
Efexor
och stroke

Kan venlafaxin ges till pati-
enter som haft stroke?
Patienten har tidigare be-
handlats med SSRI-preparat
utan tillräcklig effekt.

Venlafaxin är en kombi-
nerad noradrenalin- och

serotoninåterupptagshäm-
mare [1]. Det saknas rando-
miserade studier av venla-
faxin till stroke-patienter
med depression.

Det finns en publicerad
observation där man fann att
10 av 12 patienter med 
stroke förbättrades avseende
sina depressiva symtom un-
der venlafaxinbehandling
[2]. Denna studie var liten,
okontrollerad och ej blindad
så det är svårt att dra några
slutsatser från den. I en stör-
re, dubbelblind randomise-
rad studie tittade man på ef-
fekten av nortriptylin, en
icke-selektiv monoaminerg
återupptagshämmare med
primärt noradrenerg effekt,
på post-strokedepression
och ångest. Man fann att
denna var mer effektiv än
fluoxetin, ett SSRI-preparat,
eller placebo [3]. 

Denna studie inkluderade
104 patienter med akut 
stroke som behandlades med
nortriptylin (startdos 25 mg
som ökades till 100 mg), flu-
oxetin (10 mg/d som ökades
till 40 mg/d) eller placebo
[3].

Det finns en viss risk för
höjning av blodtrycket då
noradrenalinåterupptags-
hämmare används [4], vilket
naturligtvis inte är önskvärt
efter en stroke. Cirka 5 pro-
cent av de patienter som får
mer än 200 mg venlafaxin
per dygn ökar sitt diastoliska

tryck med minst 15 mm Hg
eller till över 105 mm Hg
diastoliskt [4]. Det har före-
slagits att man bör monitore-
ra blodtrycket om venlafax-
indoser över 100 mg dagli-
gen ges [4]. Om man beaktar
den interindividuella varia-
biliteten i venlafaxins plas-
manivåer  kan det vara
lämpligt att utvidga denna
rekommendation till att gälla
alla patienter med stroke i
anamnesen. 

I det svenska biverk-
ningsregistret finns 12 fall
rapporterade av hypertoni
och 6 fall av hypotoni i sam-
band med venlafaxinbe-
handling [5]. 

Antidepressiva läkemedel
som hämmar serotoninåter-
upptag kan påverka trombo-
cytfunktionen och därige-
nom öka risken för blödning
[6]. Risken är ganska liten
och anses vara associerad
med högre doser [7].
Samtidig behandling med
SSRI-preparat och NSAID
ger ökad risk för gastroduo-
denal blödning [8]. Det har
även rapporterats att kombi-
nation av SSRI och acetylsa-
licylsyra kan öka risken för
gastroduodenalblödning [8]. 

I det svenska biverknings-
registret finns 11 rapporter
om blödning under venlafax-
inbehandling, bland dessa en
subaraknoidal- och en intra-
cerebralblödning [5].
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Läkemedelsfrågan

Under vinjetten »Läkemedelsfrågan« publiceras ett urval av de frågor som behandlats vid någon av 
de regionala läkemedelsinformationscentralerna (LIC), som hjälper sjukvårdspersonal, apotek och läke-
medelskommittéer när medicinska läkemedelsproblem uppstår i det dagliga arbetet. Frågorna har 
sammanställts vid Huddinge Universitetssjukhus av med dr Mia von Euler, avdelningen för klinisk farma-
kologi. Svaren, som är evidensbaserade och producentobundna, har ursprungligen publicerats i databa-
sen Drugline.
Frågor kan ställas till regionala LIC – telefonnummer finns på www.lic.nu
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