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Birgit Sköldenbergs svar i Läkartid-
ningen 13/98 om valaciklovir och fam-
ciklovir vill vi k ommentera.

Aciklovirbehandling – metaanaly-
ser. Birgit Sköldenberg angav i sitt svar
att den metaanalys av MJ Wood som
omfattade 691 patienter visat bättre ef-
fekt för aciklovir än placebo beträffan-
de postherpetisk neurologi, PHN, som
det faktiskt inte finns någon enhetlig de-
finition på. Den metaanalys som vi hän-
visade till omfattade 930 patienter och
inkluderade en stor studie av MJ Wood.
Den visade ingen skillnad. De varieran-
de resultaten tyder inte på någon större
behandlingseffekt.

Valaciklovirbehandling. Vi hävda-
de att valaciklovir har föga effekt på
problemet PHN; Sköldenberg hävdar
motsatsen [1]. En veckokur av Valtrex
kostar 1152:50 (pris den 6/4). Man be-
höver behandla 17 individer (numbers
needed to treat, NNT) för att uppnå
smärtfrihet hos en patient efter 6 måna-
der. Det kostar 19592:50. Skulle man i
stället ge valaciklovir i två veckor, efter-
som den längre kuren verkade något
bättre än den kortare, behöver man be-
handla 14 patienter. Det kostar 39185
kr. Men signifikansen håller inte på
grund av multipla statistiska tester. Te-
rapilängden är för övrigt inte godkänd i
Sverige.

Famciklovir. Det finns två famci-
klovirstudier som belyst frågan om
PHN. De är rätt olika. I den första av
dessa höll inte beräkningarna, vilket vi
påpekade [2]. I den andra studien som
Sköldenberg refererade sist är resulta-
ten svårvärderade [3]. För att få klarhet
har vi frågat SKB (2 av författarna är
från tillverkaren) om detaljer i design
och resultat sedan januari 1997, men
fått ofullständiga svar. Trots påstötning
har inte heller huvudförfattaren svarat.
Data i den sista publikationen tillåter
därför ingen kostnadsberäkning på ba-
sen av NNT.

En allmänläkare med ett befolk-
ningsunderlag på 2000 personer ser
bara 4 patienter med zoster per år [4].
Hur skall man kunna värdera en terapi
för en sjukdom med så låg incidens? Jo,
man blir beroende av vad auktoriteterna
– och läkemedelsindustrin – säger att
man skall göra. Vi hävdar fortfarande
att beläggen är svaga för att använda
denna dyrbara terapi då det gäller att fö-

rebygga PHN. I en systematisk genom-
gång av studier över effekt mot smärta
vid herpes zoster fanns evidens bara för
tricykliska antidepressiva, tätt följt av
capsaicin, som tyvärr inte kan maskeras
[5].

Kostnaden för den ringa effekten av
antivirala medel talar det språk som åt-
minstone läkemedelskommittéer förstår.

Hans Liedholm
överläkare,
Malmö
Agneta Björck Linné
informationsapotekare,
Malmö
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Är valaciklovir och famciklovir
bra nog mot PHN?

Slutreplik:

Bör ges även för att undvika 
kvarvarande smärta!
Hans Liedholm och Agneta Björck

Linné ifrågasätter kostnaden för antivi-
rala medel vid bältros och om dessa är
bra nog mot postherpetisk neuralgi.

Herpes simplex-virus (HSV) och va-
ricella-zoster-virus (VZV) tillhör alfa-
herpesvirus. Dessa etableras latent i
sensoriska ganglier och har en neurogen
sjukdomspotential. I motsats till HSV
reaktiveras vanligen VZV en gång, och
då vid sviktande cellulär immunitet på
grund av sjukdom eller ökande ålder.

VZV har lägre känslighet för aciklo-
vir än HSV och kräver därför högre do-
sering av läkemedlet för att nå effekt.
Dessutom absorberas endast ca 8 pro-
cent av rekommenderade bältrosdosen
av aciklovir 800 mg × 5! Därför förefal-
ler det rimligt att en högre aciklovirdo-
sering via prodrogen valaciklovir kan
ha bättre förutsättningar för adekvat
vävnadskoncentration.

Effektiv mot smärta
Mot den neurogena skada som den

reaktiverade VZV-infektionen redan
åstadkommit kan inget antiviralt medel

hjälpa. Men däremot finns det goda skäl
att genast försöka stoppa virusreplika-
tionen av VZV för att undvika ytterliga-
re neurogen inflammation vid bältros.
Att stoppa virusinfektionen via antivi-
ralt medel – och härvidlag är famciklo-
vir eller valaciklovir de bästa vi har – är
en sak, men att påverka nervinflamma-
tionen och den neuralgiska smärtan är
en annan. Det är viktigt med adekvat
smärtlindring vid zosterassocierad
smärta – vare sig den är tidig eller efter
hudläkning eller efter 30 dagar från
blåsstart. Men detta var ej föremål för
min medicinska kommentar utan den
gällde just antiviral terapi.

Beträffande famciklovir i dosering
500 mg eller 750 mg × 3 under 7 dygn
jämfört med placebo minskade den
kvarvarande nervsmärtan vid bältros
med 100 dygn till drygt 60 dygn [1]!
Dessutom minskade risken för kvarva-
rande smärta hos individer över 50 år
sex månader efter bältrosinsjuknande
från 38 procent vid placebo till 17 pro-
cent vid famciklovir.

