
der Duroferon vitamin i doseringen 1
tablett × 2 för behandling av anemi i
samband med graviditet.

Detta är olämpligt, eftersom prepa-
ratet innehåller 5000 E vitamin A per
tablett. Doseringen 1 × 2 innebär en
dygnstillförsel av 10000 E vitamin
A/dygn, vilket är lika med rekommen-
derat maximalt intag av vitamin A un-
der graviditet. Då normal kost innehål-
ler en hel del vitamin A bör man natur-
ligtvis under graviditet inte tillföra så
stora mängder som 10000 E i form av
läkemedel. Duroferon vitamin är dess-
utom endast indicerat för anemiprofy-
lax under graviditet och då i doseringen
1 × 1. Det anges också i Fass att rekom-
menderad dos ej bör överskridas under
graviditet.

Lamictal (lamotrigin) – 
uppföljning av 
allvarliga 
hudbiverkningar

Förekomsten av svåra hudbi-
verkningar (Stevens–Johnsons
syndrom och toxisk epidermal
nekrolys) av lamotrigin (Lamic-
tal), ett antiepileptikum, tycks
ha minskat sedan tillverkaren
på olika sätt försökt minska ris-
ken för uppkomst av sådana bi-
verkningar. Detta framgår av en
uppföljning av den svenska bi-
verkningsrapporteringen.

Lamictal är ett nytt antiepileptikum
som godkändes i Sverige 1994. I Sve-
rige inträffade ett oväntat antal allvarli -
ga hudbiverkningar (Stevens–Johnsons
syndrom och toxisk epidermal nekro-
lys) under 1996. Läkemedelsverket
gjorde en utredning som medförde att
tillv erkaren har genomfört ett omfattan-
de arbete för att förebygga och minska
antalet och svårighetsgraden av sådana
biverkningar.

Tillv erkarens handlingsplan innebar
ett flertal ändringar i produktresumén:
1. lägre startdos, 2. långsammare upp-
trappning av dosen inklusive maxime-
ring av dosökning under denna fas, 3.
förtydligande om ökad försiktighet vid
samtidig behandling med valproat (på
grund av interaktion och ökad risk för
hudbiverkningar), 4. information om att
risken för hudbiverkningar är högre hos
barn inkluderande extra försiktighet vid
nyinsättning och dosupptrappning samt
tillgång till lägre tablettstyrka, så att
dosanpassningen blir optimal utifrån
kroppsvikt, 5. registrering av ett särskilt
startpaket för vuxna.

Dessa ändringar har införts interna-
tionellt och har i flertalet länder medde-
lats alla berörda läkare. Inom EU ansva-
rar Sverige för uppföljning av resultaten
av de genomförda åtgärderna. Nedan
presenteras en uppföljning av biverk-
ningsrapporteringen i Sverige. Interna-
tionellt finns ännu inte motsvarande sta-
tistik.

Inga nya fall av Stevens–Johnsons
syndrom eller toxisk epidermal nekro-
lys observerades under perioden no-
vember 1996–december 1997, vilket
ska jämföras med sex fall under
mars–oktober 1996 (totalt åtta fall
1994–1996).

Likaså observerades väsentligt färre
fall av andra allvarliga eller helt godar-
tade hudbiverkningar. Minskningen av
antalet rapporter sågs både bland vuxna
och barn men var mest påtaglig bland
vuxna.

Försäljningen av Lamictal ökade in-
itialt i slutet av 1996 men var i stort sett
oförändrad under 1996–1997.

Gynnsam utveckling
av biverkningsfrekvensen
Uppföljningen är mycket preliminär,

eftersom den bygger på en begränsad
rapportering under en kort tidsperiod.
Den klart minskande rapporteringen av
både allvarliga och godartade hudreak-
tioner ser dock gynnsam ut, och det
finns för tillfället inte anledning till yt-
terligare ändringar i produktresumén.
Enligt den behandlingsrekommenda-
tion som publicerades i Information
från Läkemedelsverket 1997:4 är La-
mictal ett tredjehandsval vid monotera-
pi eller tillägg för patienter med svårbe-
handlad epilepsi. Sverige har föreslagit
EU att en fortsatt utvärdering av biverk-
ningsrapporteringen ska göras halvårs-
vis under 1998.

