
att användas under kort tid för behand-
ling av lokala smärttillstånd av lätt till
måttlig intensitet i samband med mus-
kel- och ledskador. I dokumentations-
underlaget redovisades studier på cirka
3 000 patienter. Hos dessa noterades bi-
verkningar i form av klåda och lokala
reaktioner vid kort behandlingstid (5–7
dagar).

Från registreringen den 18 oktober
1995 till oktober 1996 har det i Sverige
sålts drygt 155 000 förpackningar om
60 gram. Till Läkemedelsverket har det
totalt inkommit 39 biverkningsrappor-
ter, av vilka en majoritet handlar om
hudbiverkningar.

Huvuddelen av hudreaktionerna (14
fall) är kontaktdermatiter där patienter-
na utvecklat sveda, klåda, svullnad och
blåsor lokalt på applikationsstället. Den
genomsnittliga behandlingstiden var
drygt två veckor. Ingen av patienterna
var enligt uppgift tidigare exponerad för
ketoprofen. I flera fall epikutantestades
patienterna och alla utom en patient
hade en positiv reaktion på ketoprofen.

Sju fall av fotosensibilitet har också
rapporterats till Läkemedelsverket. Pa-
tienterna har fått rodnad, exantem och
svullnad på armar och ben när de har ex-
ponerats för solljus. Till övervägande
del har dessa reaktioner begränsats till
applikationsstället för gelen. I ett av fal-
len blev reaktionen så kraftig att den re-
sulterade i sjukhusvård.

Fallbeskrivning
En 36-årig väsentligen frisk man

med atopibenägenhet (dock aldrig ek-
sem) använde på grund av epikondylit
Orudis gel i drygt två veckor. Efter sol-
exponering utvecklade han en progredi-
erande dermatit. Vid ankomsten till
sjukhus sågs en kraftig reaktion i arm-
veck, knäveck och på bålen. Efter be-
handling med steroider lokalt och oralt
samt antibiotika gick dermatiten sakta i
regress och han skrevs ut efter en vecka
på sjukhus. Uppföljande epikutantest
på ketoprofen i spädningsserie från 0,1
till 2,5 procent samt trietanolamin och
lavendelolja (två komponenter som in-
går i beredningen) visade på en tydlig
dos–responsrelaterad kontaktallergisk
reaktion exklusivt på ketoprofen.

Bland övriga rapporterade hudbi-
verkningar märks sex fall av exantem,
ett fall av urtikaria och två fall rapporte-
rade som eksem där reaktionen gick till-
baka då man satte ut Orudis gel. I dessa
fall har reaktionen oftast varit lokalise-
rad till det ställe där man applicerat ge-
len, men enstaka fall av mera utbredda
exantem och urtikaria har också rappor-
terats. 

Bland de få fall som inte gäller hud-
biverkningar märks två fall av hematom
på applikationsstället, blodtryckssteg-
ring hos en 58-årig kvinna med tidigare

välkontrollerad hypertoni behandlad
med Seloken Zoc, Plendil och Lasix re-
tard, konjunktival blödning och epis-
taxis hos en 78-årig kvinna som tidiga-
re fått epistaxis när hon använt acetylsa-
licylsyra, samt angioödem efter tre da-
gars behandling hos en 57-årig kvinna.
Reaktionen gick tillbaka efter behand-
ling med Betapred, Clarityn och Predni-
solon. I samtliga ovanstående fall har
sambandet med Orudis gel bedömts
som möjligt.

I produktresumén och Fass-texten
för Orudis gel nämns erytem och klåda
som mindre vanliga biverkningar och
fotosensibilitet står som sällsynt biverk-
ning. Under rubriken Varningar och för-
siktighet nämns också att direkt solljus,
även solarium, bör undvikas under be-
handlingen.

Forsätt att rapportera liknande bi-
verkningar eller nya biverkningar, sär-
skilt om de är allvarliga, till de regiona-
la biverkningsenheterna eller direkt till
Läkemedelsverket.

Esofagusskada
vid behandling
med Doryx
Doryx, som registrerades i Sverige

hösten 1994, innehåller doxycyklin-
hydroklorid, vilket är ett tetracyklin.
Doxycyklinhydroklorid, som är slem-
hinneirriterande, fanns under flera år
fram till i början av 1980-talet i Vibra-
mycin och orsakade då många fall av
esofagit och ulcerationer. Tillverkaren
ändrade därför innehållet till monohyd-
rat som sedan ersattes av karragenat.
Efter dessa ändringar har inga esofagus-
skador som orsakats av Vibramycin
rapporterats i Sverige.

Doryx kapslar innehåller granulat-
korn omgivna av en magsaftsresistent
film som skall förhindra frisättning i
ventrikeln. Doxycyklinet i Doryx utlö-
ses snabbt vid pH 5,5 och även inom en
timme vid pH 1,2.

Nedanstående fallbeskrivning visar
att denna beredningsform sannolikt inte
har eliminerat problemet med slemhin-
neskada i esofagus fullständigt. Det är
dessutom en gammal erfarenhet att ge-
latinkapslar oftare fastnar i esofagus än
tabletter. Detta medför stor risk för
slemhinneskada om kapseln innehåller
en erosiv substans som doxycyklinhyd-
roklorid. Risken kan dock vara mindre
med Doryx, eftersom granulatkornen är
försedda med en film.

