
andra farmakologiska preparat finns det
för livsmedel inga krav vad gäller doku-
mentation av oskadlighet och effekti-
vitet. Att införa dokumentationskrav
och förhandsgranskning för traditionel-
la livsmedel är både orimligt och onö-
digt. För produkter där den uttalade av-
sikten är att framkalla en farmakologisk
effekt är det däremot både rimligt och
önskvärt att en toxikologisk utredning
och säkerhetsbedömning är utförd in-
nan produkterna står på hyllorna i livs-
medelsaffären eller pressbyråkiosken. 
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Ergotalkaloider har sitt naturliga ur-
sprung som toxiner i mjöldryga, en
svamp som kan infektera spannmål.
Den bildar små mörkfärgade korn som
kan smyga sig in bland säden. Den far-
makologiska effekten är bl a samman-
dragning av kärl. Endemiska utbrott
med perifera ischemiska symtom före-
kom i Europa under medeltiden. De har
också förekommit i modern tid, t ex i ut-
vecklingsländer, dessutom har de iakt-
tagits i veterinärmedicinsk praxis (så-
som ischemiska nekroser av öron och
svansar hos svin) [1].

Används i läkemedel
Den naturliga förekomsten i spann-

mål kontrolleras genom regelbunden
provtagning [2]. En möjlig naturlig ex-
poneringskälla är förtäring av hemma-
let mjöl som inte underkastas sådan
provtagning. Förekomsten riskerar att
öka efter våta kalla somrar och till följd
av ändrade jordbruksmetoder (minskad
djupplöjning).

Derivat av ergotalkaloider har kom-
mit till användning som läkemedel bl a
vid behandling av migrän (ergotamin,
metysergid), Mb Parkinson (bromokrip-
tin, pergolid) och vissa hormonproduce-
rande hypofystumörer (bromokriptin)
samt hypotoni (dihydroergotamin).

Pleurareaktioner som
vid asbestexponering
Pleurit, lungfibros och retroperito-

neal fibros är ovanliga komplikationer

vid behandling med olika ergotaminde-
rivat [3-9]. Allmän sjukdomsbild med
feber, allmänpåverkan med viktminsk-
ning och pleuropulmonella reaktioner
förenade med SR-stegring och anemi
har också nyligen beskrivits av Vinge
och medarbetare [10]. Vi vill med ne-
danstående fallbeskrivningar fästa upp-
märksamhet på att denna sjukdomsbild
kan förekomma vid behandling med
olika derivat av ergotalkaloider samt att
det kan vara en viktig differentialdia-
gnos till pleurareaktioner som kan iakt-
tas hos asbestexponerade personer [11,
12].

FALLBESKRIVNINGAR
Patienten är en icke-rökande man,

född 1921, som arbetade som industri-
elektriker i 45 år. På grund av migrän
hade han sedan början av 1950-talet en
årlig konsumtion av 500–600 mg ergo-
tamintartrat (Migril). Patienten insjuk-
nade 1973 med luftvägssjukdom och
röntgenologiska tecken på pleurit. SR-
stegring och lätt anemi upptäcktes
1977, och kort därefter insjuknade han
med hosta, dyspné, extrem trötthet,
pleurit och sigmoidit. En omfattande in-
värtesmedicinsk utredning gav ingen
förklaring till den inflammatoriska re-
aktionen.

Patienten uppmanades att sluta med
medicineringen, varefter symtomen
försvann och blodvärdena normalisera-
des. När patienten senare på eget initia-
tiv återupptog medicineringen fick han
snabbt ett recidiv. Sedan medicinering-
en avslutats har patienten varit besvärs-
fri. De röntgenologiska förändringarna
har kvarstått med ett utseende påmin-
nande om pleuraplack med pleurain-
rullning (hyalinosis complicata), vilket
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Ergotalkaloider finns natur-
ligt som toxiner i svampen mjöl-
dryga. Syntetiska derivat an-
vänds vid behandling av bl a mi-
grän, Parkinsons sjukdom, lågt
blodtryck och vissa hormonpro-
ducerande hypofystumörer. Sy-
stemiska biverkningar finns
rapporterade i form av bl a
pleurit och lungfibros. Detta kan
ge upphov till differential-dia-
gnostiska problem på grund av
likheten med de lung- och pleur-
areaktioner som kan iakttas hos
asbestexponerade personer. 



