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Η διαθέσιµη πληροφόρηση βασίζεται σε: 
•  Expert opinions 
•  Μελέτες µικρής διάρκειας/ Case reports/Συγκριτικές µελέτες 
•  Ελάχιστες τυχαιοποιηµένες µελέτες 
•  LactMed (https://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/lactmed.htm) 

 
Γενικές Αρχές Αναισθησίας-ΜΘ: 
•  Τελειόµηνα υγιή νεογνά/βρέφη: επανέναρξη ΜΘ αµέσως µόλις ξυπνήσει η µητέρα  
    και είναι σε εγρήγορση 
•  Νεογνά πρόωρα, σε κίνδυνο για υπόταση/άπνοια/υποτονία: προτιµάται η σύντοµη 
διακοπή (6-12 hr) του ΜΘ  

•  Προσοχή στη χρήση των οπιοειδών φαρµάκων – η πλέον επισφαλής οµάδα φαρµάκων        
καταστολή+ άπνοια στο νεογνό 



•  Περιοχική αναισθησία (επισκληρίδιος, ραχιαία, block περιφερικού 
νεύρου) = προτιµότερη της γενικής  

 
•  Σύντοµες διαδικασίες (εξαγωγή δοντιών)= µία µόνο χορήγηση 
αναισθητικού φαρµάκου- ασφαλής για  άµεσο ΜΘ 

 
•  Περιεγχειρητικά: άντληση γάλακτος προ του χειρουργείου 
+ ελαχιστοποίηση περιόδου νηστείας µε προγραµµατισµό  
    χειρουργείου 1ου στη σειρά 
 
•  Τοπικά αναισθητικά (ξυλοκαῒνη, βουπιβακαῒνη, ροπιβακαῒνη): ασφαλής 
χορήγηση στις γυναίκες που θηλάζουν (ελάχιστη απορρόφηση στο ΜΓ) 

 



Αναισθητικοί παράγοντες 
•  Προποφόλη, ετοµιδάτη, µιδαζολάµη, θειοπεντάλη: ελάχιστη απέκκριση στο ΜΓ 
•  Αναισθητικά αέρια (Xenon): λίγα δεδοµένα- ελάχιστη απέκκριση στο ΜΓ 
•  Κεταµίνη: ως αναισθητικό ανεπαρκή δεδοµένα (αποφυγή µεγάλων δόσεων)- ως 
αναλγητικό µία χαµηλή δόση=ασφαλής για άµεσο ΜΘ 

•  Γενική αναισθησία: κίνδυνοι επίδρασης στη νευροαναπτυξιακή εξέλιξη των παιδιών εάν 
χορηγηθούν επανειληµµένες δόσεις ή σε χειρουργεία >3hr (έγκυες/παιδιά) 

•  Νευροµυικός αποκλεισµός: ασφαλής για ΜΘ 
•  Αντιχολινεργικά και αναστροφείς νευροµυικού αποκλεισµού (ατροπίνη, πυριδοστιγµίνη, 
εδροφώνιο): ελάχιστη εως καθόλου απέκκριση στο ΜΓ  

•  Αντιεµετικά: ονδανσετρόνη, µετοκλοπραµίδη=ασφαλή για ΜΘ 
 - προχλωρπεραζίνη, σκοπολαµίνη, προµεθαζίνη= πιθανή αρνητική επίδραση στη    
   γαλακτοφορία 



Αναλγητικά 
A.  Οπιοειδή:  
•  Όλα τα οπιοειδή µεταφέρονται στο ΜΓ 
•  Η συγκέντρωση του κάθε φαρµάκου στο ΜΓ εξαρτάται από: 
•  Μορφίνη – Υδροµορφόνη (IV/peros) 
 
    ασφαλέστερες επιλογές αναλγησίας κατά την AAP 
 

B.  Μη οπιοειδή: 
•  ΜΣΑΦ και µη= ασφαλή για ΜΘ και ελάχιστη µεταφορά στο ΜΓ 
•  Προσοχή σε νεογνά µε ποροεξαρτώµενες συγγενείς καρδιοπάθειες 

