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“Utvikling” av medikamenter
for barn i historisk lys
Kopp’s «Baby’s friend»
‘Vidundermiddel’ for kolikk,
diare, gastroenteritt & plager
ved tannframbrudd –
Inneholdt 8.5% alkohol og 0,3
mg/ml morfinsulfat

Tott’s Teething Cordial
opiumstinktur (1.5%)
‘Tilfredsstiller barnet, gjør mor
glad*, og gir hvile til begge’
*Helt sikkert, hvis hun tok litt av
medisinen også!

Bildet er lånt av John van Anker

Farlig og unyttig, men ikke lett å bli kvitt
1925

1915

C.Robert Kopp tjente godt på å være
en «barnevenn», og kunne i 1906 bygge
denne herregården i York, Pennsylvania 

“Utvikling” av medikamenter
for barn i historisk lys
Sulfabehandling av nyfødte med
gulsott mistenkt for å ha infeksjon
førte til en epidemi av
kjerneikterus* på1950-tallet

*Kjerneikterus – CP-lignende tilstand med
choreoathetose, forårsaket av bilirubinskade
i basalgangliene
Materialet i dette lysbildet er lånt
av John van Anker

Medikamentmetabolismen
hos nyfødte/spedbarn, større barn og tenåringer
påvirkes av…..

Genetikk
Miljø
Kosthold

Sykdom
Organsvikt

Behandling
Andre medikamenter!

Vekst og utvikling
Materialet i dette lysbildet er lånt
av John van Anker

Farmakokinetikk =
Hva kroppen gjør med legemidlet

• 4 sentrale prosesser i farmakokinetikk:
– Absorpsjon
• Opptak av legemiddelet fra tarm (peroralt) eller utenfor tarm
(parenteralt)

– Distribusjon
• Fordeling av legemiddelet mellom de ulike organene

– Metabolisme
• Omdanning av legemiddelet til evt. inaktivt, utskillbar
metabolitt, vesentlig i lever

– Ekskresjon
• Utskillelse av legemiddelet, som regel til urin eller avføring

Noen viktige begreper
• Clearance
– et mål på hvor raskt et legemiddel skilles ut og forsvinner fra
kroppen.

• Distribusjonsvolum
– angir i hvilken grad legemiddelet distribueres utenfor den sentrale
blodsirkulasjonen.
– Fettløselige medisiner finnes mest i kroppens fettlagre
– Vannløselige medisiner finnes mest i kroppens vannfaser

• Proteinbinding
– angir hvilken andel av legemiddelet som er bundet til proteiner i
plasma eller perifere vev.
– For de fleste legemidler er det ubundet legemiddel som gir effekt og
bivirkninger
• mengden av ubundet legemiddel er vanligvis proporsjonal med
klinisk effekt

Noen viktige begreper
• Halveringstid
– tiden det tar før konsentrasjonen av en substans, særlig et
legemiddel eller et giftstoff, er halvert i blodet eller i kroppen

• Biotilgjengelighet
– angir hvilken andel av en gitt medikamentdose som når sentral
sirkulasjon

• Steady state
– Tilstand hvor eliminasjonen av et legemiddel er like stor som den
kontinuerlige tilførselen
• For noen medisiner med sterk binding til fett eller proteiner kan
det være nødvendig å gi store doser til å begynne med for å
fylle slike inaktive lagre og raskere oppnå steady state

Pediatrisk farmakoterapi
«shooting at a moving target….»
Metabolske forandringer
Kroppsoverflate/hud
Væskefaser
Nyrefunksjon

Tarmfunksjon
NEJM 2003;349:1157-67

Pediatrisk farmakoterapi
Totalt innhold av CYPer i
fosterlever er omtrent 1/3 av
verdien hos voksne
Fosterlever inneholder i
hovedsak medlemmer av
CYP3A gruppen
Andre CYPer er det lite eller
intet av –
men de utvikles i ukene og
månedene etter fødsel
Fra NEJM 2003;349:1157-67

Pediatrisk farmakoterapi
 Betydningen av CYP-utviklingen
 CYP3A4 aktiviteten er nærmest fraværende hos fosteret
 Begynner å stige etter fødselen

 Når 30-40% av voksne verdier ved 1 mnds alder
 Cisaprid (Propulsid®) metaboliseres av 3A4