Fallbeskrivning
En tidigare frisk 24-årig kvinna som

fått Losec för en lindrig gastrit fick Do-
ryx 100 mg kapsel, en gång dagligen
mot en mykoplasmainfektion. Medici-
nen intog hon tillsammans med frukost
och ordentligt med vätska. Kvinnan
sökte tre dagar senare med andnings-
korrelerad smärta till vänster i bröstet
samt hosta och fortsatt feber. Dosen av
Doryx ökades till två kapslar dagligen.
Sex dagar senare sökte hon för en kon-
stant smärta distalt retrosternalt, vilken
accentuerades vid sväljning. Två dagar
senare blev hon inlagd på sjukhus på
grund av att hon varken kunde dricka el-
ler äta.

Esofagoskopi påvisade en isolerad
ulceration, cirka 1 cm i diameter, 35 cm
ned i esofagus. Efter behandling med
omepraxol förbättrades patienten och
det konstaterades att hon inte hade tagit
några andra läkemedel under den aktu-
ella perioden.

Kommentar
Försäljningen av Doryx sedan regi-

streringen i Sverige motsvarar cirka
30 000 kurer på 10–14 dagar. Det ovan
beskrivna fallet av esofagusskada är det
första rapporterade och sambandsbe-
dömda för doxycyklin sedan flera år
tillbaka trots en omfattande förskriv-
ning av preparat som Vibramycin,
Doxyferm och Idocyklin.

För att förebygga esofagusskada
tänk på att:
• informera patienten om att alltid inta

kapseln tillsammans med ett glas 
vätska och aldrig direkt före sänggå-
ende/vila samt förskriv ej en sådan
beredningsform till patienter med
sväljningssvårigheter, esofagussjuk-
dom eller hjärtförstoring (eventuell
kompression av esofagus)

• upplysa patienten om att snarast kon-
takta/söka läkare vid symtom på eso-
fagusproblem. Sätt då ut läkemedlet
och/eller byt till annat preparat och
remittera eventuellt för endoskopi

• rapportera alla fall av misstänkt/kon-
staterad esofagusskada till de regio-
nala biverkningscentra (blankett med
adresser i denna skrift) eller direkt till
Läkemedelsverket.

Missbruk
av Imovane
och Stilnoct
Rapporteringen från sjukvården och

kriminalvården till Läkemedelsverket
om missbruk av de senaste nytillskotten
av sömnmedel, zopiklon (Imovane, re-
gistrerat 1991) och zolpidem (Stilnoct,
registrerat 1994) har ökat under det sis-
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ta året. Rapporterna har beskrivit till-
vänjning–toleransökning och abstinens
hos personer med och utan tidigare känt
missbruk.

Läkemedelsverket har preliminärt
sammanställt resultatet av en förfrågan
till landets toxikomanikliniker (eller
motsvarande) och Socialstyrelsens re-
gionala tillsynsenheter om missbruk av
Imovane och Stilnoct. Isolerat missbruk
av dessa läkemedel eller av blandmiss-
bruk med alkohol eller andra läkemedel
rapporterades. Dessutom rapporterade
fler kliniker att missbrukare efterfråga-
de dessa medel.

Läkemedelsverket avser att ytterli-
gare kartlägga förekomsten av miss-
bruk av dessa sömnmedel och uppma-
nar därför alla förskrivare att snarast
rapportera alla fall av missbruk till våra
regionala biverkningscentra eller direkt
till Läkemedelsverket. •
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■ TILLVÄXTFAKTORER
Alla kroppens celler reagerar på olika signalämnen i omgivningen. De
kallas tillväxtfaktorer. 12 artiklar speglar forskning och tillämpning.
56 sidor. 90 kr.

■ MISSÖDEN, MISSTAG, MISSBRUK
Hur löser man konflikter vid missöden i vården? 21 artiklar om pro-
blemläkare, läkarproblem, ansvarsfrågor och patientförsäkringen.
80 sidor. 75 kr.

■ VÅLD OCH AGGRESSIVITET
Våldet möter läkare på skilda nivåer inom vården. Det kan också drab-
ba dem själva. 26 artiklar ger ett brett perspektiv  på våld och aggressi-
vitet. 84 sidor. 95 kr.

■ ÖVERVIKT
Lönar det sig att behandla övervikt? Vilka metoder fungerar? Hur ver-
kar nya läkemedel? Bl a dessa frågor belyses.
50 sidor. 65 kr.

■ ENLIGT MIN ERFARENHET
32 korta, praktiskt inriktade artiklar med anknytning till vårdens var-
dag. Diagnostik, terapi, exempel på prevention och ledningsfrågor.
48 sidor. 55 kr.

■ REHABILITERING
Gränsen mellan behandling och rehabilitering är inte skarp. Allt kliniskt
arbete syftar till att främja ett normalt liv, vilket belyses i 27 artiklar.
96 sidor. 85 kr.

■ TRAUMATISK STRESS
Riskerna för att människor skall utsättas för traumatisk stress i form av
extrema påfrestningar har ökat i vårt moderna samhälle. 14 artiklar.
40 sidor. 50 kr.
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Härmed beställs
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....... ex Traumatisk stress

Namn ...............................................................................................................................

Adress .............................................................................................................................
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