3.2 Forebyggende behandling ved graviditet og amming
- En veileder for helsepersonell. Se også pasientinformasjon i pkt 6.2.2.
Trygve Holmøy og Øivind Torkildsen
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MS-MEDISINER UNDER GRAVIDITET OG VURDERING AV RISIKO FOR FOSTERSKADE/MISDANNELSER
TOLKNING AV RESULTATER
MS-MEDISINER OG AMMING OG VURDERING AV FARE VED BRUK
TOLKNING AV RESULTATER
FORLØP
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Til oversikt

MS-MEDISINER UNDER GRAVIDITET OG VURDERING AV RISIKO FOR FOSTERSKADE/MISDANNELSER (TERATOGENITET)
HALVERINGSTID

FELLESKATALOGTEKST
(FORKORTET)

KOMMENTARER

ATTAKKBEHANDLING
KORTICOSTEROIDER

3-4 timer

Passerer, brukes med
forsiktighet til gravide

Svak teratogen effekt når gitt før
uke 12. Øket risiko for leppeganespalte (OR ~3,5)

INJEKSJONSPREPARATER
GLATIRAMER ACETATE (Copaxone)

20 timer

Bruk anbefales ikke med
mindre fordel for mor
oppveier risiko for fosteret.

10 timer

Ved høy anfallshyppighet før
oppstart av behandling, bør
risiko for alvorlig anfall etter
seponering, veies mot mulig
økt risiko for spontanabort.

>300 graviditeter observert.
Ingen øket risiko for
malformasjoner, abort, tidlig
fødsel eller redusert fødselsvekt.
>1000 graviditeter observert.
Ingen øket risiko for
malformasjoner eller
spontanabort. Lavere
fødselsvekt og øket risiko for
tidlig fødsel.

MEDIKAMENTER
DIMETYHYL FUMARATE (Tecfidera)

~1 time

TERIFLUNOMIDE (Aubagio)

2 uker-2 år

Skal bare brukes under
graviditet hvis strengt
nødvendig, og dersom
potensiell fordel av
behandlingen oppveier
potensiell risiko for fosteret.
Sikker prevensjon må brukes
under og etter behandling så

INTERFERON-BETA
(Avonex, Rebif, Betaferon, Extavia)

SMÅMOLKEYLÆRE
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Svært lav teratotoksisitet i
dyrestudier. (kun ved >5-11x
terapeutisk dose). Så langt ikke
sett teratogen effekt hos
mennesker.
Teratogent i dyrestudier, også i
doser som tilsvarer

lenge plasmakonsentrasjonen
av teriflunomid er
>0,02 mg/liter.

FINGOLIMOD (Gilenya)

6-9 dager

MITOXAONTRONE (Novantrone)

23-215 dager

MAVENCLAD (CLADRIBIN)

Ca 1 dag

Kvinner bør ikke bli gravide,
og aktiv prevensjon er
anbefalt under behandlingen.
Seponering er anbefalt
dersom en kvinne blir gravid.
Bør ikke anvendes under
graviditet før morens behov
er nøye vurdert mot risikoen
for fosteret.
Kontraindisert under
graviditet. Dyrestudier har
vist reproduksjonstoksiske
effekter.

MONOKLONALE ANTISTOFF
NATALIZUMAB (Tysabri)

11 +- 4 dager

ALEMTUZUMAB (Lemtrada)

4-5 dager

Seponering bør vurderes hvis
graviditet oppstår under
behandling. Nytterisikovurdering av bruk under
graviditet bør ta hensyn til
pasientens kliniske tilstand og
mulig tilbakefall av
sykdomsaktivitet ved
seponering.
Ukjent om alemtuzumab kan
gi fosterskade. Sikker
prevensjon bør brukes under
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pasientbehandling. Teratogen
effekt ikke sett hos mennesker,
men få observasjoner. Obs lang
halveringstid - aktiv utvask ved
før planlagt og ved utilsiktet
graviditet.
Teratogent i dyrestudier. 5
malformasjoner av 65
graviditeter-sannsynligvis mest
øket risiko i første trimester.
Teratogent. Kontraindisert hos
gravide.

Teratogent i dyrestudier.
Kontraindisert hos gravide. Kan
også påvirke sædceller. Kvinner
og menn bør vente 6 måneder
fra behandling til befruktning.

Ikke øket teratogen effekt i
dyrestudier. Ikke observert øket
risiko for malformasjoner eller
spontanabort. NB: Hematologisk
screening av nyfødt hvis gitt i
siste ¼ av svangerskapet.