 Den proarrytmiske risikoen ved cisaprid er betydelig
høyere hos nyfødte/ spedbarn enn senere i livet
 Cisaprid er tilnærmet kontraindisert i de første leveuker

Utviklingsprofil for CYP3A4
Fra Lacroix D et al. Eur. J. Biochem. 247: 625-634, 1997
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Pediatrisk farmakoterapi
 Betydningen av CYP-utviklingen
 CYP2C

 Metaboliserer antikonvulsiva, diazepam, propranolol
 Lav aktivitet ved fødsel, øker til 1/3 av voksnes nivå ved
4 ukers alder
 Kan induseres av barbiturater og steroider
 Steroidbehandling av en nyfødt som får krampestillende
midler medfører risiko for subterapeutiske nivåer av de
siste

Pediatrisk farmakoterapi
 Betydningen av CYP-utviklingen
 CYP1A2

 Metaboliserer bl.a. paracetamol, kaffein og teofyllin
 Knapt påvisbar aktivitet hos nyfødte
 Påvisbar aktivitet ved 1-3 mndrs alder
 30% av voksen aktivitet gjennom 1ste leveår

 Kaffein-metabolismen
 N3-demethylering avhengig av CYP1A2 også hos
spedbarn
 Demethylerings-aktiviteten øker eksponentielt med
postnatal alder

 Frisk gutt, født til termin
 Dag 7: intermitterende vansker med brysternæringen
 Dag 11: hadde gjenvunnet fødselsvekten
 Dag 12: grå hudfarge, tok mindre melk
 Dag 13: funnet død i sengen
 Autopsi: ingen anatomiske avvik
 Konsentrasjonen av morfin (kodein-metabolitt) i blod :
70 ng/mL versus 0-2.2 ng/mL (vanlig)



Forklaring:
Mor fikk analgetika for episiotomi-smerter:
kodein 60 mg pluss paracetamol 1000 mg x 2/d i 2 dager, deretter
kodein 30mg/paracet 500 mg x2/d i 2 uker (dosereduksjon pga
somnolens og obstipasjon)
Morfin-konsentrasjon i lagret melk: 87 ng/mL
Mor: CYP2D6 genotype: CYP2D6*2x2 genduplikasjon



= „Ultra rapid metabolizer“ fenotype

Pediatrisk farmakoterapi
 Eksempler på andre prosesser
 Glukuronidering (‘konjugering’)
 Aktiviteten er svært lav i lever hos foster og nyfødt
 <1% av voksne verdier med bilirubin som substrat
 <14% av voksne verdier med morfin som substrat

 Glukuronidering av kloramfenikol er svært lav hos
premature barn og hos noen terminbarn
 Manglende glukuronidering fører til nedsatt utskillelse =
akkumulering av uendret kloramfenikol
 Utvikling av sirkulasjonskollaps eller ”grey baby syndrome”
ved doser som er vanlige for større barn og voksne

 Aktiviteten når gradvis voksne nivåer
 Aldersstadier fra 3mndr-3 år og mer angitt i ulike studier

Pediatrisk farmakoterapi
 Væskerom
Nyfødte har høy andel totalt
kroppsvann
 Hoveddelen er extracellulær

Fettvevet har høyere vann:fett
ratio enn hos større barn/voksne
De får derfor lavere serumkonsentrasjon for en gitt dose/kg
Effekten på distribusjonsvolumet
er mindre tydelig for lipofile
medikamenter
Fra NEJM 2003;349:1157-67

Pediatrisk farmakoterapi
 Væske-rom (’compartments’)
 Nyfødte (særlig premature) har lavere S-albumin
 Dette øker konsentrasjonen av fritt/ubundet medikament
for en gitt totalkonsentrasjon

 S-albumin hos disse har lavere affinitet for bl.a.
svake syrer (f.eks. FFA og bilirubin)
 FFA og bilirubin kan konkurrere om binding til samme
sete
 Dette kan føre til høyere konsentrasjoner av fritt
medikament ved for eksempel hyperbilirubinemi
 Det samme forholdet kan, med motsatt fortegn, føre til
økt konsentrasjon av fritt bilirubin med økt risiko for
bilirubintoksisitet

