
nusrytm utan tecken till ischemi. Sed-
vanliga rutinblodprov, inklusive lever-
status, var inom normalintervallet, lik-
som analys av likvor.

Patienten observerades över natten
på intensivvårdsavdelningen där för-
loppet var stillsamt. Påföljande morgon
hade hela symtomfloran fullständigt
gått i regress, varefter patienten skrevs
ut till hemmet i sitt habitualtillstånd.

Diskussion
Det första i litteraturen beskrivna

förgiftningsfallet med muskotnöt ägde
rum för 420 år sedan [3]; intoxikationer
nuförtiden är relativt ovanliga. Giftin-
formationscentralen får årligen om-
kring tio förfrågningar. För 20–25 år se-
dan var detta betydligt vanligare före-
kommande, inte minst i den s k hippie-
kulturen [7, 8]. Fortfarande förekom-
mer dock, framförallt bland mer »bohe-
miskt» lagda individer, att kryddan av-
siktligt utnyttjas i berusningssyfte [9-
11], och det ovan relaterade fallet illu-
strerar en sådan händelse. Den spora-
diska användningen kan förmodligen
hänföras till att risken för oönskade ef-
fekter av muskotförtäring är påtaglig.

Den aktiva substansen i muskotnöt
anses vara myristicin, som kan metabo-
liseras till amfetaminliknande substan-
ser [12, 13]. Effekterna av myristicin är
snarlika dem som framkallas av bella-
donna-alkaloider [8], dvs muntorrhet,
flush, svettningar, illamående, takykar-
di, tryck över bröstet, CNS-excitation,
rastlöshet, panikkänslor, dödsångest,
hallucinationer, overklighetskänsla och
personlighetsförändringar. En differen-
tialdiagnostisk skillnad är dock att bel-
ladonnapreparat orsakar mydriasis, till
skillnad från myristicin som vanligen
framkallar mios. Symtomfloran är van-
ligen av lindrig karaktär, uppkommer
tre till sex timmar efter intag och är
övergående på ett till två dygn [14]. 

Dödsfall förekommer
Stora variationer förekommer dock

och cyanos, acidos, chock, koma och
till och med dödsfall har rapporterats
vid höga doser [3, 15]. Farmakologiskt
liknar myristicin, med sin indolliknan-
de struktur, reserpin [8]. Det anses att
drogen fungerar som en serotoninant-
agonist, vilket kan förklara delar av ef-
fekterna på CNS [8]. Myristicin utövar
även svaga inhibitoriska effekter på mo-
noaminoxidas, vilket möjligen kan bi-
dra till de kardiovaskulära effekterna
[8]. Symtomen i det ovan refererade fal-
let var ovanligt uttalade på bara en nöt.
Detta orsakas sannolikt av varierande
halter av den flyktiga substansen myris-
ticin och bidrar ytterligare till de svår-
förutsägbara effekterna.

Även om intoxikationer med mus-
kotnöt kan anses utgöra en medicinsk

kuriositet, kan det vara av värde att
överväga diagnosen då man uteslutit
vanligare och allvarligare orsaker till
ovanstående antikolinerga, atropinlik-
nande symtom. Behandlingsmässigt
existerar ingen specifik antidot, utan
aktiv exspektans leder vanligen till att
symtomen avklingar inom något dygn,
varvid sannolikheten för någon allvarli-
gare åkomma kan avskrivas. Symtoma-
tisk behandling, t ex diazepam och klor-
promazin som anxiolytikum och pro-
klorperazin mot illamående, kan dock
vara av värde i det initiala skedet om så
anses indicerat.
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Kontrovers kring marijuana
för medicinskt bruk
En majoritet i staterna Arizona och

Kalifornien har vid folkomröstningar
röstat ja till förslag om att läkare skall få
skriva ut marijuana för medicinskt bruk,
men de federala myndigheterna hotar
med repressalier mot läkare som gör det.

Enligt förslaget skulle marijuana få
användas legalt för att lindra symtom
som illamående, aptitlöshet och smärta
hos patienter med cancer, aids och and-
ra obotliga sjukdomar, symtom som
delvis orsakas av behandlingen. Mari-
juana  skulle också kunna vara aktuellt
mot muskelkramper vid ryggmärgsska-
dor eller multipel skleros. Frågan om
det medicinska värdet är dock omstridd.

N Engl J Med 1997; 336: 366-7,
Nature Medicine 1997; 3: 134.

Kan neurosedyn accepteras
med nya indikationer?
Drygt 35 år efter neurosedynkatas-

trofen har en rådgivande kommitté
inom den amerikanska läkemedels-
myndigheten FDA diskuterat om läke-
medlet är så lovande vid en rad sjukdo-
mar att man på allvar skall överväga att
åter introducera det. Speciellt diskute-
rade man om det är möjligt att kontrol-
lera bruket så att man inte riskerar fos-
terskador. Medlet registrerades aldrig i
USA, men forskare där har studerat nya
användningsområden. Två små läke-
medelsföretag är intresserade av att få
ut medlet på marknaden igen.

Talidomid (det generiska namnet)
har använts för att behandla lepra och
vissa aidsrelaterade tillstånd som aftösa
munsår och svår avmagring. En del for-
skare tror att medlet också kan använ-
das vid t ex glaukom och mot avstöt-
ningsreaktion vid benmärgstransplan-
tation.

Nature Medicine 1997; 3: 8.

Kronisk Chlamydia-infektion
förknippas med ateroskleros
Flera studier tyder på att kronisk in-

fektion med Chlamydia pneumoniae
kan bidra till utvecklingen av ateroskle-
ros. Nu har amerikanska  forskare också
odlat fram C pneumoniae från ateroma-
tösa plack hos en patient med svår koro-
narartärsjukdom. Andra testmetoder av-
slöjade C pneumoniae i artärvävnaden
hos ytterligare sex av nio patienter med
koronarateroskleros. Patienterna var
kandidater för hjärttransplantation.

Ann Intern Med 1996; 125: 979-82.
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