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Gurkmeja (Curcuma longa) och andra 
Curcuma-arter har, baserat på traditio-
nell användning och djurstudier, på-
ståtts besitta ett flertal farmakologiska 
egenskaper (till exempel antitumorala, 
antiinflammatoriska och matsmält-
ningsbefrämjande) [1]. Föreslagna far-
makologiska doser av gurkmeja är 1–3 g 
dagligen [1].

Extrakt av gurkmeja har visats ha 
vissa farmakologiska egenskaper hos 
djur och i isolerade organ [2]. In vitro 
har metanolextrakt av gurkmeja visats 
kunna hämma det cytokrom P450- 
enzym som huvudsakligen omsätter 
takrolimus (CYP3A4): 50-procentig 
hämning (IC50) sågs vid 0,02 g 
extrakt/l [3]. Extraktionsmetoden gav 
ett utbyte på cirka 15 procent, varför 
0,02 g extrakt/l motsvarar cirka 0,13 g 
gurkmejapulver/l. En tesked (5 ml) 
gurkmejapulver väger drygt 2 g, och det 
är därför inte omöjligt att uppnå  sådana 
koncentrationer, åtminstone i tunn-
tarmslumen, vid intag av en orienta-
liskt kryddad måltid.

Förstapassagemetabolisen av takroli-
mus är betydande med en biotillgäng-
lighet på endast 20–25 procent [4], och 
därför är det möjligt att en hämning av 
CYP3A4 i tarmen kan medföra påtag-
ligt ökad systemisk exponering för det-
ta läkemedel.

En del av den låga biotillgängligheten 
förklaras också av att takrolimus är 
substrat för transportproteiner, bland 
annat P-glykoprotein. Eventuella effek-
ter av gurkmeja på transportproteiner 

har inte studerats.
I den ovan nämnda provrörsstudien 

kunde man också visa att exponering 
för gurkmejaextrakt resulterade i min-
skade mängder av CYP3A4-enzym i 
 odlade leverceller medan mRNA-ut-
trycket var oförändrat. En gurkmeja-
orsakad hämning kan därför förväntas 
kvarstå i en eller flera veckor, eller till 
dess att cellerna hunnit uttrycka nytt 
CYP3A4-protein.

Takrolimus är ju ett utpräglat specia-
listläkemedel, men CYP3A4 omsätter 
ett stort antal andra läkemedel, såsom 
makrolidantibiotika (erytromycin, 
 klaritromycin), de flesta kalcium-
flödes hämmare (bland annat amlo-
dipin, felodipin, nifedipin, diltiazem 
och verapamil), flera statiner (exem-
pelvis simvastatin och atorvastatin) 
och ett flertal steroider (testosteron, 
östradiol, progesteron, hydrokortison 
och dexametason) [5]. Den beskrivna 
potentiella interaktionen kan därför ha 
stor betydelse även utanför transplan-
tationsmedicinens begränsningar.

Som alltid är det dock svårt att extra-
polera in vitro-fynd till förhållanden in 
vivo.

Sammanfattningsvis kan det inte ute-
slutas att ett förhållandevis högt die-
tärt intag eller påstådda farmakologis-
ka doser av gurkmeja kan interagera 
med takrolimus och andra CYP3A4-
substrat. I det aktuella fallet kan det 
heller inte uteslutas att andra faktorer 
kan ha spelat in.
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Kan gurkmeja interagera 
med takrolimus och andra 
CYP3A4-substrat?

En 36-årig njurtransplanterad 
man som behandlades med 
takrolimus (Prograf), myko-

fenolatmofetil (CellCept), prednisolon, 
omeprazol och losartan (Cozaar) hade 
under flera månader blodnivåer av takro-
limus som låg stabilt runt 6 ng/ml.

Efter att mannen besökt en vän som 
bjöd på en orientaliskt kryddad gryta 
med rikligt med gurkmeja steg takroli-
muskoncentrationen till 27 ng/ml, och 
han uppvisade symtom på överdosering. 
Han hade ingen diarré eller infektion och 
visade ingen signifikant leverpåverkan.

Patienten nekade till bristande följ-
samhet, eller intag av hälsokostpreparat 
eller kosttillskott. Fortfarande två veckor 
efter händelsen låg takrolimuskoncen-
trationerna högre än tidigare, trots att 
han endast fick en tredjedel av tidigare 
underhållsdos. Först efter drygt tre 
veckor normaliserades dosbehovet.

SvaR: STaFFan RoSenboRg, specialist-
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Det kan inte uteslutas att gurkmeja kan 
 interagera med takrolimus och andra 
 CYP3A4-substrat.

Kommentera denna artikel på 
Lakartidningen.se

LKT1018s1238.indd   1238 2010-04-27   14.52