Teratogen effekt ikke kjent.
Graviditet OK 4 måneder etter
siste behandlingssyklus. Obs:

RITUXIMAB

og i 4 måneder etter
behandling

Sekundær thyreoideasykdom
medfører spesiell risiko for
gravide. Ubehandlet
hypotyreoidisme eller
thyreotoksisk krise under
svangerskapet gir øket risiko for
spontanabort og
fosterpåvirkning.

22 dager
(variasjon 6,1-

Skal kun brukes under

Transporteres aktivt over

graviditet dersom fordelen

placentabarrieren i 2. og 3.

52 dager)

for mor og barn oppveier

trimester og påvirker B-celler

risikoen for barnet. Pga.

hos fosteret. Teratogen effekt

den lange retensjonstiden

ikke sett i dyrestudier eller

til rituximab hos pasienter

hos menneske. Graviditet er

med B-celle-uttømming,

sannsynligvis trygt etter tre til

skal fertile kvinner bruke

fire måneder etter

sikkert prevensjonsmiddel

behandling, avhengig av

under og i opptil 12

dose.

måneder etter avsluttet
behandling.

Til oversikt
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Til oversikt

TOLKNING AV RESULTATER
Generelt regnes injeksjonspreparatene Glatirameracetat og interferoner å utgjøre liten fare i svangerskapet. For dimethylfumarat og natalizumab
foreligger få data, men ingen sikker teratogen effekt er sett. Effekten av alenmtuzumab, cladribin og rituximab vedvarer etter at preparatet er
eliminert fra kroppen, og graviditet er sannsynligvis trygt etter eliminasjon. Obs utvikling av sekundær immunitet (hypothyreose) ved
alemtuzumab. Fingolimod har teratogen effekt i dyrestudier og bør sannsynligvis ikke brukes i svangerskapet. Teriflunomid er kontraindisert i
svangerskap, og må vaskes ut med questran eller aktivt kull pga svært lang halveringstid. Mitoxantron er absolutt kontraindisert i svangerskapet,
og bør ikke brukes hos fertile kvinner.
Til oversikt
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Til oversikt

MS-MEDISINER OG AMMING OG VURDERING AV FARE VED BRUK
HALVERINGSTID

FELLESKATALOGTEKST

KOMMENTARER

ATTAKKBEHANDLING
CORTICOSTEROIDER

3-4 timer

Amming frarådes ved særlig høye
doser.

Liten overgang til morsmelk, særlig etter
4-8 timer. Attakkbehandling forenlig med
amming. Vurder redusert dose.

INJEKSJONSPREPRATATER
GLATIRAMERACETAT

20 timer

Fordel for mor skal veies opp mot
risiko for barnet.

10 timer

Overgang i morsmelk ukjent.
Amming bør unngås eller
behandlingen avbrytes.

Kan ikke påvises i morsmelk. Overføres
sannsynligvis ikke til barnet. Forenlig med
amming.
Finnes i konsentrasjon på 0.006% av
maternell dose. Forenlig med amming.

~1 time

Fordelene av amming for barnet og
fordelene av behandling for moren
bør tas i betraktning.
Kontraindisert pga. utskillelse i
morsmelk.

Overgang til morsmelk, men i lavere
konsentrasjon enn serum.

Amming bør unngås pga.
muligheten for alvorlige
bivirkninger hos spedbarn som
ammes.
Utskillelse i morsmelk er ukjent.
Amming er kontraindisert under
behandling og i 1 uke etter siste
dose.
Pga. risiko for alvorlige bivirkninger

Overgang til morsmelk. Mulig skadelig
hvis gitt under ammeperioden.

(Copemyl/Copaxone)

INTERFERON-BETA
(Avonex, Rebif, Betaferon, Extavia)

SMÅMOLEKYLÆRE
MEDIKAMENTER
DIMETYHYL FUMARATE
(Tecfidera)
TERIFLUNOMIDE
(Aubagio)

2 uker-2 år

FINGOLIMOD
(Gilenya)

6-9 dager

MAVENCLAD
(CLADRIBIN)

Ca 1 dag

MITOXAONTRONE

23-215 dager
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Utskilles i morsmelk. Mulig skadelig hvis
gitt under ammeperioden.

