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Teldanex (terfenadin) –
förskrivningen bör 
minska kraftigt

Förskrivningen av terfenadin
(Teldanex) bör minska kraftigt
framför allt på grund av dess
kardiotoxicitet, som uppmärk-
sammats mer och mer. Det finns
knappast skäl till nyinsättning
av läkemedlet. För patienter
som redan behandlas med terfe-
nadin och som reagerat positivt
bör fortsatt förskrivning ske
bara om ett antal försiktighets-
åtgärder vidtas. Detta framgår
av »Information från Läkeme-
delsverket» 1998:2. Texten åter-
ges här något förkortad och
med små redaktionella ändring-
ar.

Teldanex registrerades 1987. Det
blev snart känt att medlet kunde orsaka
QT-förlängning eller kammararytmi vid
överdosering eller höga serumkoncen-
trationer av terfenadin på grund av
exempelvis leversvikt. Information som
angav försiktighet vid behandling av pa-
tienter med hjärt–kärlsjukdom, hyper-
kalemi eller leversvikt infördes i Fass
1991. Därefter infördes hjärtarytmi,
känd QT-förlängning eller samtidig be-
handling med erytromycin, klaritromy-
cin, ketokonazol, itrakonazol som kon-
traindikationer 1992. Detta ledde till en
kraftig minskning av försäljningen.

Terfenadins kardiotoxiska effekt or-
sakas sannolikt genom påverkan av spe-
cifika kaliumkanaler i de celler som in-
går i hjärtats retledningssystem. Efter
oralt intag bryts terfenadin snabbt ned
till huvudmetaboliten fexofenadin.
Fexofenadin ansvarar för den kliniska
effekten av Teldanex.

Nedbrytningen av terfenadin till fex-
ofenadin sker genom ett specifikt en-
zym, CYP3A4, vilket ansvarar för ned-
brytningen av ett stort antal olika läke-
medel. Vid samtidig användning av lä-
kemedel som hämmar detta enzym, el-
ler vid leversvikt, ökar serumkoncen-
trationerna av terfenadin, och risken för
kardiotoxicitet ökar kraftigt.

Tillverkaren har bedrivit en produkt-
utveckling för att kunna eliminera de kar-
diotoxiska effekterna. Vid experimentel-
la test har man funnit att huvudmetaboli-
ten fexofenadin saknar de kardiotoxiska
effekter som terfenadin uppvisar.

Fexofenadin (Allegra) godkändes
1996 i USA på samma indikationer som
Teldanex.

Under 1997 gjorde läkemedelsmyn-
digheterna i USA och inom EU kraftful-
la uttalanden om att användningen av
terfenadin bör minska för att snarast er-
sättas av fexofenadin eller andra, säkra-
re antihistaminer. Inom EU har en om-
fattande utredning av den kardiotoxiska
potentialen av terfenadin i jämförelse
med övriga, icke sederande antihistami-
ner genomförts under 1997. Den euro-
peiska läkemedelsnämnden (CPMP)
har dragit slutsatsen att tablett Teldanex
120 mg ska avregistreras och att pro-
duktresumén (den produktinformation
som ligger till grund för Fass-texten)
ska få mycket omfattande tillägg under
avsnitten Kontraindikationer, Varning-
ar och försiktighet samt Interaktioner.

Tillverkaren har redan beslutat att
dra terfenadin från marknaden i USA
från och med den 1 februari 1998. Ing-
et motsvarande beslut har tagits för den
europeiska marknaden. Därtill har fex-
ofenadin (inom EU används namnet
Telfast), efter ett EU-godkännande un-
der 1997, nu börjat marknadsföras i fle-
ra länder inklusive Sverige.

Kommentar
Mot bakgrund av de mycket omfat-

tande förändringarna (kontraindikatio-
ner och försiktighetsmått) i produktre-
sumén samt den aktuella indragningen
av läkemedlet i USA är indikationen för
nyinsättning av Teldanex nästan obe-
fintlig. Vid fortsatt förskrivning av Tel-
danex till patienter som redan tidigare
har positiva effekter av läkemedlet bör:

1. i tillämpliga fall patienten följas
upp avseende eventuella kardiotoxiska
effekter (hjärtarytmi) och med beaktan-
de av den ändrade produktresumén.
Detta bör normalt omfatta kontroll av
EKG och elektrolyter.

2. patienten informeras om att upp-
söka läkare vid exempelvis svimnings-
tillbud, yrselattacker, palpitationer eller
krampanfall. Patienter som söker med
sådana symtom ska utredas avseende
QT-förlängning och arytmi, och Tel-
danex ska sättas ut.

3. patienten även känna till att
hon/han ska informera förskrivande lä-
kare om behandlingen med terfenadin
när insättning av nya läkemedel blir ak-
tuell (på grund av interaktionsriskerna).

Duroferon vitamin 
endast profylaktiskt 
vid graviditetsanemi
Det har kommit till Läkemedelsver-

kets kännedom att en del läkare använ-
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