Δοσολογία	
Βιοδιαθεσιμότητα			
Κατανομή			
Μεταβολισμός			
Απέκκριση	
ΜΒ	
Σύνδεση	με	πρωτείνες			
Λιποδιαλυτότητα		
Βαθμός	ιονισμού	
Οξεοβασική	ισορροπία	



A.  Οπιοειδή 
•  Μορφίνη: ελάχιστη µεταφορά στο ΜΓ και µικρή βιοδιαθεσιµότητα        ασφαλής χορήγηση 

Μορφίνη στη µητέρα	 Συγκέντρωση στο γάλα	
Από του στόµατος	 100 ng/ml πρωτόγαλα	

10 ng/ml µεταβατικό γάλα	
Ενδοφλέβια	
5-15 mg/4-6 ωρες	
Ενδοµυικά	

500 ng/ml (500mcg/l)	

Επισκληρίδια 4 mg	 82 ng/ml (82mcg/l) → 30min	
PCA	 1-48 ng/ml µορφίνη πρωτόγαλα	

5-1084 ng/ml µορφίνη-6-glucuronide	

	
	

Θεραπευτικές δόσεις σε παιδιά: 
Μορφίνη peros      100 -500 mcg/kg 
Μορφίνη IV     10 mcg/kg/hour ή 50 -100 
mcg/kg εφάπαξ 

Μία δόση µορφίνης επισκληριδίως (2-4 mg) επιτυγχάνει αναλγησία έως και 36 ώρες και έχει ελάχιστη-καθόλου 
επίδραση στο ΜΘ 



A.  Οπιοειδή IV 
 
•  Φεντανύλη: Μία δόση έχει ελάχιστη-καθόλου επίδραση στο ΜΘ  

    (σχεδόν µη ανιχνεύσιµη στο ΜΓ µετά από 2 ώρες και χαµηλή βιοδιαθεσιµότητα) 

•  Ρεµιφεντανύλη: καθόλου µελέτες σε νεογνά  

   (ταχεία δράση – χρόνος ηµίσειας ζωής σε βρέφη <10 λεπτά) 
 

•  Σουλφεντανύλη: καθόλου µελέτες σε νεογνά αλλά δράση παρόµοια µε φεντανύλη 
    (επιπρόσθετα σε επισκληρίδιο) 

   Χρήση µόνο στο χ/ο λόγω ταχείας δράσης + µία εφάπαξ δόση για αναλγησία (επανειληµµένες = µη ασφαλείς) 	



A.  Οπιοειδή IV (συνέχεια) 
 
•  Υδροµορφόνη: µόνο 2 µελέτες- στη µία  παρατηρήθηκε άπνοια+ βραδυκαρδία σε νεογνό 6 
ηµερών του οποίου η µητέρα τη λάµβανε συστηµατικά ως αναλγησία 

 
•  Ναλβουφίνη (IV),  Βουτορφανόλη (IN): ελάχιστη µεταφορά στο ΜΓ- ασφαλής επιλογή για ΜΘ 

(AAP) 

•  Μεπεριδίνη/ Πεθιδίνη: 
Η πεθιδίνη έχει ενεργό µεταβολίτη (νορπεθιδίνη) µε αναλγητική και νευροτοξική δράση 
(έως και 36 ώρες µετά από µία µόνο δόση)  
Η πεθιδίνη προκαλεί µεγαλύτερη και δοσοεξαρτώµενη  καταστολή του ΚΝΣ στα νεογνά συγκρινόµενη 
µε µορφίνη 
 
 
Νωτιαία χορήγηση = ασφαλέστερη από IV χορήγηση  

Επαναλαµβανόµενες δόσεις πεθιδίνης = ανάγκη monitoring νεογνού για πιθανή 
 καταστολή, άπνοια, βραδυκαρδία, σπασµούς  



