
2508 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 96  •  NR  20  •  1999

Henrik Lagerlöf diskuterar
sannolika orsaker till patogene-
sen för nattliga vadkramper och
föreslår ett imponerande antal
åtgärder som patienten själv
kan vidta för att minska besvä-
ren. Kinin och  kinidin har troli-
gen en viss terapeutisk effekt
och torde i utvalda fall kunna
prövas på det sätt Lagerlöf an-
ger, men förskrivaren bör beak-
ta att behandlingen inte har stöd
av Läkemedelsverket.

Professor Henrik Lagerlöfs nog-
granna observationer av kinidinets in-
verkan på egna besvär av nattliga vad-
kramper är intressanta och kan tas till
utgångspunkt för en diskussion om
medlets effekter och terapeutiska värde. 

Kinin och dess kemiska spegelbild
kinidin är från början naturmedel med
en mycket lång medicinsk historia. De
utvinns fortfarande från naturen. Den
engelske klinikern Sydenham beskrev
den terapeutiska effekten mot malaria
och rekommenderade medlets använd-
ning år 1666 [1]. Kinin anses ha haft en
avgörande betydelse för europeernas
kolonisering av främmande världsde-
lar, eftersom malaria var ett stort hinder.
Kininets starkaste indikation är fortfa-
rande allvarliga former av malaria. Un-
der kininets tidiga historia var det ock-
så känt som jesuitbark eftersom import
och distribution under en tid låg i hän-
derna på prästerskapet [2, 3].

Snäva terapeutiska gränser
och allvarliga biverkningar
Det strukturlika kinidinet har varit

ett betydelsefullt medel vid hjärtarytmi,
men nu delvis kommit ur modet på
grund av tveksamt terapeutiskt värde
och besvärande biverkningar. Både ki-
nin och kinidin har snäva terapeutiska

gränser med potentiellt allvarliga, dos-
och koncentrationsberoende biverk-
ningar. Kinin har dessutom en dyster
historia som folkmedicinskt fosterför-
drivningsmedel och har dödat många
gravida kvinnor genom sin allmäntox-
iska effekt i överdos. 

Kinin och kinidin har mycket likar-
tade farmakologiska egenskaper. En
viss skillnad i elektrofysiologiska egen-
skaper har dock gjort att kinidin kommit
att ingå i den kardiovaskulära terapiar-
senalen medan kinin, förutom malaria-
indikationen, också använts som anti-
pyretikum och vid nattliga vadkramper.
Lagerlöf har noterat en effekt av kinidin
mot vadkramperna, men denna indika-
tion har i litteraturen helt förbehållits ki-
nin. I Medline (Pubmed) finns t ex 28
artiklar om kinin och vadkramper men
endast en om kinidin. Denna enda och
för övrigt svenska artikel beskriver en
patient som behandlades med kinin för
vadkramper och utvecklade en fotosen-
sitivitet som också kunde utlösas av ki-
nidin [4]. I denna kommentar behandlar
jag huvudsakligen kinin eftersom bara
detta medel använts på den aktuella in-
dikationen.

Kinin och kinidin har
liknande verkningsmekanimer
Kinin binder sig till den motoriska

ändplattan i muskulatur och minskar
retbarheten och styrkan i muskelkon-
traktionen. Refraktärperioden förlängs
och frisättning av muskulaturens akti-
verande transmittor acetylkolin ger ett
mindre kontraktionssvar än normalt [2].
Denna effekt antages vara grunden för
kininets användning mot nattliga vad-
kramper. Kinin är kontraindicerat hos
patienter med myastenia gravis efter-
som dessa redan har ett minskat svar på
acetylkolin vilket blir ytterligare ned-
satt med ökad muskelsvaghet som följd.
Trots omfattande litteratursökning har
det varit svårt att få fram detaljerade
uppgifter om kininets membraneffek-
ter.

Om isomeren kinidin finns väsent-
ligt fler uppgifter. Eftersom det är svårt
att få fram vilka skillnader som kan fin-
nas mellan dessa bägge strukturlika
substanser är det nog klokt att anta att
deras effekter också är mycket lika. Ki-

nidin räknas till gruppen 1A-antiaryt-
mika tillsammans med prokainamid
och disopyramid vilka hämmar de
spänningsaktiverade natriumkanalerna.
Dessa jonkanaler svarar t ex för den
snabba potentialförändringen i kam-
markomplexet i EKG. 

Fass-texten för Kinidin Duretter [5]
ger upplysningar att medlet minskar
»retbarhet, automaticitet och lednings-
hastighet i förmak, AV-nod och kamma-
re, medan aktionspotentialens duration
liksom den effektiva refraktärperioden
ökar… Effekterna kan väsentligen rela-
teras till blockad av de s k snabba natri-
umkanalerna i cellmembranen … Kini-
dins direkta elektrofysiologiska effek-
ter modifieras av en relativt uttalad anti-
kolinerg effekt som kan dominera fram-
för allt vid lägre plasmakoncentratio-
ner…» Förutom natriumkanaler är det
klart att kinidin också hämmar kalium-
kanaler och kalciumkanaler [2].