är förändringar som anses typiskt rela-
terade till asbestexponering.

Medicinerade mot
ortostatiska besvär
Patienten är en man, född 1926, som

har arbetat som lokreparatör. Han har
tidigare rökt cigaretter och pipa i ca 20
år. Förutom tidigare knätrauma har han
varit väsentligen frisk fram till 1985, då
han insjuknade med svåra ortostatiska
besvär. Dihydroergotamin (Orstanorm)
30 mg dagligen insattes i mars 1987.
Två år senare insjuknade han med hos-
ta, viktnedgång, dyspné, allmän sjuk-
domskänsla förenade med SR-stegring
och anemi (105 mm respektive 101 g/l).
Lungröntgen visade pleuritbild. Myck-
et omfattande utredning inkluderande
bl a bilateral öppen pleurabiopsi och
omfattande bakteriologisk och serolo-
gisk provtagning gav ingen förklaring
till den uttalade inflammatoriska reak-
tionen. Höga steroiddoser gavs med
måttlig effekt. Sjukdomsbilden progre-
dierade under ett par år, och patientens
allmäntillstånd ingav allvarliga farhå-
gor beträffande prognosen.

Efter det att Orstanorm utsatts på
grund av misstanke om ergotaminbi-
verkning normaliserades laboratoriepa-
rametrarna inom ett par månader, sam-
tidigt som steroiderna kunde trappas ut.
Kliniskt har det också skett en förbätt-
ring, men patienten har kvarstående
nedsatt lungfunktion. 

DISKUSSION
Bägge patienterna var i likhet med

det av Vinge beskrivna fallet asbestex-
ponerade, och man kan spekulera i om
synergism mellan ergotamin och as-
bestexponering förelåg eller om kom-
plikationen hade drabbat personer med
särskild vulnerabilitet [12]. Lång la-
tenstid (2,5 till flera år) och snabbt reci-
div kan tyda på att det rörde sig om en
immunologiskt betingad reaktion.

Vid diskussioner med kolleger har vi
hört talas om ytterligare ett par fall med
liknande sjukdomsbild i Örebroregio-
nen (Pravidel och Orstanorm), varav ett
hade dödlig utgång.

Ytterligare en patient har utretts på
yrkes- och miljömedicinska kliniken
med anledning av pleuraförtjockningar
och lunginfiltrat som kan iakttas efter
asbestexponering. Någon säkerställd
yrkesmässig asbestexponering kunde
emellertid inte påvisas i detta fall. Där-
emot hade patienten under många år
konsumerat hemmalet mjöl från eget
lantbruk.

Flera berörda
specialiteter
Genesen till denne patients lung-

sjukdom förblir oklar, men uppgifterna

om spannmålskonsumtionen är tanke-
väckande.

Retroperitoneal fibros är en känd
komplikation vid metysergidbehand-
ling. Systemreaktioner med allmän
sjukdomskänsla, SR-stegring, anemi
och pleurareaktioner är ovanliga och
har setts vid användning av metyrser-
gid, bromokriptin, pergolid, ergotamin
och dihydroergotamin. Uppmärksam-
heten på förekomsten av denna biverk-
ning rör således ett vitt spektrum av me-
dicinska specialiteter.

Vi är intresserade av att komma i
kontakt med andra som eventuellt gjort
liknande iakttagelser.
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Kvalitetssäkring har blivit ett
etablerat begrepp inom hälso-
och sjukvården. Utvecklingen
har påskyndats av den pågå-
ende omprövningen av orga-
nisations- och styrformer.

Läkartidningens serie kring
detta fick rubriken ”medicinsk
revision”, som ligger nära den
engelska beteckningen ”me-
dical audit”. Härmed avses en
process som består i definition
av mått på vårdverksamhe-
ten, observation och mätning
av utfall samt åtgärdande av
brister eller avvikelser från
den standard man definierat.

Serien omfattade 32 artik-
lar, som publicerades 1991
–1992. Den har nu samlats i
ett 84-sidigt särtryck och kan
beställas med kupongen ned-
an.
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