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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 farmaceut. En 
litteratursökning görs i medicinska data-
baser 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 till-
gänglig via www.drugline.se. 

Välkommen att kontakta oss! 

 

 

 

 

       

    

 

Utgör en lokal reaktion kring 

injektionsstället 6-9 dagar 

efter första dosen av COVID-

19 vaccin en kontraindikation 

för att ge dos 2 av vaccinet? 

Är de uttryck för en allergisk 

reaktion mot tillsatsämnet 

trometamol? 

Stora, fördröjda lokala reaktioner vid 
insticksstället på armen efter mRNA-vaccin 
mot Covid-19 har beskrivits i vetenskapliga 
publikationer och ibland kallats COVID-
arm. Reaktionerna inträffar efter ca en vecka, 
går över spontant och har inte alltid 
återkommit vid andra dosen. De fall som inte 
återkommit vid reexponering torde inte för-
klaras av kontaktallergi mot någon kom-
ponent. I en genomgång av 414 hud-
reaktioner, både de snabbare uppträdande 
”injection site reactions” och fördröjda 
hudreaktioner, fanns information om båda 
doserna i 180 fall. Av dessa 180 rapporterade 
21 % reaktion endast efter första dosen, 63 % 
endast efter andra dosen och 16 % efter båda 
doserna. Av de 29 patienter som reagerade på 
båda doserna hade 8 st likartade reaktioner 

vid båda tillfällena, 8 st en mildare reaktion 
vid andra tillfället och 13 stycken en 
kraftigare reaktion vid andra tillfället. 11 
patienter hade fördröjda lokala reaktioner 
vid båda injektionstillfällena. Samtliga dessa 
hade fått Modernas vaccin. Ingen av dem fick 
någon svår reaktion vid reexponering. De 
fördröjda reaktionerna inträffade i median 7 
dagar efter första dosen och 2 dagar efter 
andra dosen. Liknande resultat beskrivs i en 
fallserie med 12 patienter som fått Modernas 
vaccin. I ett nypublicerat fall beskrivs en 
likartad reaktion mot Pfizer/BioNTechs 
mRNA-vaccin (Comirnaty). Histologiskt 
bekräftades i biopsi en T-cellsmedierad 
immunreaktion, men såväl epikutantest som 
pricktest och intradermaltest var negativa. 
Reaktionen återkom inte efter andra dosen. 

I Modernas vaccin ingår, förutom poly-
etylenglykolföreningar också trometamol (2-
amino-2-(hydroxymethyl) propane-1,3-diol), 
även kallat tromethamine, tris-buffert eller 
THAM. Trometamol har beskrivits kunna 
orsaka kontaktdermatit och i något enstaka 
fall snabballergisk reaktion. Det finns dock i 
dagsläget ingenting som kopplat de 
beskrivna fördröjda reaktionerna med 
Modernas vaccin till trometamol-
sensibilisering. 

Sammanfattningsvis förefaller de fördröjda 
reaktionerna på mRNA-vaccinerna (COVID-
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arm) inte utgöra kontraindikation för dos 2 
och mekanismen är okänd (drugline 25106). 

 

Kan EMLA användas vid 
sårskador hos barn?  
 

EMLA är ett lokalanestetikum för ytanestesi, 
som förekommer som kräm eller plåster och 
innehåller lidokain och prilokain. Godkända 
indikationer för EMLA kräm hos barn är 
ytanestesi av huden i samband med nålstick 
och ytliga kirurgiska ingrepp. Hos vuxna kan 
preparatet användas vid bensår för att 
underlätta rengöring/debridering. I produkt-
resumén varnas det generellt för att applicera 
EMLA kräm på öppna sår (undantaget 
bensår) på grund av otillräckliga data om 
absorption. Prilokain kan orsaka bildning av 
methemoglobin (met-Hb). Små barn, fram-
förallt de som är yngre än 3 månader, har 
lägre nivåer av methemoglobinreduktas som 
konverterar met-Hb till vanligt hemoglobin. 
Methemoglobinemi kan i allvarliga fall ge 
kliniskt signifikant hypoxi. 

Inga studier som utvärderat EMLA kräm i 
öppna sår hos barn har hittats. I en studie 
jämfördes den analgetiska effekten av 
lidokain-adrenalin-tetrakain (LAT) gel och 
EMLA kräm följt av mepivakain injektion, 
hos 73 barn (ålder 3-16 år) med lacerationer. 
LAT gel visade sig vara överlägsen EMLA 
kräm och mepivakain injektion, avseende 

den smärtstillande effekten. De flesta källor 
poängterar att EMLA kräm ska användas på 
intakt hud, men liksom Königs et al, 
framhåller ett par andra publikationer att 
EMLA kräm förefaller vara säkert för barn vid 
användning på lacerationer, även om det är 
off-label användning. 

Mot bakgrund av ovanstående kan sägas att 
användning av EMLA kräm i öppna sår är 
behäftat med vissa risker. Absorptionsdata 
saknas och ju större sår och ju mindre barnet 
är, desto högre exponering för läkemedel kan 
förväntas. Därmed kan också ökad risk för 
biverkningar misstänkas. Därtill räknas 
individer mellan 0-18 år enligt definition som 
barn, men kroppsyta, längd och vikt varierar 
i detta åldersintervall, varför det är svårt att 
ge ett allmängiltigt svar för en hel pediatrisk 
population. Risken för bildning av 
methemoglobin är större ju yngre barnet är. 
Det saknas således stöd för att använda 
EMLA kräm i öppna sår hos barn. 

Rekommendationerna i Läkemedelsverkets 
Behandling av barn i samband med smärt-
samma procedurer i hälso-och sjukvård-
kunskapsdokument, bör följas. Där anges att 
öppna sårytor kan behandlas med kom-
presser med buffrad lidokain som appliceras 
under minst 15 min innan såret behandlas. 
Maxdosen är samma för kompress-
behandling av sår som vid infiltration 
(4mg/kg). 

Sammanfattningsvis innehåller EMLA 

kräm lidokain och prilokain och bör inte 

användas i öppna sår hos barn. 

Exponeringen kan tänkas bli oavsiktlig hög 

med ökad risk för biverkningar och det 

saknas absorptionsdata vid användning av 

EMLA kräm i öppna sår. Prilokain kan ge 

methemoglobinemi, framförallt hos späd-

barn, och tillståndet kan i allvarliga fall ge 

kliniskt signifikant hypoxi. Läkemedels-

verket rekommenderar att öppna sårytor 

hos barn behandlas med kompresser med 

buffrad lidokain som appliceras under 

minst 15 min innan såret behandlas 

(drugline 25105). 
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nyhetsbrev som utges kvartalsvis av Karolic, Klinisk 

farmakologi. Vill du ha referenser till publicerat 

material se www.drugline.se eller kontakta oss. Du 
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