A.  Οπιοειδή per os 
 
•  Υδροκοδόνη: max 30mg, σπάνια και δοσοεξαρτώµενη καταστολή 

•  Οξυκοδόνη: max 30mg, πιθανή καταστολή – αναγκαίο το monitoring 

•  Κωδεῒνη: Ενα περιστατικό θανάτου παιδιού που  θήλαζε και η µητέρα λάµβανε κωδεῒνη. 
    Ο θάνατος προήλθε από υπερβολική ποσότητα  παραγωγής µορφίνης (=µεταβολίτης της κωδεῒνης) 
επειδή η µητέρα είχε ταχύ µεταβολισµό της κωδεῒνης (βάση γενετικών αλλαγών στο ενζυµικό  
σύστηµα CYP2D6) 

•  Τραµαδόλη: µεταβολίζεται στο CYP2D6 για αναλγητική δράση- ελάχιστη απορρόφηση στο ΜΓ 

Αποδεκτή αλλά ανάγκη monitoring 

FDA:	ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ	ΤΗΣ	ΧΡΗΣΗ	ΚΩΔΕΙΝΗΣ	ΚΑΙ	ΤΗΣ	ΤΡΑΜΑΔΟΛΗΣ	ΣΤΙΣ		ΓΥΝΑΙΚΕΣ	ΠΟΥ	ΘΗΛΑΖΟΥΝ	

Ευκαιριακή/Προσωρινή χρήση οπιοειδών: ΜΘ εξατοµικευµένα 
και µε monitoring ειδικά αν χορηγούνται για >4 ηµέρες. 



B.  Μη οπιοειδή: 
Χαµηλή λιποδιαλυτότητα και υψηλή σύνδεση µε πρωτεΐνες         χαµηλή µεταφορά στο ΜΓ  

 
•  Ιβουπροφαίνη: ιδανική-ασφαλής αναλγησία (µηδενική µεταφορά στο ΜΓ) 
•  Κετορολάκη: πολύ µικρή µεταφορά στο ΜΓ, ασφαλές – Προσοχή σε υψηλό κίνδυνο 
αιµορραγίας (αποφυγή επί γαστρίτιδας, νεφρικής ανεπάρκειας) 

•  Σελεκοξίµπη: πολύ µικρή µεταφορά στο ΜΓ, ασφαλές 
•  Ναπροξένη: µικρή µεταφορά στο ΜΓ αλλά ΓΕΣ διαταραχές σε κάποια νεογνά 
(ασφαλής χορήγηση εως 1 εβδοµάδα) 

	



Άλλα αναλγητικά: 
•  Παρακεταµόλη: 
 Χαµηλή µεταφορά στο ΜΓ (µικρότερες συγκεντρώσεις από τις φαρµακευτικές δόσεις των 
νεογνών) 
χαµηλός κίνδυνος ηπατοτοξικότητας (χαµηλά επίπεδα P450 σε νεογνά) 
 
•  Γκαµπαπεντίνη: πιθανώς ασφαλής σε µία ή βραχυπρόθεσµες δόσεις (λίγες µελέτες) 
Ανάγκη monitoring για ληθαργικότητα, χαµηλή πρόσληψη βάρους 
 
•  Πρεγκαµπαλίνη: δεν συστήνεται (ελάχιστες µελέτες) – ανάγκη monitoring για 
ληθαργικότητα 



Συνοπτικά:	
•  Προεγχειρητικά:		
προγραμματισμός	χ/ου-	κατάλληλη	στιγμή	αφού	έχει	εγκατασταθεί	ο	ΜΘ	
άντληση	γάλακτος	προ	του	χ/ου	
διενέργεια	χ/ου	κατά	προτεραιότητα	μέσα	στην	ημέρα	
•  Διεγχειρητικά:		
περιοχική	αναισθησία	
επιθετική	προφυλακτική	αντιεμετική	θεραπεία		
διατήρηση	ευογκαιμίας	
•  Μετεγχειρητικά:		
ΜΘ	αμέσως	μόλις	είναι	η	μητέρα	σε	εγρήγορση	
πολυεπίπεδη	στρατηγική	αναλγησίας	(χρήση	οπιοειδών	με	προσοχή)	