Pediatrisk farmakoterapi
 Væske-rom (’compartments’)
 Betydningen av membraner og
membrantransportører
 Fordelingen av medikament mellom ulike ’rom’ er i stor
grad et resultat av diffusjon langs gradienter
 Spesifikke membranlokaliserte transportører kan
imidlertid utgjøre et biologisk ’gjerde’
 Fosfoglykoprotein (PGP/P-glycoprotein) kan transportere ut
toksiner og xenobiotika fra organer og således hindre
opptak og akkumulering i disse organene
 Blod-hjerne-barriere, hepatocytter/galleganger, nyretubuli,
tarmepitel

 Ekspresjonen av PGP i hjerne ser ut til å øke gjennom
fosterlivet og postnatal alder

Pediatrisk farmakoterapi
 Væske-rom (’compartments’)
 Blod-hjerne-barriere
 Kan ha økt permeabilitet for medikamenter hos nyfødte
og spedbarn
 Permeabiliteten økes for eksempel ved økt
hjerneblodstrøm
 Hypercarbi er vanlig hos nyfødte med respirasjonssvikt,
og gir økt hjerneblodstrøm

 Permeabiliteten økes også ved hyperosmolalitet
 Hyperosmolalitet er ikke uvanlig hos syke nyfødte
 Hyperglykemi, økt S-urea (TPN), hypernatremi

Pediatrisk farmakoterapi

Fra NEJM 2003;349:1157-67
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HCl produksjon
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av John van Anker

Pediatrisk farmakoterapi
 Gastrointestinaltractus
 Absorpsjon
 …fra GI tractus påvirkes av pH i magesekken
 Omtrent 7 ved fødsel, faller til 1-3 i løpet av første
levedøgn
 Øker til ca.7 ved 1 ukes alder
 Faller så gradvis til 2-3 ved 2-3 års alder

 Dette betyr at syre-labile medikamenter absorberes
bedre ved oral administrasjon hos nyfødte og spedbarn
enn hos voksne
 Ampicillin, Amoxycillin, Flucloxacillin, Erytromycin

 Absorpsjonen av svake organiske syrer er derimot
lavere
 Fenemal, Fenytoin

Pediatrisk farmakoterapi
 Gastrointestinaltractus
 Tømning av magesekken
 ..sen hos nyfødte og spedbarn – opp til 6-8 timer
 Dette kan medføre forsinket opptak av medikamenter
 Forlenget tid til toppkonsentrasjon oppnås
-Paracet per os absorberes klart dårligere i de første levedøgn

 Lavere toppkonsentrasjon

 Tarmpassasjen
 .. er ofte raskere hos barn
 Dette kan medføre ufullstendig opptak fra ”sustained release”
preparater
 Generelt er ”sustained release” preparater mer upålitelige hos
barn

Pediatrisk farmakoterapi
 Absorpsjon fra muskulatur
 Blodstrøm til musklene er ofte nedsatt hos nyfødte
 Sykdom med sirkulasjonssvikt/variabel sirkulasjon
 Sepsis
 PDA
 Medfødte hjertefeil
 Absorpsjon etter intramuskulær injeksjon vil være mer uforutsigbar
hos nyfødte enn hos voksne

Pediatrisk farmakoterapi
 Utskilling av medikamenter
og metabolitter i nyrene via:
Glomerulusfiltrasjon
 Passiv prosess

Tubulussekresjon
 Aktiv, energikrevende prosess

Reabsorpsjon i tubuli
 Passiv prosess som avhenger
av de fysikokjemiske
karakteristika
 Fettløselighet
 Ioniseringsgrad
Fra NEJM 2003;349:1157-67

Pediatrisk farmakoterapi
 Glomerulusfiltrasjon
 Nedsatt hos nyfødte
 15 mL/min/1.73 m2 1 uke etter fødsel hos premature
 40 mL/min/1.73 m2 1 uke etter fødsel hos terminbarn
 100 mL/min/1.73 m2 3 mndr etter fødsel
 Etter 3 mndr kan GFR være høyere enn verdiene hos
voksne (uttrykt per kg)

Plasma kreatinin konsentrasjon i de første leveukene hos nyfødte med ulike fødselsvekter. Plasma kreatinin
korrelerer inverst med kroppsvekt (og gestasjonsalder) I de første levedagene. Den stabiliserer seg ved 3-4 ukers
alder. Fra: Drukker: Curr Opin Pediatr, Volum 14(2).April 2002.175-182
Materialet i dette lysbildet er lånt
av John van Anker

