen, hvorefter
kvinderne overgik til peroral ibuprofen som eneste smerteregime. De nyfødte børn blev dagligt scoret med Brazelton
Neonatal Behavioral Assesment scale ved en pædiatrisk psykolog de første 4 dage. De første 2 dage sås ingen forskel
grupperne imellem men på 3. dagen var børn af mødre i morfingruppen mere livlige end børn af mødre i
petidingruppen samt mere overraskende også mere livlige end kontrolgruppen. Også på 4. dagen scorede børn af
mødre i morfingruppen bedre end petidingruppen. De to grupper af kvinder havde efter 48 t fået sammenlignelige
doser af hhv. morfin (0,54 mg/kg) og petidin (4,7 mg/kg).
43

Ifølge American Academy of Pediatrics er petidin kompatibelt med brug under amning .
Samlet set kan petidin formentlig godt benyttes til ammende kvinder som enkeltdosering, men gentagne doseringer
må frarådes. 1B

OXYCODON
Oxycodon nedbrydes til forskellige aktive metabolitter med varierende potens, heraf 10% til oxymorphon, som er 14
58
gange så potent som oxycodon og har 40 gange større affinitet til µ-receptoren . Oxycodon overføres til modermælk
17
og eliminationen er nedsat hos spædbørn med stor individuel variation .
Et retrospektivt studie fra 2011 inkluderede i alt 533 ammende kvinder, som kontaktede en informationstelefon
(Motherisk Program) gennem en årrække for at spørge til brugen af paracetamol, kodein eller oxycodon under
58
amning . De inkluderede blev delt i 3 grupper: paracetamol (n=184), kodein (n=210) og oxycodon (n=139) og
telefoninterviewet for at belyse tegn på CNS depression og reversibilitet af dette ved ophør af amning eller ved
seponering af medikamentet. I oxycodon gruppen rapporterede 20 % af kvinderne om neonatal CNS depression
sammenlignet med kun 0,5 % i paracetamol gruppen (p<0,0001) og 16,7 % i kodein gruppen. I oxycodon gruppen
indtog mødrene af de børn, der udviste CNS depression signifikant større doser af oxycodon sammenlignet med
mødre til asymptomatiske børn: median 0,4(0,03-4,06) mg/kg/dag versus median 0,15(0,02-2,30) mg/kg/dag. 38 ud af
39 kvinder rapporterede endvidere at symptomerne forsvandt, da de ophørte med amningen eller med oxycodon.
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I en undersøgelse fra 2007 fik 50 kvinder 30 mg oxycodon rektalt efter sectio og herefter 5-15 mg oxycodon peroralt
59
op til hver anden time . I det første døgn fik kvinderne i gennemsnit 60 (30-90) mg oxycodon, i andet døgn 40 (0-90)
mg og i tredje døgn 20 (0-50) mg. Prøver fra modermælken efter 24 timer indeholdt 58 (7-130) µg/l oxycodon, efter 48
timer 49 (0-168) ug/L og efter 72 timer 0-31 µg/l. Efter 24, 48 og 72 timer måltes koncentrationen af oxycodon i blodet
hos 41 af de neonatale (i alt 45 blodprøver). Detektionsgrænsen på 2 µg/l var kun overskredet hos 1 barn med en
koncentration på 7,4 µg/l. 10 mødre havde over 100 µg/l i colostrum og 5 havde målelige mængder oxycodon i
mælken 37 timer efter sidste dosering. Børnenes lave koncentration af oxycodon kan skyldes den lille mængde
colostrum der indtages i de første 3 levedøgn. Ifølge forfatterne vil et barn en uge postpartum efter en maternel dosis
på 0,1 mg/kg iv. dosis oxycodon have en maksimal plasmakoncentration på 60-70 µg/l, som efter 24 timer vil være
faldet til 8 µg/l.
En kasuistik beskriver et 3 dage gammelt barn, der de første 2 levedøgn er fuldstændig normalt, men som på tredje
61
dagen bliver sløvt, svært at vække og vil ikke sutte . Man finder, at barnet sløvt, hypotermt med pin-point pupiller og
dårlig sutterefleks. Der gives naloxon hvorefter barnet vågner op. Moderen fortæller at hendes mælk er løbet til
aftenen før, samme aften tog hun 10 mg oxycodon og næste morgen yderligere 5 mg oxycodon i et
kombinationspræparat sammen med paracetamol. Sedationen formodes at skyldes oxycodon udskilt i modermælken.
Oxycodon: Enkeltdoser kan formentlig gives uden problemer, særligt umiddelbart efter fødslen, inden mælken løber
til. Det ser ud til, at der er risiko for ophobning i modermælken ved gentagne doseringer ligesom der er risiko for CNS
depression selv ved lave doseringer, når modermælken er løbet til og barnet indtager større mængder. 1B

