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Protamin och
hjärtinfarkt

Kan protamin orsaka
hjärtinfarkt?
En man i 60-årsåldern
med dialyskrävande
njursvikt på grund av
Wegeners granuloma-
tos behandlades med
dalteparin (Fragmin)
2 500 IE icke-dialysda-
gar på grund av uppre-
pade venösa trombo-
embolier. Han anti-
koagulantiabehandla-
des med Fragmin även 
i samband med hemo-
dialys. Vid ett tillfälle fö-
rekom riklig blödning
efter nåldragning, och
det framkom att man
hade överdoserat Frag-
min. Blödningen stan-
nade så småningom ef-
ter det att 100 mg prota-
minsulfat givits intrave-
nöst. Två dagar senare
utvecklade han en sub-
endokardiell hjärtin-
farkt.

Protamin är en starkt ba-
sisk, argininrik polypep-

tid. Det är ett histon ren-
framställt ur laxmjölke [1].
Det reverserar heparinef-
fekten genom en elektrosta-
tisk interaktion [2]. Prot-
amin–heparinkomplex av-
lägsnas snabbt ur plasma av
lever och mjälte [3]. Hos
patienter som erhåller prot-
amin för att reversera hepa-
rineffekten efter kardiopul-
monell bypass har en termi-
nal halveringstid runt 12
minuter av protamin–he-
parinkomplex rapporterats
[4].

Två olika typer av över-
känslighetsreaktioner har
setts i samband med admi-
nistration av protamin, dels
en anafylaktisk, IgE-medie-
rad reaktion, dels en IgG-
medierad reaktion med utta-
lad pulmonell vasokonstrik-
tion, som i vissa fall kan
leda till akut högerkammar-
svikt. Båda dessa reaktioner
uppträder omedelbart efter
tillförseln av protamin [2].

Till det svenska biverk-
ningsregistret har inga fall
av hjärtinfarkt i samband
med protamin rapporterats
[5]. I WHOs biverknings-
databas finns 24 sådana
fallrapporter, alla rapporte-
rande länder gör dock ej be-
dömning av kausalitetssam-
bandet [6].

Protamin har i in vitro-stu-
dier visats minska trombo-
cyters aggregabilitet [2]. En
retrospektiv studie kunde
inte påvisa någon ökad risk
för akut eller subakut stent-
trombos då protamin gavs i
samband med PTCA med
stentimplantation [7]. Där-
emot har kronisk admini-

strering av höga doser (250
mg × 2 subkutant) visats
hämma angiogenesen hos
hundar med myokard-
ischemi [8]. 

En fallrapport finns om
trombos i vänster förmak
direkt efter protamininjek-
tion hos ett barn, som ope-
rerades för en komplex
hjärtmissbildning [9].

Både hemodialys och
systemisk inflammatorisk
sjukdom är associerade med
en påtagligt ökad risk för
hjärt–kärlsjukdom [10, 11].

Sammanfattningsvis finns
inga övertygande data för
ett kausalt samband mellan
administrering av protamin
och utvecklandet av hjärtin-
farkt. Protamin har en
mycket kort halveringstid,
och även hos denna patient
med anamnes på upprepad
tromboembolism är det
osannolikt att protamin haft
något samband med utveck-
landet av hjärtinfarkt två
dygn senare.
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