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Fag RELIS

Nå er våren her igjen, og igjen mottar vi
mange spørsmål om behandlingsalterna-
tiver til disse pasientgruppene. 
Ved oppdatert systematisk gjennom-

gang av litteraturen på området er det
funnet enkelte nye publikasjoner. Disse
inneholder data som understøtter tidligere
funn og bekrefter våre tidligere konklu-
sjoner. Nytt i artikkelen i år er et avsnitt om
hyposensibilisering med allergenekstrakter.

INNLEDNING 
Annengenerasjons antihistaminer forskriv-
es fortrinnsvis til behandling av pasienter
med sesongallergi (pollenallergi). Noen
preparater er også å få kjøpt reseptfritt,
enten på apotek eller i dagligvarehandel.
Annengenerasjons antihistaminer er i stor
grad selektive histaminantagonister (H1),
og har kun i liten grad sederende virkning.
De tidligere, såkalte førstegenerasjons
antihistaminer har i tillegg til antihistamin-
erge effekter også antikolinerge, antisero-
tonerge og antidopaminerge egenskaper,
samt en doseavhengig sederende effekt.
Av førstegenerasjons antihistaminer er det
primært desklorfeniramin som brukes ved
allergier og som kløestillende middel.
Tabell 1 viser aktuelle anbefalinger av

annengenerasjons antihistaminer til bruk
hos gravide og ammende ved allergi.

SYSTEMISKE ANTIHISTAMINER TIL
GRAVIDE 
Basert på lang erfaring med bruk i 
svangerskapet anbefalte man tidligere
førstegenerasjons antihistaminer som
deksklorfeniramin til gravide kvinner med
allergi. Fortsatt anses deksklorfeniramin
trygt å bruke i svangerskapet (1).
Imidlertid kan den sederende effekten som
kjennetegner førstegenerasjons antihista-
miner være plagsom for enkelte. 
Etter hvert har man nå også bred klinisk

erfaring med bruk av de nyere, annen-

generasjons antihistaminer til gravide. Det
finnes ikke holdepunkter for at legemidler
innen denne gruppen gir økt risiko for mis-
dannelser ved bruk tidlig i svangerskapet.
Fordi noen av preparatene har vært kort-
ere tid på markedet enn andre, har man
blant annet fortsatt noe mindre erfaring
med desloratadin enn med loratadin.
Likevel anses det fullt forsvarlig å likestille
metabolitten desloratadin med modersub-
stansen loratadin når det gjelder sikkerhet
ved bruk i svangerskapet (1). Tilsvarende
er levocetirizin, L-enantiomeren av
cetirizin, mindre brukt enn cetirizin, men
det er god grunn til å forvente at bivirk-
ningsprofilen vil være tilsvarende den som
for cetirizin. 
Det er ingen klare holdepunkter for 

at cetirizin/levocetirizin og loratadin/
desloratadin har fosterskadelig effekt, og
de kan derfor trolig trygt anbefales til
gravide (1–3). Dette gjelder også ebastin
og feksofenadin, selv om disse samlet er
noe mindre brukt, og det derfor foreligger
mindre dokumentasjon og klinisk erfaring
for disse også til gravide (2, 4). 

SYSTEMISKE ANTIHISTAMINER TIL 
AMMENDE 
Annengenerasjons antihistaminer anses
som førstevalg til kvinner som ammer,

fordi preparater i denne gruppen gir
mindre sedasjon hos barnet enn første-
generasjonsmidlene (4–6). Av de nyere
midlene foretrekkes loratadin, deslorat-
adin eller feksofenadin, fordi man har
data som tyder på at overgang til
morsmelk er liten (6). For cetirizin foreligg-
er mindre dokumentasjon enn for de tre
midlene nevnt foran. Blant annet mangler
det data for i hvor stor grad cetirizin går
over i human morsmelk. I dyrestudier med
hunder var overgangen om lag 3 prosent.
Det er ikke rapportert om uheldige effekt-
er på diebarn der mor har brukt cetirizin,
men det anbefales å observere barnet for
mulig sedasjon (6, 7a, 8). 

LOKALBEHANDLING AV ALLERGI VED
GRAVIDITET OG AMMING 
Aktuelle midler for lokalbehandling av al-
lergiske symptomer er antihistaminer,
natriumkromoglikat eller glukokortikoider.
Brukt på klar indikasjon og i terapeutiske
doser anses slike legemidler som trygt
under både graviditet og amming, fordi
de gir minimal eller ingen systemisk effekt
hos moren, og dermed vanligvis heller
ikke påvirker foster eller diebarn (2, 3, 5,
9–11). Neseskylling tre ganger daglig
med 3 prosent NaCl er i tillegg vist å gi
symptomreduksjon og redusert bruk av

Allergibehandling av gravide og ammende

Denne spalten er basert på henvend elser til
RELIS og svaret de har gitt.

Andre RELIS-utredninger er tilgjenge lige her:
www.relis.no/database

TEKST: 
Tanja Holager, cand.pharm. og Vigdis Solhaug, cand.pharm., RELIS Sør-Øst, Oslo universitetssykehus HF og Jenny Bergman, RELIS Vest,
Haukeland universitetssykehus HF 

Preparatomtaler og pakningsvedlegg er ofte lite egnet som informasjonskilder ved legemiddel-
bruk til gravide og ammende. RELIS publiserer derfor hvert år en oppsummering over aktuelle
legemidler for systemisk og lokalbehandling til gravide og ammende med pollenallergi. 

