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Alteplas är rekombinant humant tPA
(tissue plasminogen activator). Det har
en halveringstid på 3–11 minuter under
distributionsfasen. Koncentrationen är
mindre än 10 procent av den ursprungli-
ga efter 20 minuter. Terminal halve-
ringstid är ca 40 minuter. Alteplas ver-
kar genom att klyva plasminogen till
plasmin, som i sin tur bryter ner fibrin.
Genom att binda till fibrin, som också
binder plasminogen, ökar affiniteten
mellan tPA och plasminogen. Ett dygn
efter alteplasbehandling har nivåerna av
plasminogen, plasmin, fibrinogen och
fibrin återgått till 80 procent av de ur-
sprungliga [1, 2].

Warfarin fungerar som en vitamin-K-an-
tagonist och hämmar bildningen av ko-
agulationsfaktorerna II, VII, IX och X.
Halveringstiden för dessa är 4–50 tim-
mar (kortast för faktor VII och längst för
faktor II). Således har man antikoagula-
torisk effekt 3–5 dygn efter insättningen
[1, 3].

Det finns inga kontrollerade studier
på interaktioner mellan trombolytika
och perorala antikoagulantia. Hos pati-
enter med warfarinbehandling är risken

för blödningskomplikationer ökad efter
trombolys vid hjärtinfarkt (3). Det finns
dock fallbeskrivningar, där man fram-
gångsrikt genomfört intrarteriell trom-
bolysbehandling vid stroke hos warfa-
rinbehandlade patienter med INR
1,7–2,0 [4].

I de flesta studier där trombolys följts av
oral antikoagulantiabehandling förefal-
ler den senare behandlingen ha påbör-
jats 0–48 timmar efter trombolysen [5-
8]. Flest studier finns på trombolys efter
hjärtinfarkt [6-8], men det finns också
en studie där warfarin använts efter
trombolysbehandlad djup ventrombos
[5]. Vi har inte hittat några studier där
trombolys vid stroke följts av peroral
antikoagulantiabehandling.

Alteplas har en kort farmakokinetisk
halveringstid och även en relativt kort
effektduration. Det har en annan verk-
ningsmekanism än warfarin, som också
har en långsamt insättande effekt. Såle-
des torde det vara möjligt att påbörja
warfarinbehandling så snart som det är
rimligt säkert att trombolysen inte givit
upphov till någon allvarlig blödnings-
komplikation.
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Waran efter trombolys
med Actilyse

Hur snart efter trombolys av
embolisk stroke med alte-
plas (Actilyse) kan warfarin-
behandling påbörjas?
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Tranbärsjuice innehåller juice från väx-
ten Vaccinium macrocarponbär [1].

Tranbärsjuice innehåller flavonoider,
vilka kan inhibera cytokrom P450
(CYP)-enzymer. Warfarin metabolise-
ras via enzymerna CYP1A2, 3A4, 2C9
och 2C19 [2]. Detta gör att det finns en
hypotetisk förklaring till interaktion
mellan tranbärsjuice och warfarin. 

Det finns tre fallrapporter publicera-
de om interaktion mellan tranbärsjuice
och warfarin [3-5]. I två av dessa fall
hade patienterna fått ökade INR-värden
[4, 5]. Det ena fallet rörde en 70-årig
man, som under sex veckor intagit tran-
bärsjuice och då fick ett kraftigt ökat
INR-värde [4]. Tidigare hade patientens
INR-värden varit stabila. Patienten dog

Interaktion Waran 
och tranbärsjuice

Interagerar tranbärsjuice
med warfarin (Waran)?

En kvinna med kronisk Waran-
behandling besväras av reci-
diverande UVIer. Hon har hört
att tranbärsjuice kan minska
UVI-frekvensen och önskar nu
prova detta.
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till följd av gastrointestinal blödning. I
det andra fallet uppmärksammades för-
höjt INR-värde två veckor efter det att
patienten börjat inta tranbärsjuice [5]. I
det tredje fallet är mekanismen bakom
interaktionen okänd [3]. I Storbritanni-
en har sju fall av möjliga interaktioner
mellan tranbärsjuice och warfarin rap-
porterats till den brittiska motsvarighe-
ten till Läkemedelsverket [4].

