
Erfarenheten av behand-
ling av gravida kvinnor

med venlafaxin är begrän-
sad. Betydligt större erfa-
renhet finns för de vanliga-
re antidepressiva preparaten
av SSRI(selective serotonin
reuptake inhibitor)-typ.
Venlafaxin bör därför ges
till gravida endast efter
särskilt övervägande.

Det finns en retrospektiv
studie från Storbritannien
där 150 venlafaxinbehand-
lade kvinnor följdes upp
[1]. Majoriteten (70 pro-
cent) behandlades med 75
mg venlafaxin per dygn.
Övriga 30 procent använde
dygnsdoser mellan 37,5 mg
och 300 mg. Av de 150
kvinnor som exponerades
under graviditeten födde
123 friska barn, 18 fick
missfall, 7 genomgick tera-
peutisk abort och 2 födde
barn med missbildningar
(hypospadi och neuralrörs-
defekt med klumpfot) [1].
Detta var jämförbart med
kontrollgruppen. Studien är
dock för liten för att detek-
tera annat än stora skillna-
der i missbildningsfrkvens.

I det svenska medicinska
födelseregistret finns 159
barn som fötts av mödrar

som behandlats med venla-
faxin under graviditeten.
Missbildningsfrekvensen i
detta begränsade material
var inte förhöjd [2]. Studier
av centrala nervsystemets
utveckling hos barn vars
mödrar medicinerat med
venlafaxin eller SSRI-pre-
parat i allmänhet saknas.

Venlafaxin kan ge förhöjt
blodtryck. Denna biverkan
är dosberoende och ses hos
nästan 5 procent av behand-
lade patienter vid doser om
200 mg/d [3]. Man bör där-
för vara särskilt uppmärk-
sam på denna komplikation
under graviditet, och om hy-
pertoni utvecklas ska detta
givetvis medföra nytt ställ-
ningstagande till fortsatt be-
handling. Den aktuella do-
sen är hög och torde vara
förenlig med en inte obetyd-
lig risk för hypertoni. 

Utsättning av venlafaxin
är välbeskrivet och kan ge
besvärliga symtom, t ex
kramper, cyanos, hypotoni
och irritabilitet. Dessa kan
drabba barnet strax efter fö-
delsen. Utsättningssymto-
men kan även uppstå efter
kraftiga dossänkningar, var-
för medicinen bör trappas ut
successivt [4]. 

Sammanfattningsvis kan sä-
gas att venlafaxin är ofull-
ständigt dokumenterat un-
der graviditet, i synnerhet
med en så hög dos som den
aktuella. I det begränsade
material som finns saknas
hållpunkter för någon utta-
lad teratogen effekt. Risken
för hypertoni bör dock beak-
tas. Moderns behov av läke-
medlet måste vägas mot den
eventuella risk som fostret
utsätts för. Vid all läkeme-
delsbehandling av gravida
bör naturligtvis dosen hållas
så låg som möjligt, och mo-
derns behov vägas mot ris-
kerna för barnet.
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Venlafaxin
under 
graviditet

Fråga: Kan venlafaxin
(Effexor) användas un-
der graviditet? En kvin-
na som behandlats
med venlafaxin i ,5 år,
de senaste 2 månader-
na med dosen 375 mg,
är nu gravid i v 6 och
önskar fortsätta be-
handlingen. 
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