
Interaktion 
mellan p-piller
och betainter-
feron

Kan p-piller interagera med
betainterferon?

Frågan gäller en kvinna med
interferonbehandlad mul-
tipel skleros, som nyligen
slutat amma sitt barn och
önskar byta från minipiller
(enbart gestagen) till ett
kombinationspiller (östro-
gen plus gestagen).

Det finns inga publicerade
rapporter om interaktio-

ner mellan kontraceptiva
kombinationspreparat och
betainterferon.

Betainterferon bryts ned i
levern, men de exakta meta-
bolismvägarna är ännu inte
kartlagda [1]. Eftersom p-
piller kan förändra aktivite-
ten hos leverenzymer, som
exempelvis CYP3A4 (cyto-
krom P450 3A4) och
CYP2C19, finns det en teo-
retisk möjlighet att de skulle
kunna påverka interferonets
metabolism [2, 3]. Av alla
kända läkemedelsinteraktio-
ner med betainterferon är det
dock ingen som beror på för-
ändrad nedbrytning av inter-
feronet, vilket indikerar att
detta läkemedel har ett stort
terapeutiskt intervall [2, 4,
5]. Det är därför osannolikt
att p-piller via denna meka-
nism skulle orsaka kliniskt
relevanta interaktioner med
betainterferon.

Betainterferon kan å sin sida
hämma aktiviteten hos en
rad läkemedelsmetabolise-
rande enzymer och skulle
alltså kunna öka plasmakon-
centrationerna av gestagener
och östrogener [1].

Lyckligtvis är toxiciteten
hos dessa låg, och det är inte

sannolikt att en partiell häm-
ning av deras metabolism
skulle medföra några klinis-
ka problem [6]. Denna slut-
sats styrks ytterligare av att
de flesta kända läkemedels-
interaktioner med p-piller
snarare beror på ökad än
minskad nedbrytning av de
ingående substanserna [4].

Om man ser till läkemedlens
biverkningsprofiler finns det
inga uppenbara risker att de
skulle potentiera varandras
oönskade effekter. Sub-
stansernas komplexa verk-
ningsmekanismer gör dock
sådana bedömningar vansk-
liga.

Sammantaget tycks interak-
tionsrisken vara låg, men
med tanke på den möjliga
hämningen av de antikon-
ceptiva substansernas meta-
bolism kan man överväga att
välja ett lågdospreparat till
denna patient.
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