KODEIN
Kodein og dets aktive metabolitter morfin og morfin-6-glucuronid passerer vanligvis over i modermælk i så små
37
mængder, at det anses for at være insignifikant . Trods dette foreligger der en case report fra 2006 med et neonatalt
62
dødsfald grundet maternelt kodeinforbrug . Barnet blev tiltagende sløvt på 7. levedag, udviklede nedsat appetit på
12. dagen og døde dagen efter. Moderen havde indtaget 60 mg kodein x 2 på 1. og 2. dagen og 30 mg x 2 dagligt de
efterfølgende dage. Efterfølgende analyser afslørede, at moderen var en såkaldt ”ultra-rapid metabolizer”
resulterende i store mængder af morfin i hendes modermælk. Postmortem undersøgelser på barnet afslørede, at dets
plasmakoncentration af morfin var 70 ng/ml. Analyse af modermælk udmalket og gemt fra dag 10 viste en
morfinkoncentration på 87 ng/ml.
Samme forfattere gennemførte senere et case-control studie på 72 nyfødte, hvis mødre indtog kodein. 17 børn
udviste tegn på CNS-depression. Hos børn med symptomer indtog mødrene i gennemsnit en højere dosis kodein (1,62
mg/kg/dag mod 1,02 mg/kg/dag) end hos de asymptomatiske børn. Den laveste maternelle dosis der resulterede i
63
symptomatisk CNS-depression hos barnet var 0,63 mg/kg/dag .
Et andet studie har undersøgt sløvhed hos børn, hvis mødre tog paracetamol som eneste smerteregime sammenlignet
58
med børn hvis mødre tog paracetamol plus kodein . Undersøgelsen viste at 16,7% af børn hvis mødre tog
paracetamol plus kodein udviste sløvhed mod 0,5% i den rene paracetamol gruppe.
Frekvensen af ultrarapid metabolizers varierer fra 1 % i Danmark og Finland til 29% i Etiopien.
Brugen af kodein til ammende kvinder må således frarådes. 1A
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ANDRE MIDLER
BENZODIAZEPINER
TRIAZOLAM
Der foreligger ingen evidens for sikkerheden ved brug af triazolam hos ammende kvinder

17, 37

DIAZEPAM
64, 65

Diazepam og dets aktive metabolit n-desmethyldiazepam overføres til modermælk
. I en kasuistik fra 1972 fik en
ammende kvinde på 6. dagen postpartum diazepam 10 mg x 3 pga. depression. Efter et samlet indtag hos moderen på
90 mg diazepam blev barnet sløvt og begyndte at tabe sig. Amningen ophørte, hvorefter barnet kvikkede op og tog på
65
i vægt. Diazepam og oxazepam, en aktiv metabolit fra diazepam, blev efterfølgende påvist i barnets urin .
I et case-series studie fra 1997 fik 9 ammende kvinder 0-10 mg diazepam i forbindelse med sterilisation. Børnene var
mellem 32 og 341 dage gamle. Prøver af modermælk 1-4 timer, 8-10 timer og 24-29 timer efter anæstesiindledning
66
blev analyseret, uden at der kunne påvises diazepam eller metabolitter .
En kasuistik omhandlede en moder, der indtog 6-10 mg diazepam dagligt. Hun berettede, at barnet blev sløvt, når det
67
blev ammet mindre end 8 timer efter indtagelse af diazepam . American Academy of Pediatrics klassificerer
43
virkningen af diazepam på det ammende barn som ukendt, men med grund til bekymring .
Trods den sparsomme evidens bør brug af diazepam til ammende kvinder undgås. 2B

26

ANTIEMETIKA
ONDANSETRON
Der foreligger ingen undersøgelser af ondansetron til ammende kvinder. Ud fra molekylevægten må det forventes, at
37
ondansetron passerer over i modermælk, men hvorvidt dette medfører nogen skadelige virkninger er uvist .

DEXAMETHASON
Der foreligger ingen undersøgelser af dexamethason til ammende kvinder. Ud fra molekylevægten af stoffet må det
37
forventes at dexamethason, som andre steroider, passerer over i modermælk . Dexamethason hæmmer prolaktin
68, 69
sekretionen hos ikke-ammende kvinder
. Ledinjektion af moderate til høje doser kortikosteroid har medført et
70, 71
forbigående fald i mælkproduktionen
.
Trods sparsom evidens må brugen af dexamethason rutinemæssigt frarådes til ammende kvinder. 2C

DEHYDROBENZPERIDOL (DHB)
37

Der foreligger ingen evidens vedrørende sikkerheden for brug af DHB hos ammende kvinder .
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ANDRE FAKTORER.
Ikke kun anæstesien, men også akut sygdom eller elektiv kirurgi kan påvirke amningen. For lidt søvn og bekymring kan
reducere mælkeproduktion eller forstyrre den ro, der skal til for at amningen fungerer. Smerter, dehydrering og
blodtab kan nedsætte mælkeproduktionen, så man skal sikre at moderen er tilstrækkeligt smertedækket og
normohydreret, og at sundhedspersonalet støtter amningen ved ikke-transfusionskrævende anæmi.
Ud fra kasuistikker over medicinbivirkninger ved amning ses børn under 2 måneder, og specielt under 1 måned, som
6
særligt sårbare . Formentlig gælder dette også præmature indtil en vis gestationsalder. Når man vurderer risikoen ved
medicinordination til den ammende patient er det derfor rimeligt at tage højde for barnets alder, omend den øgede
risiko formentlig er lille ved anvendelsen af præparater med kort halveringstid.
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