Pediatrisk farmakoterapi
 Tubulussekresjon
 Anioniske medikamenter
 Målt som sekresjon av paraaminohippursyre øker denne til
voksne nivåer ved 7 mndrs alder
 Fordi glomerulær filtrasjon modnes raskere, vil denne være
viktigere en tubulussekresjon i de første levemånedene for:
 Penicilliner, kefalosporiner

 Hos større barn og tenåringer kan tubulussekresjonen være
større enn hos voksne
 Clearance av digoxin hos barn i tubuli er mer betydningsfull enn
hos voksne
 Hemning av tubulussekresjonen pga amiodaron fører til mer økning i
S-digoxin hos barn enn hos voksne

Pediatrisk farmakoterapi
 Reabsorpsjon i tubuli
 Generelt en passiv prosess
 Viktigere jo mer fettløselig et medikament er, og jo
mindre det metaboliseres
 Begrenset informasjon om hvordan denne modnes hos barn

 Trolig en gradvis prosess som når modenhet ved 3 års
alder

Pediatrisk farmakoterapi
 Generelt om utskillelse av medikamenter hos
barn
 Begrenses hos nyfødte og spedbarn av umoden
glomerulær filtrasjon og tubulussekresjon
 Økt utskillelse i forhold til hos voksne sees
derimot senere i barneårene for en rekke
medikamenter
 Eks: digoxin, fenemal, fenytoin, clindamycin, cimetidin,
morfin, antihistaminer (1.+2. generasjon)

 Barn trenger derfor høyere doser pr/kg av mange
medikamenter enn voksne for å oppnå samme
serumkonsentrasjon

Pediatrisk farmakoterapi
 Huden
Barn har stor overflate:volum
ratio
 Jo mindre barn jo høyere ratio

Bruk av kremer/salver med
steroider, antibiotika, antihistaminer kan føre til betydelig
transdermalt oppptak og
medfølgende systemeksponering for medikamentet
 Stadig dialog med sykepl. i
forhold til kremer de gjerne vil
bruke på huden til premature
Fra NEJM 2003;349:1157-67

Pediatrisk farmakoterapi
 Slimhinner
 Som for hud – økt overflate: volum ratio
 Inhalasjon av steroider kan føre til suppresjon av
binyrefunsjon

Pediatrisk farmakoterapi
 Medikamenter som ofte brukes hos nyfødte
 amoxicillin, cefotaxim, ceftazidim, meropenem
 gentamicin, tobramycin, amikacin
 vancomycin
 koffein
 morfin, fentanyl, midazolam, fenemal

Pediatrisk farmakoterapi
 Nyfødte er ikke like:








post-konsepsjonell alder
gestasjonsalder
postnatal alder
fødselsasfyksi
PDA
Annen sykdom (sepsis)
Eksponering for medikamenter prenatalt

• Alle disse vil øke variasjonen i
behandlingsresultatet!

I.v. infusjoner hos nyfødte –
Problemer og utfordringer*

*Sherwin CMT et al, Arch Dis Child 2014

I.v. infusjoner hos nyfødte –
Anbefalinger*

*Sherwin CMT et al, Arch Dis Child 2014

Pediatrisk farmakoterapi
 Hvorfor trenger vi farmakologiske studier hos
nyfødte?
 Studier hos voksne og i dyremodeller vil ofte ikke
kunne predikere de farmakokinetiske eller
farmakodynamiske egenskapene hos nyfødte
 Vi kan ikke på pålitelig vis ekstrapolere fra voksne
til nyfødte
 Medikamenter må studeres hos nyfødte for å
kunne bestemme deres farmakokinetikk og
farmakodynamikk, korrekt dosering, sikkerhet og
effekt

Pediatrisk farmakoterapi
 Hvorfor trenges det farmakologiske studier
hos barn?
 Bruken av uregistrerte og ‘off label’ medikamenter
hos barn er utbredt. I EU er det vist at minst 50%
av medisiner som brukes hos barn aldri har vært
studert i denne populasjonen, men bare hos
voksne, og ikke da nødvendigvis for samme
indikasjon eller sykdom.
 Pga manglende informasjon så vel som passende
farmasøytiske formuleringer kan bruken av
mange medikamenter hos barn utsette dem for
uønskede/uventede bivirkninger på den ene
siden, eller manglende virkning på den andre.

