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Karolic 

Karolic ger råd till sjukvårdspersonal inom 
öppen- och slutenvård då läkemedels-
problem uppstår i det dagliga arbetet. 
Frågorna som kommer in till Karolic tas 
emot av en läkare eller apotekare. 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 kan man, inför en planerad 

koronarintervention, utreda 

huruvida en patient tolererar 

lågdos acetylsalicylsyra? 

Man skiljer mellan några olika typer av 

ASA-/NSAID-utlösta överkänslighets-

reaktioner med angioödem: 

1. NSAIDs exacerbated cutaneous disease, 

vilken utlöses av ASA och NSAIDs från 

olika kemiska grupper hos individer med 

anamnes på kronisk spontan urtikaria. 

Reaktionerna är dosberoende. 

2.NSAIDs-inducerad urtikaria/angioödem, 

som utlöses av ASA och NSAIDs från olika 

kemiska grupper hos individer utan 

anamnes på kronisk spontan urtikaria. 

3.Single-NSAID-induced 

urticaria/angioedema or anaphylaxis – 

omedelbara överkänslighetsreaktioner på 

ASA eller NSAID inom samma kemiska 

grupp, med känd tolerans inom andra 

grupper. Denna reaktionstyp antas kunna 

vara IgE-medierad. Dessa symtom beskrivs 

uppkomma inom minuter till en timme 

efter dosintag. 

Både 1 och 2 antas bero på cyklooxygenas-

1-hämningen, alltså vara direkt kopplade 

till läkemedlens verkningsmekanism och 

¾ av de akuta hudreaktionerna på NSAID 

har uppskattats bero på detta. Många av 

dessa patienter tål cyklooxygenas-2-

selektiva läkemedel.  Cyklooxygenas-2-

selektiva läkemedel kan utgöra alternativ 

till ASA och traditionella NSAID vid 

behandling av smärta och/eller 

inflammation. 

Vad gäller de hudreaktioner som är 

kopplade till cyklooxygenashämningen 

tolererar sannolikt många patienter lågdos 

acetylsalicylsyra (75 mg). I en studie låg 

tröskeldoserna mellan 40 och 300 mg.  

Snabba överkänslighetsreaktioner såsom 

akut urtikaria utlöst av acetylsalicylsyra 

kan fastställas genom en övervakad peroral 

provokation med akutberedskap, 

exempelvis på allergimottagning. För att 

på ett ännu mer patientsäkert sätt verifiera 

tolerans och i fall av överkänslighet 

samtidigt desensibilisera patienten finns 

framgångsrika, enkla och snabba 

desensibiliseringsprotokoll beskrivna på 

patienter med kardiell indikation för 

acetylsalicylsyrabehandling.  

http://www.drugline.se/
http://www.drugline.se/
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Sådan desensibilisering bör genomföras i 

samråd med allergolog. 

Sammanfattningsvis kan omedelbar 

överkänslighetsreaktion uteslutas med 

hjälp av en peroral provokation under 

övervakning med akutberedskap med det 

läkemedel som planeras insättas. För 

minskad risk och samtidigt möjlighet att 

inducera tolerans har desensibiliserings-

förfaranden beskrivits i den vetenskapliga 

litteraturen.  Eventuell desensibilisering 

bör genomföras i samråd med allergolog. 

 

Finns det något antidepressivt 
läkemedel som är att föredra vid 
glaukom? 

De flesta antidepressiva behandlingar, 
såsom SSRI, SNRI och tricykliska 
antidepressiva, har associerats med ökad 
risk för intraokulär tryckstegring och 
glaukom. Detta antas bero på serotonerga, 
noradrenerga och antikolinerga effekter 
samt eventuellt dopaminerga effekter.  

Hos patienter med en grund främre 
kammare och trång kammarvinkel kan 
dilatation av pupillen blockera utflödet av 
kammarvätskan, vilket leder till en 
tryckökning. Det finns också enstaka 

rapporter om att SSRI orsakat uveal 
effusion, vilket i något fall lett till akut 
trångvinkelglaukom.  

Bupropion har i en studie förknippats med 
trångvinkelglaukom hos patienter yngre än 
50 år. Att minskad glaukomrisk rap-
porterats i vissa studier av längre tids 
medicinering med antidepressiva skulle 
kunna bero på att individer som drabbas av 
denna biverkan avbryter behandlingen 
efter kortare behandlingstid. 

Det finns tyvärr inte tillräckligt underlag 
för att bedöma skillnader i risk för glaukom 
mellan olika antidepressiva, men läke-
medel med uttalade antikolinerga effekter, 
såsom tricykliska antidepressiva, bör 
undvikas. 

En försiktighetsåtgärd kan vara att mäta 
det intraokulära trycket inför insättning av 
antidepressiv behandling samt därefter 
regelbundet under behandlingstiden och 
att uppmana patienten att söka akut vid 
symtom på trångvinkelglaukom, exempel-
vis smärta i ögat och försämrad syn. 

Sammanfattningsvis så har de flesta 
antidepressiva behandlingar associerats 
med intraokulär tryckstegring. Underlaget 
är dessvärre skevt för att kunna dra några 
slutsatser om specifika läkemedel och risk 
för tryckstegring. Läkemedel med anti-

kolinerga egenskaper, såsom tricykliska 
antidepressiva, torde ha en större påverkan 
på det intraokulära trycket och bör således 
undvikas.  
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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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