
av de svenska patienterna,
inte kan förväntas få kliniskt
relevant analgetisk effekt av
kodein. Möjligen är de likväl
känsliga för en del kodeinre-
laterade biverkningar, även
om det experimentella stödet
för detta i terapeutiska doser
är svagt.
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Hjärtsvikt 
och influensa-
vaccin

Kan influensavaccin orsaka
hjärtsvikt? 

En man i 70-årsåldern med
cytostatika- och alendronat-
behandlat myelom vaccine-
rades med Bergivac mot in-
fluensa. En timme senare ut-
vecklade patienten hjärt-
svikt med andningsdepres-
sion och lungödem. Han
hade ingen tidigare känd
hjärt–kärlsjukdom. Fallet har
rapporterats till det regiona-
la biverkningscentret. 

Inga fall av hjärtsvikt efter
vaccinering mot influensa

finns beskrivna i tillgängliga
databaser, annan farmakolo-
gisk litteratur eller hos pro-
ducenten. I en internationell
tidskrift har fem fall av peri-
kardit, en vecka efter admi-
nistrering av influensavac-
cin, publicerats [1-4]. Hos
en av patienterna observera-
des ånyo symtom efter re-
exponering för influensa-
vaccin [1]. Alla patienterna
återställdes helt. 

Till det svenska biverk-
ningsregistret finns rappor-
terat två kardiovaskulära bi-
verkningar (hypertoni och
hypotensiv reaktion), be-
dömda som möjligt relatera-
de till influensavaccin [5].
Fyra fall av cirkulatorisk
svikt finns dokumenterat i
WHOs internationella bi-
verkningsregister [6]. Dessa
rapporter är dock ej sam-
bandsbedömda. 

Patientens reaktion skulle
kunna associeras till en ana-
fylaktisk reaktion, vilket i
sällsynta fall har beskrivits
som biverkan av influensa-
vaccin [5, 7]. Dessa reaktio-
ner tros bero på en allergisk
reaktion mot någon av de
ingående komponenterna i

vaccinet (mest sannolikt
rester av äggproteiner).
Anafylaxi har observerats
omedelbart och upp till 10
minuter efter vaccinering
[5]. 

Sammanfattningsvis kan
sägas att inga fall av
hjärtsvikt finns beskrivna i
litteraturen eller hos produ-
centen i samband med
influensavaccinering. Ett
fåtal fall av andra kardio-
vaskulära komplikationer
liksom anafylaktisk reak-
tion finns beskrivna.
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5 Swedis (Läkemedelsverkets

biverkningsregister, citerad
2003-04-10).

6 Intdis (WHOs biverkningsda-
tabas, citerad 2003-04-04).

7 Influenza vaccine.
Drugdex(R) System;
Micromedex, Inc,
Englewood, Colorado (utgå-
van upphör att gälla 3/2003).
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