Hvor er vi i 2015?
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn
 ble opprettet i 2009 etter at
Ingrid Grønlie
Stortinget ved behandling av
Legemiddelmeldingen i 2005 ba
regjeringen om å legge
forholdene til rette for å heve
kompetansen på legemiddelbehandling av barn ved å
etablere et nasjonalt tverrfaglig
kompetansenettverk.
 Nettverket har gjort et stort og
viktig arbeid for å fremme
kunnskap og bedre medikamenthar hatt dette som sin hjertesak
sikkerhet for barn
og gjort en strålende innsats!!!!
 Støtter også forskning

Hvor er vi i 2015?
• På den internasjonale arena er det innført lover for å
styrke barns stilling i forhold til utvikling og utprøving
av nye medisiner
– USA: 1997 ”Pediatric Rule”, rule became effective in 1999, and
required companies filing new drug applications to provide "data
adequate to assess whether the drug is safe and effective in
pediatric populations.”
– 2002 - Best pharmaceuticals for children act - egentlig en
videreføring/-utvikling av ”Pediatric Rule”
– EU: Regulation (EC) No 1901/2006 of the European Parliament
anf of the Council of 12 December 2006 on medicinal products for
paediatric use

Mange utfordringer igjen
• ”Off label use”
– Innebærer at et medikament brukes annerledes (eller til
andre pasientgrupper) enn det som er oppgitt i produsentens
anvisninger
• ”Off label use” er ikke ulovlig
– Men det kan innebærer at kunnskapsgrunnlaget for bruken
er ”tynt”, kanskje basert på erfaring snarere enn formell
utprøving

«Off-label use is neither incorrect nor investigational if based on
sound sicentific evidence, expert medical judgment, or published
literature*»
*AAP 2014

• ”Off label use” må likevel betraktes som «en anomali»
»Barneleger må fortsatt argumentere for at nødvendige
ressurser investeres i at medikamenter til barn blir utprøvd og
sertifisert på forsvarlig måte

Men hvordan gjør vi det?
• Bruk oppslagsverk på nett og apper:
– BNF for children:
https://www.legemidlertilbarn.no/helsepersonell/bnf-forchildren/Sider/default.aspx
– Blandekort:
https://www.legemidlertilbarn.no/helsepersonell/blandekort/Sider/d
efault.aspx
– Neofax og andre apper:
http://sites.truvenhealth.com/neofaxpediatrics/

• Bøker
– Pediatric and Neonatal Dosage handbook; Lexicomp
– Paediatric Clinical Pharmacology; Taylor & Francis
– Neonatal and Pediatric Pharmacology; Lippincott Williams &
Wilkins
– Drugs in Pregnancy and Lactation; Lippincott Williams & Wilkins

Men hvordan gjør vi det?
• Artikler:
– Bartelink IH et al: Guidelines on paediatric dosing on the basis of
developmental physioogy and pharmacokinetic considerations.
Clin Pharmacokinet 2006; 45: 1077-97
– Allegaert K, vd Anker JN: Clinical pharmacology in neonates:
Small size, huge variability. Neonatology 2014; 105: 344-9
– Allegaert K et al: Neonatal clinical pharmacology. Pediatr Anesth
2014; 24: 30-8
– Sherwin CMT et al: Intravenous drug delivery in neonates: lessons
learnt. Arch Dis Child 2014; 99: 590-4
– Hsieh EM et al: Medication use in the neonatal intensive care unit.
Am J Perinatol 2014; 31: 811-22
– Og mange, mange andre

• Så les, lær, og bli klokere, til barnas beste!

Lykke til!

Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av de tidligere
helseforetakene Aker, Rikshospitalet og Ullevål. Oslo universitetssykehus leverer
spesialisthelsetjenester og ivaretar både lands-, regions- og lokalfunksjoner.
Sykehuset er landets største med cirka 20 000 ansatte og har et budsjett på 18
milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en betydelig andel av
medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

Nyfødtavdelingen, Kvinne- & Barneklinikken