Tranbärsjuice har använts under många
år för att förhindra och behandla urin-
vägsinfektioner. En review från coch-
rane visade att det endast finns två ran-
domiserade–kontrollerade studier som
utvärderar tranbärets effekt vid UVI [6].
De visar att tranbär eventuellt kan
minska antalet symtomatiska UVIer
över en tolvmånaders period. Dock har
man ingen uppfattning om vilka kon-
centrationer eller hur länge man behö-
ver behandla för att uppnå effekt. 

Således finns det teoretiska hållpunkter
för interaktion mellan tranbärsjuice och
warfarin. Fallrapporter där man funnit
att ökad blödningsrisk föreligger vid
samtidig administrering av warfarin och
tranbärsjuice finns publicerade. Tran-
bärsjuice bör därför inte ges till patien-
ter med kronisk warfarinbehandling.
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De läkemedelsgrupper som sänker se-
rumlipidnivåerna är HMG-CoA reduk-
tashämmare (statiner), fibrater, resiner
och nikotinsyrapreparat [1]. Muskelbi-
verkningar finns rapporterade för fibra-
ter och statiner, men det finns även rap-
porterat att nikotinsyra och nikotin-
amid kan orsaka muskelbiverkningar [2,
3]. 

Muskelbiverkningar som omnämns i lit-
teraturen i samband med lipidsänkare
är bland annat myopati, men även
rabdomyolys berörs [2, 3]. Mekanismen
bakom lipidsänkarnas muskelpåverkan
är inte klarlagd, men flera olika teorier
finns [2-5]. Statiner tros orsaka muskel-
biverkningar genom att kolesterolsynte-
sen hämmas, vilket påverkar kolesterol-
innehållet i skelettmuskelcellernas
membran. Enligt en annan teori kan sta-
tiner minska nivåer av sekundära meta-
bola intermediärer (mevalonsyra, ko-
enzym Q10=ubikinon), vilket kan påver-
ka den mitokondriella funktionen. Yt-
terligare en teori är att ökad apoptos av
glattmuskelceller i kärlen och eventuellt
även skelettmuskelceller ligger bakom
muskelbiverkningarna. Fibrater tros or-
saka muskelbiverkningar genom att dels
påverka kolesterolsyntesen, dels block-
era kloridkanaler vilket resulterar i
muskelkontraktion och rabdomyolys
[4]. Någon specifik mekanism för niko-
tinsyras eventuella muskelpåverkan
återfinns ej.

Riskfaktorer för muskelbiverkningar till
följd av lipidsänkare är nedsatt njur- och
leverfunktion, hypotyroidism, diabetes
och vissa läkemedelskombinationer [2,
4, 5]. Frekvensen muskelbiverkningar
tenderar att vara högre då lipidsänkare
kombineras, framför allt kombinatio-
nen statin och fibrat. De flesta statiner
metaboliseras via cytokrom P450  3A4
(CYP3A4). Läkemedel som hämmar
CYP3A4 kan bidra till en ökad risk för
muskelbiverkan, då statinkoncentratio-
nen kan öka vid en sådan kombination. I
en översiktsartikel rekommenderas ni-
kotinsyra att läggas till statinbehandling
framför fibrattillägg [4]. 

Det är således oklart om mekanismen
bakom muskelpåverkan är densamma
för olika lipidsänkare. Om den sanna
förklaringen är påverkan på kolesterol-
innehåll i skelettmuskelcellernas mem-
braner kan effekten uppkomma vid be-
handling med såväl statiner som fibrater
och nikotinsyrapreparat.

Således kan även fibrater och nikotin-
syrapreparat orsaka muskelbiverkning-
ar. Risken för muskelbiverkningar av li-
pidsänkande läkemedel ökar vid kombi-
nationsbehandling. Fastställda meka-
nismer bakom statiners muskelpåver-
kan saknas, men flera teorier beskrivs i
litteraturen. Inte heller någon meka-
nism bakom fibraternas och nikotinsy-
rapreparatens muskelpåverkan är känd. 
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Fibrater 
samt
nikotinsyrapreparat
och muskelvärk

Kan fibrater och/eller niko-
tinsyrapreparat orsaka mus-
kelvärk? Om så är fallet är
det via samma mekanism
som för statiner?

En kvinna behandlas med en
statin mot höga blodfetter
men får muskelvärk. Annan
behandling önskas.
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