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Karolic 

Karolic ger råd till sjukvårdspersonal inom 
öppen- och slutenvård då 
läkemedelsproblem uppstår i det dagliga 
arbetet. Frågorna som kommer in till 
Karolic tas emot av en läkare eller 
farmaceut. En litteratursökning görs i 
medicinska databaser och handböcker, 
varefter insamlat material värderas. 
Frågeställaren får sedan ett preliminärsvar 
inom överenskommen tid. Frågorna 
diskuteras på klinikens diskussionsrond, 
och svar som bedöms relevanta för 
framtida utredningar läggs in i databasen 
Drugline, som är fritt tillgänglig via 
www.drugline.se. 

Välkommen att kontakta oss! 

 

 

 

 

       

    

Hur väl grundad är kontra-

indikationen mot isotretinoin vid 

allergi mot soja eller jordnöt?  

Bakgrund till kontraindikationen: 

Såväl Isotretinoin Actavis som Isotretinoin 
Orifarm innehåller raffinerad sojaolja samt 
(delvis) hydrogenerad sojaolja och allergi 
mot soja respektive jordnöt anges i 
produktresuméerna som kontra-
indikationer. Sojaolja kan innehålla 
mätbara nivåer av protein. Raffinerade 
oljor beskrevs i en studie innehålla 62-265 
ng protein/g olja, medan råa oljor beskrevs 
kunna innehålla 6000 till 87900 ng 
protein/ g olja. Det har beskrivits att det 
krävs 10 mg till 50 g för subjektiva 
allergiska symtom och 454 mg till 50 g för 
objektiva symtom. Jordnötsallergiker 
reagerar mot protein från jordnötter, och 
så små mängder som 100 µg har i studier 
visats kunna ge symtom hos känsliga 
individer. Korsallergi mellan jordnöt och 
sojaböna är välkänd.  

Sammanfattningsvis baseras kontra-
indikationen på att det inte går att 
garantera avsaknad av proteinrester i oljan. 

En sensibiliserad individ som reagerar på 
mycket små allergenmängder skulle kunna 
reagera på sådana rester. 

Risk för en individ med IgE-medierad 
allergi mot soja/jordnöt: 

Risken för en individ med IgE-medierad 
allergi att reagera är individuell, beroende 
på hur små allergenmängder just den 
individen brukar reagera på. Risken kan 
dessutom hos den enskilda individen 
tänkas variera över tid, beroende på t.ex. 
hur lång tid som förflutit sedan tidigare 
allergenexponering, priming med annan 
allergenexponering, kofaktorer såsom 
infektioner etc. Vi kan därför inte ge någon 
generell uppskattning av den risken. 

Vid sökning i vetenskaplig litteratur 
återfinns enstaka beskrivningar av fall där 
isotretinoin med sojaolja kunnat användas 
till jordnötsallergiker. I vissa fall hade man 
inför behandlingen kontrollerat förekomst 
av specifika IgE mot soja samt verifierat 
negativ pricktest mot isotretinoin-
kapslarna och dess innehåll. Ett negativt 
pricktest, eller provokation, är dock ingen 
helt säker metod för att utesluta 
reaktioner, då förekomst av kvarvarande 
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allergener i oljorna som används i 
läkemedel kan tänkas variera mellan olika 
beredningar/batcher. Det har föreslagits 
att allergiska reaktioner i samband med 
intag av sojaoljeinnehållande omeprazol-
beredningar har berott på sojaallergi. I en 
nyligen publicerad fallbeskrivning 
genomfördes dock negativ peroral 
provokation varpå behandling med iso-
tretinoin inleddes hos en individ med 
sojaallergi. 

Risk för soja-/jordnötsöverkänslig individ 
med gastrointestinala symtom: 

Kontraindikationen får anses syfta på IgE-
medierade reaktioner. Symtom såsom 
illamående, kräkning, buksmärta och 
diarré inom minuter till ett par timmar 
efter intag av födoämnet i fråga kan tala för 
omedelbar gastrointestinal överkänslighet, 
som är en IgE-medierad reaktion. Patienter 
med denna symtombild kan utredas med 
avseende på förekomst av specifika IgE-
antikroppar mot soja och jordnöt. Mer 
information finns exempelvis i klinisk 
immunologis provtagningsanvisningar. 
Vid påvisande av specifika IgE mot 
någotdera allergenet kan molekylär allergi-
diagnostik avseende allergena kom-
ponenter för jordnöt (Ara h1-3, Ara h9, Ara 
h8) respektive soja (Gly m4, Gly m5, Gly 
m6) ge stöd i den individuella 

bedömningen av patientens risk för svåra 
reaktioner. Vid behov av bistånd med 
sådan utredning eller bedömning av 
analysresultat, rekommenderas kontakt 
med allergolog. Om ingen IgE-medierad 
reaktion påvisas är risken sannolikt 
försumbar. 

Sammanfattningvis kan det inte 

uteslutas att individer som är allergiska 

mot soja och/eller jordnöt reagerar 

allergiskt vid exponering för sojaolja i 

läkemedelsberedningar, även om det 

sannolikt är mycket ovanligt. Som 

underlag för riskbedömning i individuella 

fall kan rekombinanta allergena kom-

ponenter för soja respektive jordnöt 

analyseras i patientens blod (drugline 

25020). 

Kan kolkicintabletter krossas och 

administreras via sond? 

Kolkicin tabletter kan krossas och blandas 

med vatten. Enligt Handbook of Drug 

Administration via Enteral Feeding Tubes 

kan man krossa tabletten, blanda med 10 

ml vatten varvid en suspension bildas. 

Suspensionen bör administreras omedel-

bart via en 8Fr NG sond. Kärlet som har 

innehållit suspensionen bör sköljas och 

även denna suspension administreras till 

patienten via sonden för att säkerställa att 

patienten får hela dosen. Sonden sköljs 

avslutningsvis med vatten. 

För att skydda personal bör rätt skydds-

åtgärder vidtas, såsom arbete i dragskåp. 

____________________________________ 

Nyheter från läkemedelsinformationscentralen är ett 

nyhetsbrev som utges kvartalsvis av Karolic, Klinisk 

farmakologi. Vill du ha referenser till publicerat 

material se www.drugline.se eller kontakta oss.  

Du kan närsomhelst välja att avregistrera dig från 
nyhetsbrevet genom att maila till oss. 
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