Vigabatrin (Sabrilex) 
och synfältsdefekter

Ett antiepileptikum, viga-
batr in, kan ge synfältsdefekter.
För att minska r isken bör en
manuell synfältsundersökning
göras innan vigabatr in sätts in.
Dessutom bör symtom på syn-
fältspåverkan efterfrågas vid
rutinmässiga läkarbesök däref-
ter. Om symtom uppträder skall
patienten remitteras till ögonlä-
kare.

Vigabatrin (Sabrilex) är ett antiepi-
leptikum som godkändes 1993 för an-
vändning som tilläggsbehandling till
patienter med komplex partiell epilepsi

och som monoterapi till barn med infan-
til spasm (West syndrome).

Användningen av vigabatrin i Sve-
rige är begränsad till cirka 700000 för-
sålda dygnsdoser per år, vilket räcker
till kontinuerlig behandling av cirka
2 000 patienter.

I januari 1997 publicerades i British
Medical Journal en rapport som beskrev
tre fall av koncentrisk inskränkning av
synfälten, som diagnostiserades efter
21–38 månaders behandling [1].

I april 1997 behandlades frågan för
första gången av EUs biverknings-
nämnd. Då redovisades 24 fall av syn-
fältsdefekter och/eller optikusneurit/
-atrofi. I några fall gick förändringarna
tillbaka efter utsättning, men i många
verkade skadan vara bestående under
uppföljningstider upp till flera månader.

EUs läkemedelsnämnd har rekom-
menderat att en varning införs i pro-
duktresumén med rekommendation om
kontinuerlig övervakning med anamnes
och manuell synfältsbedömning av vi-
gabatrinbehandlade patienter.

I januari 1998 publicerades en rap-
port [2] från ett internationellt möte som
anordnats av Hoechst Marion Roussell,
som har det internationella ansvaret för
vigabatrin. Baserat på epidemiologiska
studier har frekvensen av symtomatiska
synfältsdefekter beräknats till cirka
15/10000 patienter som behandlats
med vigabatrin per år.

Författaren, professor Harding, an-
ser inte att man kan rekommendera
screening med kvantitativ perimetri av
alla patienter som behandlas med viga-
batrin.

Dock rekommenderas en manuell
synfältsundersökning innan behandling
med antiepileptika startas och att man
efterfrågar symtom på synfältspåver-
kan vid rutinbesök hos läkare under be-
handlingens gång. Vid nyuppkomna
symtom skall patienten remitteras till
ögonläkare, och om synfältsdefekter
upptäcks bör en nytta–riskbedömning
göras i varje enskilt fall.

Referenser
1. Eke T, Talbot JF, Lawden MC. Severe and

persistent visual field constriction associ-
ated with vigabatrin. BMJ 1997; 314: 180-
1.

2. Harding GA. Severe persistent visual field
constriction associated with vigabatrin. Be-
nefit:risk ratio must be calculated for indi-
vidual patients. BMJ 1998; 316: 232-3.

Interaktion 
med statiner

Posicor (mibefradil) är en ny kalci-
umantagonist med en annorlunda kalci-
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umkanalprofil (selektiv hämmare av T-
kanaler) än övriga kliniskt tillgängliga
kalciumantagonister (selektiva L-ka-
nalhämmare). Medlet har liknande ef-
fekter på sinusknutan och AV-noden
som diltiazem. Posicor finns ej i Sverige
men är godkänt bland annat inom övri-
ga EU-länder och i USA.

Det är känt att Posicor är en stark
hämmare av två viktiga läkemedelsme-
taboliserande cytokrom P-450-enzy-
mer i levern, CYP3A4 och CYP2D6,
och därigenom teoretiskt kan ge upp-
hov till en mängd interaktioner med
andra läkemedel som bryts ned med
hjälp av dessa enzymer.

Sedan Posicor marknadsförts har
det till företaget inkommit rapporter
om rabdomyolys vid kombination med
lipidsänkaren Zocord (simvastatin),
som höggradigt metaboliseras via
CYP3A4. Rabdomyolys är en känd,
allvarlig men sällsynt biverkan vid be-
handling med Zocord. Risken för myo-
pati/rabdomyolys ökar sannolikt med
ökad dos av Zocord. En hämning av
nedbrytningen av Zocord kan medföra
en flerfaldig ökning av plasmakoncen-
trationen av Zocord med en rimligen
motsvarande ökad risk för muskelbi-
verkningar.

Man bör vara observant på en ökad
risk för allvarliga muskelbiverkningar
av Zocord och andra statiner vid kombi-
nation med läkemedel som kan hämma
deras nedbrytning.

