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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! 

 

 

 

 

       

    

 

Är det lämpligt att ge COVID-
19 vaccin till en patient som 
tidigare haft kraftiga reaktioner 
på läkemedel? Gemensamt för 
tidigare läkemedelsreaktioner 
var innehåll av Polysorbat 80. 

Polysorbat 80 är ett vanligt förekommande 

ämne i kosmetika och läkemedel. Poly-

sorbat 80 är ett derivat av polyetylenglykol 

(PEG) och används i injektionsläkemedel 

som solubiliseringsmedel, emulgerings-

medel eller stabiliseringsmedel. Hyper-

sensitivitet är ovanligt men har 

rapporterats.  

Comirnaty är det enda vaccin som är 

godkänt för barn över 12 år i Sverige. 

Comirnaty innehåller polyetylenglykol. 

Polyetylenglykol är närbesläktat med poly-

sorbat 80 och korsreaktion förekommer 

varför man inte kan utesluta risk för 

allergisk reaktion hos patienter som 

tidigare reagerat på Polysorbat 80. 

Den aktuella patienten har ingen bekräftad 

allergi mot dessa hjälpämnen, men har 

reagerat på läkemedel som innehåller 

Polysorbat 80. Remiss till allergi-

mottagning rekommenderas där det finns 

utarbetade riktlinjer för hantering av 

patienter med tidigare svåra reaktioner 

mot injektionsläkemedel. På vuxen-

allergimottagningen på Karolinska 

Universitetssjukhuset utförs pricktest för 

att utreda förekomst av allergi mot 

polyetylenglykol, men positiv pricktest för 

PEG behöver inte utesluta vaccination. 

Är melatonin ett säkert val av 

sömnmedel till patient med 

psoriasis? 

Psoriasis listas inte som en 

kontraindikation till melatonin, däremot 

anges i produktresumén att melatonin inte 

rekommenderas till patienter med 

autoimmun sjukdom. Enligt tillverkaren 

ska djurstudier och in vitro-data ha tytt på 

att melatonin kan ha stimulerande effekter 

på immunceller och eftersom det saknades 

specifika data på patientgruppen med 

autoimmuna sjukdomar valde den 

europeiska läkemedelsmyndigheten att 

nämna detta i produktresumén.  
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Enligt en översiktsartikel har melatonin 

flera immunmodulerande egenskaper. Det 

kan både aktivera och inhibera 

inflammation. Det anges att endogena 

melatoninnivåer har uppmätts vara lägre 

hos psoriasispatienter. Vi har inte kunnat 

hitta några kliniska studier eller 

fallrapporter på psoriasispatienter med 

melatoninbehandling.  

Klinisk farmakologi i Uppsala gjorde 2020 

en genomgång av evidensläget kring 

autoimmunitet och melatonin. Det 

konstateras då att det finns sparsamt med 

kliniska studier på melatonin och 

autoimmunitet. Det redogörs kort för två 

placebokontrollerade studier vid ulcerös 

kollit (UK) och reumatoid artrit (RA) där 

melatoninbehandling inte tycktes ha 

någon uppenbar klinisk betydelse. RA-

patienter med melatoninbehandling fick 

visserligen en ökning av vissa 

inflammatoriska markörer men däremot 

ingen försämring i kliniska symtom 

jämfört med placebogruppen. För UK-

patienter var melatoninbehandling 

associerad med statistiskt signifikant lägre 

sjukdomsaktivitetsindex men det 

bedömdes som tveksamt om detta var 

kliniskt signifikant. Det redogörs också för 

ett par fallrapporter där IBD-patienter 

försämrats vid melatoninbehandling. I 

djurstudier ska melatonin ha visats ha 

positiva effekter vid tex diabetes mellitus 

typ 1, MS och inflammatorisk tarmsjukdom 

men negativa effekter vid RA. Man 

konstaterar sammantaget att brist på 

evidens gör att man inte kan ge någon 

generell rekommendation om förhåll-

ningssätt vid autoimmunitet och 

melatonin. 

Sammanfattningsvis så rekommenderas 

inte melatonin till patienter med 

autoimmun sjukdom enligt produkt-

resumén, mot bakgrund av att djur- och in 

vitro-studier har visat att melatonin kan ha 

immunmodulerande effekter och att det 

saknas data på denna patientgrupp. Det är 

dock oklart om melatonins immun-

modulerande effekter har någon klinisk 

betydelse vid autoimmun sjukdom. -

Huruvida melatoninbehandling påverkar 

psoriasis är inte studerat.  
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nyhetsbrev som utges kvartalsvis av Karolic, Klinisk 

farmakologi. Vill du ha referenser till publicerat material se 
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