Reaktivering av VZV och bältros
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Den 23 april 1998 försvarades på sam-
hällsvetenskapliga institutionen i Lund
avhandlingen »Elöverkänslighet: en för-
klaringsmodell, några karakteristika hos
drabbade och effekten av psykologisk
behandling med kognitivbeteendetera-
peutiska metoder». Respondenten Uwe
Harlacher är psykolog och forsknings-
materialet utgjordes av ett antal patienter
som sökt på hudkliniken i Kristianstad
på grund av hudsymtom, som de själva
ansåg orsakas av elallergi. Undersök-
ningspopulationen utgjordes av 80 elö-
verkänsliga patienter (enligt en internt
skapad diagnoskod »elöverkänslighet/
bildskärmsproblematik») som dermato-
logiskt behandlats 1991–1994 på hudkli-
niken. Experimentellt kunde påvisas att
patientsymtomen var desamma om det
elektromagnetiska fältet eliminerades.

I avhandlingen ingick ett försök med
kognitiv beteendeterapi. Många patien-
ter blev hjälpta eller botade. Respon-
denten uppträdde ödmjukt och försynt
och poängterade ett flertal gånger att
han ej hade lösningen på fenomenet
elallergi men att hans forskning visade
att psykologiska faktorer i vissa fall kan
ha betydelse och att det i så fall kan fin-
nas hjälp att få.

Jag deltog i höstas i en kongress i
psykodermatologi i Halle i Tyskland.
Där refererades ett fall av en engelsk
psykiater. Patienten ansåg sig vara al-
lergisk för allt slags ljus. Hennes sym-
tom, som först yttrade sig i irritation
runt ögonen, debuterade efter en kon-
flikt på arbetsplatsen och bildskärmsar-
bete. Det sistnämnda en viktig utlösan-
de faktor enligt fadern.

Patienten som var gift och tvåbarns-
mamma blev så småningom helt arbets-
oförmögen. Hon kunde inte heller utföra
några sysslor i hemmet och gick med en
svart bindel för ögonen. Kvinnan erhöll
olika former av psykoterapi, bl a kogni-
tiv beteendeterapi, samt behandlades
medikamentellt med pimozid (ett neuro-

leptikum med handelsnamnet Orap i
Sverige), ett medel som ofta används till
patienter som lider av parasitofobi.

I handläggningen av fallet ansågs det
särskilt viktigt med starkt inkännande
av patientens symtom samt att ge pati-
enten en diagnos snarast. Tillståndet ru-
bricerades som »kroniskt dysestesisyn-
drom», vilket förklarades för patienten
vara en nervändssjukdom.

Kvinnan tillfrisknade efter en tid helt
och kan enligt min mening jämföras med
en del av dem som anser sig lida av elal-
lergi, säkert ett ytterligt plågsamt och livs-
inskränkande tillstånd, som kan kräva så-
väl den ena som den andra behandlingen.

Anna-Greta Ekelund
spec i dermatovenereologi, Malmö

drabbar främst redan tidigare sjuka eller
åldrande individer. Jag anser att: Bält-
ros har svårare medicinska konsekven-
ser än många känner till. Famciklovir
500 mg × 3 eller valaciklovir 1 000 mg
× 3 bör ges så snabbt som möjligt efter
blåsdebut – hos alla immunsupprimera-
de och för övrigt vid bältros i ansiktet,
vid tidig, prodromal smärta och alltid
även över 50–60 års ålder. Läkemedels-
kommittéer bör kunna spela en viktig
roll i att sprida budskapet!

Birgit Sköldenberg
professor, överläkare,
infektionskliniken,
Danderyds sjukhus
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Kognitiv beteendeterapi vid elöverkänslighet

Rättsintyg och tystnadsplikt

Pojke, 7 år, med känd jordnötsaller-
gi (RAST jordnöt 4) och astma åt i ok-
tober 1997 wienerbröd med pärlsocker
– inga nötter – i en sjukhuscafeteria i
Stockholm. Han reagerade omedelbart
med kraftig svullnad i munhåla och
svalg. Efter hemkomsten 1,5 timmar se-
nare blev han slö och fick andningssvå-
righeter. Han fick söka vårdcentral akut
och behandlades med adrenalin och
kortison.

Modern kontaktade bagaren som le-
vererat wienerbröden till sjukhuscafe-
terian. Han berättar att han »liksom alla
andra bagare» hade blandat krossade
jordnötsflingor i pärlsockret för att dry-

ga ut sockret. Wienerbröden var inte in-
nehållsdeklarerade.

Incidenten är rapporterad till Livs-
medelsverket.

Kirsten Holmberg
barnläkare,
Märsta Läkarhus

Vi vill i sammanhanget hänvisa till
en artikel av Tony Foucard och medar-
betare införd i Läkartidningen
30–31/97: »Letala och svåra reaktioner
av livsmedel. Jordnöt och soja under-
skattade allergen».

Red

Pärlsockret innehöll jordnötsflingor

Bestämmelserna om tystnadsplikt i
Lag (1994:953) om åligganden för per-
sonal inom hälso- och sjukvården gäller
även vid tex utfärdande av rättsintyg.
SOSFS 1997:5 (»Rättsintyg vid utred-
ning av vålds- och sexualbrott») upp-
märksammar att för privat verksam lä-
kare kan tystnadsplikten därmed utgöra
hinder att utfärda rättsintyg.

Enligt utlåtande från Socialstyrelsen
är en offentligt anställd läkare som ut-
färdar rättsintyg mot ekonomisk ersätt-

ning till sig själv eller till bolag därvid
att anse som privat verksam läkare.
Även om tex polismyndighet begärt
rättsintyg krävs den undersöktes med-
givande för att bryta tystnadsplikten.

Observera att begränsningen genom
tystnadsplikt inte bara gäller rättsintyg
som sådana utan även tex undersök-
ningar och viss provtagning, dock ej
blodprov vid misstänkt rattfylleri.

Arne Löfgren
polisläkare, Stockholm


