
Interaktion 
mellan Waran
och Atacand

Interagerar warfarin
(Waran) med kandesartan
(Atacand)?

Frågan gäller en kvinna med
membranös nefropati som
warfarinbehandlats på
grund av cerebrala och pe-
rifera ventromboser. En
vecka efter att hon påbörjat
blodtryckssänkande medici-
nering med kandesartan ut-
vecklade hon ledvärk, feber,
ansiktsödem och alveolit.
Hon lades in och behandla-
des med steroider, anti-
histaminer och antibiotika.
Under vårdtiden drabbades
hon även av en stor intra-
muskulär blödning. I sam-
band med denna noterades
hypoalbuminemi och förhöjt
INR (6,0), som man med K-
vitamin lyckades sänka till
1,3. Kort därefter avled kvin-
nan till följd av en cerebral
infarkt.

De flesta kända warfa-
rininteraktioner beror

på hämning av warfarinets
metabolism, vanligen
genom blockad av enzymet
CYP2C9 (cytokrom P450
2C9), som bryter ner warfa-
rinets potenta S-enantiomer
[1]. CYP2C9 är inblandat
även i metabolismen av
kandesartan [2], men det
finns inga rapporter om
interaktioner mellan de två
substanserna. Tvärtom har
man visat att tio dagars
tillägg av kandesartan inte
påverkar den antikoagulati-
va effekten av warfarin [3]
och att aktiviteten hos
CYP2C9 i princip inte
påverkas av kandesartan i
terapeutiska koncentrationer
[4].

Den påvisade hypoalbumin-
emin bör inte ha förändrat
halterna av warfarinets akti-
va obundna fraktion, efter-
som albuminförlusten är en
relativt långsam process.
Om den berott på minskad
syntes i levern skulle albu-
minminskningen på grund
av proteinets biologiska hal-
veringstid på 17–20 dagar
bli alltför långsam för att på-

verka den fria warfarinfrak-
tionen [5]. Även om förlus-
ten skulle berott på läckage
till urinen är det osannolikt
att minskningstakten kunnat
mäta sig med S-warfarinets
halveringstid på 18–65 h [6].
Man kan i det aktuella fallet
inte heller vara säker på att
hypoalbumin tillstött efter
att kandesartan satts in. Det
är tvärtom troligt att den
uppkommit som en följd av
nefropatin och i så fall före-
legat under en längre tid.

En ytterligare möjlig interak-
tionsmekanism är förändrad
warfarinmetabolism som en
direkt följd av den förmodat
kandesartanutlösta allergis-
ka/inflammatoriska reaktio-
nen. Många inflamma-
tionsmediatorer kan i sig
minska kroppens syntes av
läkemedelsmetaboliserande
enzymer. De exakta meka-
nismerna är dock ofullstän-
digt utredda, och betydelsen
för warfarinmetabolismen är
ännu svårbedömd [7].

På den farmakodynamis-
ka sidan finns det inga up-
penbara interaktionsrisker
mellan kandesartan och war-
farin. Slutligen bör man ock-

så överväga möjliga interak-
tioner mellan warfarin och
patientens övriga mediciner
(steroider, antihistaminer
och antibiotika).
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TBE-vaccinering
och graviditet

Vad är känt rörande risker
vid vaccinering mot TBE un-
der graviditet?

En kvinna, gravid i vecka 26,
ska ta en påfyllnadsvacci-
nering av vaccin mot fäs-
tingburen encefalit (TBE)
och undrar om det är risk-
fritt att ta den nu eller om
hon bör vänta till efter par-
tus.

Dokumentationen röran-
de vaccination mot

TBE under graviditet är
ytterst sparsam. Eftersom
det TBE-vaccin som finns
tillgängligt i Sverige inne-
håller avdödat virus torde
risken för en påverkan på
fostret vara minimal [1,2]. 

I det svenska medicinska
födelseregistret finns det do-
kumenterat 41 barn som ex-
ponerats för TBE-vaccin un-
der fosterlivet, men inga rap-
porterade missbildningar
[3].

Enligt en specialist inom
området är risken att smittas
med fästingburen encefalit

under graviditeten mycket
liten, varför hon, baserat på
dagens begränsade kunskap
om TBE-vaccination under
graviditet, rekommenderar
att man väntar med att vac-
cinera till efter partus [in-
formation från överläkare,
avdelningen för gynekologi
och obstetrik, HS, 2003-05-
13].

Sammanfattningsvis kan sä-
gas att dokumentationen för
vaccinering mot TBE under
graviditet är i stort sett obe-
fintlig. Ifall exponering skett
under tidig graviditet är det-
ta dock inte en indikation för
abort. Vi rekommenderar

emellertid att man väntar
med planerade vaccinationer
till efter partus. 
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