Mulig skadelig hvis gitt i ammeperioden.
Vurder utsatt rebehandling

Skilles ut i morsmelk minst 28 dager etter

(Novantrone)

MONOKLONALE ANTISTOFF
NATALIZUMAB
(Tysabri)

11 +- 4 dager

ALEMTUZUMAB
(Lemtrada)

4-5 dager

RITUXIMAB

22 dager
(variasjon 6,1-52
dager)

for spedbarnet, skal amming
avsluttes før behandling
påbegynnes.

siste administrasjon. Skadelig hvis gitt
under ammeperioden.

Effekten på nyfødte/spedbarn er
ukjent. Amming skal opphøre ved
behandling.
Amming bør opphøre under og i 4
måneder etter behandling.

Passerer til morsmelk, men i lavere
konsentrasjoner enn i serum. Degraderes
sannsynligvis i tarmen.
Ukjent overgang til morsmelk. Degraderes
sannsynligvis i tarmen. Mulig skadelig hvis
gitt under ammeperioden, vurder
ammepause/utsatt re-behandling.
Lav overgang til melk påvist i dyrestudier
og i enkeltrapport fra menneske (mindre
enn 0,2% av morens serumnivå).
Degraderes sannsynligvis i tarm.

Kvinner bør ikke amme under
rituximabbehandling og i 12
måneder etter at behandlingen er
avsluttet.

Til oversikt
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Til oversikt

TOLKNING AV RESULTATER
Det er sannsynligvis trygt å amme under bruk av både interferoner, glatirameracetat, natalizumab og andre monoklonale antistoff. Vurder å
utsette rebehandling hos kvinner som behandles med cladribin, alemtuzumab eller rituximab, eventuelt kortvarig ammepause ved
alemtuzumab. Dersom planlagt rebehandling utsettes på grunn av amming bør kvinnen tilbys MR-undersøkelse 2-3 måneder post partum for å
avdekke subklinisk sykdomsaktivitet. Forekomst av CD19+ B-celler i blod være nyttig ved vurdering om rebehandling med rituximab kan utsettes
(suppresjon av B-celler tilsier fortsatt behandlingseffekt). Amming bør unngås ved bruk av småmolekylære medikamenter (dimetylfumarat og
fingolimod). Teriflunomid, cladribin og mitoxantrone er kontraindisert ved amming.

Til oversikt
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Til oversikt

FORLØP
ALLE KVINNER I FERTIL
ALDER
Diskuter genetisk
risiko, prevensjon og
barneønske.
Vurder
sykdomsaktivitet og
behov for
medikamentell
behandling (vurder
fremtidig potensiell
teratogen effekt).
Kvinner med sannsynlig
fremtidig barneønske
bør fortrinnsvis
behandles med
medikamenter som gir
langvarig effekt etter at
preparatet er eliminert
fra kroppen, eller som
kan benyttes gjennom
svangerskapet, eller

ØNSKE OM BARN
Diskuter avslutning av
medikamentell
behandling før forsøk
på konsepsjon (1 uke -6
måneder avhengig av T
½ til medisinen). Aktiv
utvask av teriflunomid
Glatirameracetat,
interferoner,
natalizumab og dimetyl
fumarat har ikke kjent
teratogen effekt, og
kan vurderes
kontinuert inntil
graviditet hos pasienter
med betydelig
sykdomsaktivitet før
oppstart av
behandlingen.

VED GRAVIDITET
De fleste har redusert
sykdomsaktivitet under
graviditet.
Fingolimod/teriflunomid
seponeres, aktiv utvask av
teriflunomid.
Vurder å fortsette med
glatirameracetat/interferon
er/natalizumab ved svært
aktiv MS-sykdom før
oppstart av behandlingen.
Ved særlige tilfeller kan
Infusjon med
immunoglobuliner brukes
som sykdomsmodulerende
behandling.

AMMING
For ikke-ammende kvinner
bør tidligere brukt MSmedisin startes opp etter 1
uke.
Vurder fordeler ved amming
mot behov for medikamentell
behandling, særlig hos
kvinner som har seponert
natalizuamb eller fingolimod i
forbindelse med graviditeten.
Interferoner,
glatirameracetat,
natalizumab, rituximab er
sannsynligvis trygt under
ammeperioden.

POST-PARTUM
MR-kontroll bør
gjennomføres innen 6
måneder etter
fødselen, eventuelt
tidligere dersom
pasienten ikke har
gjenopptatt
immunmodulerende
behandling.
Vær oppmerksom på
post-partum
depresjon.

Ved særlige tilfeller kan
infusjon med
immunoglobuliner brukes
som sykdomsmodulerende
behandling.

Til oversikt
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