Mobic (meloxikam) – 
ett NSAID med 
förväntade 
biverkningar

Mobic tillhör gruppen NSAID (icke-
steroida anti-inflammatoriska läkeme-
del) men har lanserats som en selektiv
hämmare av COX-2 och därmed teore-
tiskt med en bättre biverkningsprofil,
framför allt avseende gastrointestinala
biverkningar. Detta har dock ej verif ie-
rats i kliniska studier med jämförelse i
relevanta doser eller beredningsform av
läkemedlen.

Inom EU har en rutinmässig säker-
hetsuppföljning av Mobic genomförts
under hösten 1997. Inrapporterade bi-
verkningar och resultat av redovisade
kliniska studier visar att Mobic har en
biverkningsprofil som är typisk för ett
NSAID.

Medlemsländernas läkemedelsmyn-
digheter har enats om att produktresu-
mén ska kompletteras med tydligare
varningar gällande gastrointestinala bi-
verkningar, särskilt gastrointestinal
blödning och perforation, samt att in-

formation om resultaten och åtgärderna
ska ges till alla läkare.

Företaget som marknadsför Mobic
har uppmanats att noggrant övervaka
och redovisa rapporter om gastrointes-
tinala blödningar. Dessutom har företa-
get uppmanats till en speciell översyn
av inrapporterade allvarliga bullösa
hudreaktioner. Information om dessa
kommer att införas i produktresumén.

I Sverige har totalt 15 biverknings-
rapporter inkommit sedan godkännan-
det 1996. Fem av dessa gällde hudreak-
tioner (två urtikaria, två exantem och en
erythema multiforme) och sex gastroin-
testinala biverkningar (en esofagit, två
gastrit, två illamående–kräkning och en
dyspepsi). Biverkningsrapporteringen
och även försäljningen (drygt 1 miljon
DDD eller 3000–6000 personår med
dosering 7,5–15 mg/dygn) i Sverige är
hittills mycket begränsad, men uppgif -
terna indikerar samma biverkningspro-
fil som för ett vanligt NSAID. Mobic
tillför därför inget nytt utöver alternati-
va NSAID.

Felaktig marknads-
föring av johannesört

Det har vid olika tillfällen gjorts
övertramp i marknadsföringen av god-
kända naturläkemedel innehållande jo-
hannesört (Hypericum perforatum).
Denna marknadsföring har riktats mot
såväl allmänhet som allmänläkare och
psykiatrer.

Det finns idag fyra naturläkemedel
(Calmigen, Esbericum, Kira och Movi-
na) som godkänts för användningsom-
rådet »Traditionellt använt vid lätt ned-
stämdhet». Dessa produkter innehåller
enbart johannesört som verksam be-
ståndsdel. Samtliga fyra godkännanden
har ur säkerhets- och effektsynpunkt
baserats på beprövad erfarenhet (littera-
turuppgifter) och ej på produktspecifika
studier.

I marknadsföringen har förekommit
att man jämfört effekten av olika natur-
läkemedel endast utifrån hur stor
mängd extrakt som ingår per tablett/
kapsel. Sådan jämförelse är vilseledan-
de. Växtextrakt kan vara olika koncen-
trerade och/eller framställda med olika
extraktionsmedel. En sammanvägning
av dessa faktorer, men allra helst jämfö-
rande studier, krävs för en adekvat be-
dömning. Läkemedelsverket anser att
ingen av de fyra ovan nämnda produk-
terna har visats vara bättre än de andra
ur säkerhets- eller effektsynpunkt.

För information om johannesört, läs
gärna artiklar publicerade i Information
från Läkemedelsverket 1997:4 och
1997:7.•
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FAKTORER
Särtryck av en serie i
Läkartidningen 1995

Alla kroppens celler reage-
rar på olika signalämnen i
omgivningen, ämnen som
styr deras fundamentala
livsprocesser.

Dessa ämnen kallas kollek-
tivt tillväxtfaktorer. En serie
i Läkartidningen 1995 om
dem speglar tendenser i
dagens medicinska forsk-
ning och pekar på några till-
lämpningsområden.

Området är i början av en
snabb utveckling och
många produkter är under
utprövning för klinisk an-
vändning.

Häftet omfattar 12 artiklar
på sammanlagt 56 sidor +
färgomslag. Priset är 90
kronor. Vid köp av 11–50 ex
82 kronor, vid högre uppla-
gor 77 kronor/exemplar.
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