Kinin mot kramp inte godkänt 
men studier visar effekt
Nattliga vadkramper var en godkänd

indikation för kinin till 1992 då den ut-
gick på grund av tveksam behandlings-
effekt och risk för biverkningar [6]. 

Det finns emellertid några undersök-
ningar som ger stöd för att kinin kan
vara effektivt mot nattliga vadkramper.
I en metaanalys som omfattade sex stu-
dier av inalles 107 ambulanta patienter
påvisades en behandlingseffekt vid
jämförelse med placebo [7]. Både anta-
let kramper och antalet nätter med
kramper minskade signifikant under en
fyraveckorsperiod. Författarna menar
att den terapeutiska effekten ökar under
de första veckorna varför fyra veckors
behandling behövs innan en utvärde-
ring kan göras. Nattliga vadkramper
uppges förekomma av och till hos minst
70 procent av äldre personer [7]. Kram-
perna stör sömnen mycket påtagligt och
de är svåra att behandla effektivt.

I en placebokontrollerad prospektiv
dubbelblind undersökning [8] fick pati-
enter som hade frekventa besvär av
nattliga vadkramper 300 mg hydroki-
nin. Undersökningen gjordes med pa-
rallella grupper och besvären minskade
hos såväl behandlings- som placebo-
gruppen under en tvåveckorsperiod då
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antingen 
aktivt läkemedel eller placebo gavs. Pa-
tienternas besvär hade då först observe-
rats under fyra veckor utan någon be-
handling alls. Drygt hälften av patien-
terna i behandlingsgruppen fick lind-
ring med mer än 50 procent i antalet
smärtsamma vadkramper. Skillnaden i
antalet nattliga kramper mellan behand-
lingsgrupp och placebogrupp var signi-
fikant med ett 95 procents konfidensin-
tervall från två till åtta kramper. Inga be-
svärande biverkningar iakttogs och för-
fattarna rekommenderar behandlingen
när behovet är uttalat.

Biverkningar skapar 
tveksamhet om terapinytta
Ett antal fall av biverkningar till ki-

ninbehandling har rapporterats och det-
ta har legat till grund för tveksamheten
om medlets terapeutiska ändamålsen-
lighet [6, 9]. Det har huvudsakligen rört
sig om blodbiverkningar, varvid trom-
bocytopeni har dominerat [9]. Förutom
isolerade blodbiverkningar har kinin
förorsakat disseminerad intravaskulär
koagulation och trombocytopeni kom-
binerad med hepatit [10, 11]. 

Nuvarande rekommendation från
Läkemedelsverket är således att inte
förskriva kinin på indikationen nattliga
vadkramper medan andra källor [t ex
12] menar att medlet kan användas om
kontraindikationer iakttages och effek-
ten säkerställes. Kontraindikationer är
överkänslighetsreaktioner, trombocy-
topeni, hemolytisk anemi och brist på
glukos-6-fosfat-dehydrogenas. 

Nyligen har ett fall där akut njursvikt
satts i samband med kinin redovisats i

information från Läkemedelsverket,
där man också refererar till ett tiotal
fallrapporter om hemolytiskt uremiskt
syndrom i samband med kinin under
1990-talet [13].

Hörselnedsättning
en reversibel effekt av kinin
Både kinin och kinidin ger en hörsel-

nedsättning som är dos- och plasma-
koncentrationsberoende och som pati-
enten upplever som öronsusningar. Ki-
ninets reversibla effekter på hörseln kan
förtjäna en särskild kommentar. För 100
år sedan var »ett kinapulver» en vanlig
febernedsättande behandling. I en av-
handling år 1880 beskrev tysken Guder
[14] att förmågan att höra ett mekaniskt
ur avtog reproducerbart efter att kinin
givits till patienter med feber och hals-
infektion. Under 1940-talet upprepades
dessa försök av dansken Falbe-Hansen
som noggrant mätte den tillfälliga hör-
selförlusten efter en kinindos [15]. I sitt
avhandlingsarbete 1990 [16] studerade
den svenske audiologen K K Karlsson
kininets effekter på hörsel hos djur och
människa. Det var möjligt att analysera
sambandet mellan plasmakoncentra-
tion och hörselnedsättning med en ma-
tematisk modell hos marsvin (Figur 1)
och senare hos människa [17, 18].

Den hypotetiska verkningsmekanis-
men är att kinin genom en jonkanalsef-
fekt hämmar funktionen hos den yttre
hårcellen och därmed gör hörseln mind-
re känslig. Den yttre hårcellen innehål-
ler myofibriller vars aktivitet ger upp-
hov till de s k oto-akustiska emissioner-
na och ställer in känsligheten hos de
inre hårcellerna som överför ljudvågor-

nas vibrationer till en neurofysiologisk
kod. Ingen övertygande dokumentation
finns dock för att kinin i överdos skulle
kunna ge bestående hörselskador.
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Figur 1. Hörtrösklar (■) och
blodkoncentration av kinin (●) efter
intravenös tillförsel av kinin (50 mg/kg) till
sövt marsvin. Den högra figuren visar
relationen mellan förändring i hörtröskel
och plasmakoncentration av kinin enligt
en matematisk modell [från ref 16].
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