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Antipsykotikabruk under svangerskapet
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Bruk av antipsykotiske legemidler 

under svangerskapet gir ikke økt 

risiko for komplikasjoner, verken 

hos mor eller barn.

De fleste studier om sikkerhet ved bruk av
antipsykotiske legemidler hos gravide gjel-
der eldre legemidler som i stor grad er blitt
erstattet med nyere, såkalt atypiske antipsy-
kotika. I en nylig publisert kanadisk studie
har man undersøkt svangerskapskomplika-
sjoner og fødselsutfall hos kvinner som
hadde brukt antipsykotika under svanger-
skapet i perioden 2003 – 12 (1).

Studien omfattet over 1 000 kvinner med
enkeltsvangeskap som hadde fått forskrevet
antipsykotika minst to ganger under gravidi-
teten, hvorav minst én gang i første eller
annet trimester. De fleste hadde brukt kve-
tiapin. Kontrollgruppen besto av like mange
kvinner som ikke hadde brukt antipsykotika.
De som hadde brukt antipsykotika, hadde
ikke større risiko enn ikke-brukerne for svan-
gerskapsdiabetes, svangerskapshypertensjon
eller venøs tromboembolisme. Andelen for
tidlig fødte var høy i begge gruppene, men
ikke signifikant forskjellig (14,5 % versus
14,3  %). Verken lav eller høy fødselsvekt var
forbundet med bruk av antipsykotika.

– Disse funnene er betryggende, særlig
med hensyn til risikoen for metabolske

bivirkninger hos kvinnen og perinatale kom-
plikasjoner hos barnet, der det har vært
størst usikkerhet, sier professor Hedvig M.
Egeland Nordeng ved Farmasøytisk insti-
tutt, Universitetet i Oslo. – Studien er imid-
lertid for liten til at man kan utelukke økning
i de mest sjeldne utfall hos mor og barn. Den
støtter likevel opp om det syn at det ikke er
grunnlag for å seponere behandling med
antipsykotiske legemidler ved oppstått gra-
viditet hos kvinner med alvorlig psykisk
sykdom. Disse må følges godt opp med
tanke på kliniske symptomer, vektøkning,
blodtrykk og glukosuri, sier hun.

Det kan være nødvendig med dosejuste-
ring av antipsykotika, og Nordeng anbefaler
jevnlige serumkonsentrasjonsmålinger.
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Vaksinasjon mot aterosklerose?
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B-lymfocytter kan lage antistoffer som kan redusere arterieplakk 

og senke kolesterolnivået i mus.

Kronisk inflammasjon og B-lymfocyttinva-
sjon kan forverre arterielesjoner ved atero-
sklerose, men kan en immunrespons redu-
sere plakkdanningen? I en nylig publisert
studie har man påvist en gunstig immunre-
spons i milt hos villtype- og hyperkolestero-
lemiske apo E-/--mus (1).

Injeksjon av apoptotiske celler som har de
samme oksidasjonsspesifikke epitoper som
oksidert lipoprotein LDL, ga produksjon av
antistoffer mot oksidert lipoprotein LDL,
senket kolesterolnivået i blodet og minsket
plakkutviklingen. Mekanismen er usikker,
men antistoffene kan ha virket ved å hemme
opptak av oksidert lipoprotein LDL i arterie-
veggen, ved å motvirke skumcelleaktivering
eller ved å fjerne apoptotiske celler. Anti-
stoffproduksjonen i milt skyldtes spesielle
B-lymfocyttpopulasjoner hvis stimulering
var avhengig av en inflammatorisk reaksjon.
Det er usikkert om disse mekanismene også
gjelder for mennesker, men økt forekomst
av hjertesykdom og høyere blodkonsentra-
sjon av LDL etter splenektomi kan støtte
opp om en slik hypotese.

– Det har lenge vært kjent at B-celle-
responser og spesifikke antistoffer kan bremse
danning av plakk, sier Ludvig Munthe, som
er professor ved Institutt for klinisk medisin,
Universitetet i Oslo. – Studien viser at det er
mulig å overføre en antistoffbasert beskyttelse
mot aterosklerose. Dette ble gjort enten ved
å overføre celler eller ved å vaksinere mus
med oksiderte antigener. Studien viser også at
det er marginalsone-B-celler, en B-celletype
i milten, som er ansvarlig for å bremse utvik-
lingen av plakk. Det mest spennende er at
studien viser at det kan være mulig å utvikle
vaksiner mot aterosklerose, sier Munthe.
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