Substans Handelsnavn Bruk under graviditet Bruk under amming 

Loratadin Clarityn Ja Ja

Desloratadin Aerius Ja Ja

Ebastin Kestine Ja1 *

Feksofenadin Telfast Ja1 Ja

Cetirizin Zyrtec, Reactine, Alzyr Ja *

Levocetirizin Xyzal Ja *

Tabell 1. Annengenerasjons antihistamin til systemisk bruk.

1Anses som trygt, men noe mindre dokumentasjon foreligger enn for øvrige annengenerasjons antihistaminer. 
* Data på overgang i morsmelk mangler og anses som andre valg etter loratadin/desloratadin og feksofenadin
ved amming. 
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antihistaminer hos en gruppe gravide
(12).

Antihistaminer
Antihistaminer til lokal applikasjon som
levokabastin og azelastin har utpreget
selektiv affinitet til lokale H1-reseptorer og
ingen systemisk effekt. De lave konsentra-
sjonene av virkestoff i øye- og nesepre-
parater vil gi minimale systemiske nivåer
hos moren. Det er dermed svært lite sann-
synlig at slike preparater vil påvirke foster
eller barn som ammes (3, 5, 6, 9). 

Natriumkromoglikat
Det finnes bred klinisk erfaring og opp-
følging av gravide for at natriumkro-
moglikat, en mastcellestabilisator, ikke har
kjent fosterskadelig effekt. Overgang i
morsmelk er minimal, og det anses der-
med trygt å bruke både til gravide og
ammende (3, 5, 9). 

Kortikosteroider 
Intranasal behandling med kortikosteroid-
er anses trygt å bruke under svangerskap
og i ammeperioden. Mest erfaring fore-
ligger for beklometason og budesonid,
men dersom kvinnen er vant til å bruke et
annet kortikosteroid med god effekt, er det
ingen grunn til å bytte preparat (3, 5, 9, 10). 

HYPOSENSIBILISERING VED GRAVIDITET
OG AMMING
Hyposensibilisering med allergenekstrakt-
er hos allergikere som er gravide er neppe
assosiert med fosterskadelige effekter (13,
14). Likevel bør oppstart og doseøkning
unngås hos gravide kvinner (13–17).
Bakgrunnen for dette er blant annet en-
dret immunrespons hos gravide og risiko
for anafylaksi som kan gi føtal hypoksi.
Vedlikeholdsbehandling med allergeneks-
trakt kan fortsette under graviditet etter
grundig vurdering av pasientens tilstand
og evaluering av respons på tidligere
behandling (13, 16, 17).
Ifølge Hale er det usannsynlig at aller-

genekstrakter, som består av proteiner og
karbohydrater, vil passere over i bryst-
melk. Det antas derfor at spedbarn som
ammes ikke blir påvirket (7b, 16).

KONKLUSJON 
Tidligere anbefalinger gikk ut på første-
generasjons antihistaminer til gravide med
behov for systemisk behandling, og
mindre sederende annengenerasjons anti-
histaminer til ammende. Det foreligger nå
mye kliniske data som tilsier at både
gravide og ammende trygt kan bruke 
annengenerasjons antihistaminer. Lokal-
behandling med antihistaminer, kro-
moglikat eller glukokortikoider i terapeut-
iske doser kan også trygt brukes. Oppstart
og doseøkning med allergenekstrakter bør
unngås under graviditet, men vedlike-
holdsbehandling kan fortsette dersom tid-
ligere behandling har vært godt tolerert.
Hyposensibilisering i ammeperioden er
trolig trygt.
Generelt gjelder at legemidler til

gravide og ammende kun skal brukes på
klar indikasjon og i lavest mulig effektiv dose.
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Artikkelen finnes også publisert på RELIS’
hjemmeside: http://www.relis.no/Aktuelt-
/Arkiv/2011/Allergibehandling_av_grav
ide_og_ammende

ÅPENT MEDLEMSMØTE 6. JUNI
De siste fem årene har det vært en nedgang på ca. 35 prosent i antall
nye kliniske utprøvninger i Norge. I tillegg er det en trend at studiene
som pågår involverer færre sentra og mindre antall pasienter enn tid-
ligere. Hva kan årsaken være til dette og hva kan gjøres for å snu
denne trenden? Medlemsmøtet arrangeres i samarbeid med Norsk
Selskap for Farmakologi og Toksikologi, og avholdes på
Rikshospitalet. Påmeldingsfristen er 1. juni, og programmet finnes på
www.nfs.no.

6. JUNI – FRIST FOR MENTORPROGRAMMET
NFS’ mentorprogram ble startet opp i 2010, og gir unge farmasøyter

(adepter) mulighet til å bli kjent med erfarne yrkesutøvere (mentorer)
og skape sitt eget nettverk. Programmet varer fra september 2011 til
mai 2012. Fristen for å søke er 6. juni, og hvem som kommer med blir
avgjort 16. juni. 31. august er det obligatorisk oppstartsmøte. Mer
informasjon og søknadsskjema finnes på www.nfs.no.

FARMASIDAGENE
Program og påmeldingsskjema til Farmasidagene 2011 legges
straks ut på www.nfs.no – og melder du deg på før 1. oktober er det
billigere. Årets Farmasidager arrangeres 2.–4. november i Folkets
Hus under tittelen «Fremtidens helsetjeneste – en farmasøytisk
revolusjon?». Fremtiden er her allerede og endrede arbeidsoppgav-
er kommer på løpende bånd. Mulighetene og behovene er mange,
men hvem skal betale? Satellittsymposiet 2. november har tittelen
«Penga eller livet! – Hvordan verdsettes et liv?». Når koster et liv for
mye, og hva ligger egentlig til grunn for prioriteringer som gjøres?                                         

Rønnaug Larsen, daglig leder i NFS

NYTT FRA NFS
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