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Kodein ibland
verkningslöst

Kan kodein av metabola
skäl förutsättas sakna analgetisk effekt hos stora patientgrupper (så kallade långsamma hydroxylerare via
CYP2D6)? Drabbas dessa
patienter ändå av biverkningar?
Filip Josephson/Ylva Böttiger,
DRIC (Huddinge), november 2003,
Drugline nr 20317

K

odein är en opiatreceptoragonist med mycket
låg affinitet för my-receptorn, som huvudsakligen
medierar opioidernas analgetiska och sederande effekter [1, 2]. Kodeinets analgetiska effekt medieras via
dess metabolit, morfin, som
bildas genom O-demetylering av kodein via enzymet
CYP2D6 i levern. Aktivt
CYP2D6 saknas hos så kallade långsamma hydroxylerare (LH) som utgör ca 7
procent av den kaukasiska
populationen [3]. Därutöver
är flera vanliga läkemedel,
exempelvis fluoxetin och
terbinafin, kraftiga hämmare
av CYP2D6, vilket gör att
deras användare uppträder
som LH. Människor med en
eller två intakta CYP2D6gener kallas snabba
hydroxylerare (SH).
Det finns två studier publicerade som behandlar kodeins effektivitet som analgetikum hos LH [3, 4]. I den ena
fick nio LH och nio SH 170
mg kodein som engångsdos.
Därefter studerades dess

analgetiska effekt i ett
köldprovokationstest. Den
relativt höga dosen valdes då
den ger ungefär samma
plasmakoncentrationer av
morfin hos SH som 20 mg
morfin. Mycket riktigt fick
SH ungefär samma analgetiska effekt som med morfin.
LH fick däremot ingen påvisbar analgetisk effekt av
170 mg kodein. Blodkoncentrationerna av kodein var
lika i bägge grupperna, medan morfin nätt och jämnt
var påvisbart hos LH.
Klassiska opiatbiverkningar
som sedering och eufori var
lika vanliga i bägge grupperna, medan hälften av SH
upplevde illamående, vilket
inga LH gjorde. Grupperna
var inte stora nog för vidare
statistisk analys av dessa
data [4].
I den andra studien fick 14
SH och 14 LH 75–100 mg
kodein (beroende på vikt)
varefter de utsattes för flera
smärtprovokationstest.
Precis som i förstnämnda
studie uppnåddes analgetiska effekter bland SH men

ej bland LH. I denna studie
angav dock LH inga opioidrelaterade biverkningar
[3].
Båda dessa små studier talar alltså för att hela kodeins
kliniskt relevanta analgetiska effekt medieras via dess
metabolit, morfin. Vad gäller opioidrelaterade biverkningar av kodein är det möjligt att sådana förekommer
vid högre doser.
Studiematerialens storlek tillåter dock inga säkra slutsatser härvidlag. Andra data visar att såväl SH som LH får
en nedsatt gastrointestinal
motilitet efter intag av 50
mg kodein, vilket stödjer
möjligheten av direkta biverkningar av kodein [2].
Opiaternas antipropulsiva
verkningar medieras på flera
nivåer, och via flera receptortyper, inklusive my- och
kappareceptorerna [1].
Sammanfattningsvis talar
tillgängliga evidens för att
s k långsamma hydroxylerare via CYP2D6, som utgör en icke oansenlig del ➨
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av de svenska patienterna,
inte kan förväntas få kliniskt
relevant analgetisk effekt av
kodein. Möjligen är de likväl
känsliga för en del kodeinrelaterade biverkningar, även
om det experimentella stödet
för detta i terapeutiska doser
är svagt.
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Hjärtsvikt
och influensavaccin
Kan influensavaccin orsaka
hjärtsvikt?
En man i 70-årsåldern med
cytostatika- och alendronatbehandlat myelom vaccinerades med Bergivac mot influensa. En timme senare utvecklade patienten hjärtsvikt med andningsdepression och lungödem. Han
hade ingen tidigare känd
hjärt–kärlsjukdom. Fallet har
rapporterats till det regionala biverkningscentret.
Elin Kimland/Ylva Böttiger,
DRIC (Huddinge), april 2003,
Drugline nr 19879

I

nga fall av hjärtsvikt efter
vaccinering mot influensa
finns beskrivna i tillgängliga
databaser, annan farmakologisk litteratur eller hos producenten. I en internationell
tidskrift har fem fall av perikardit, en vecka efter administrering av influensavaccin, publicerats [1-4]. Hos
en av patienterna observerades ånyo symtom efter reexponering för influensavaccin [1]. Alla patienterna
återställdes helt.
Till det svenska biverkningsregistret finns rapporterat två kardiovaskulära biverkningar (hypertoni och
hypotensiv reaktion), bedömda som möjligt relaterade till influensavaccin [5].
Fyra fall av cirkulatorisk
svikt finns dokumenterat i
WHOs internationella biverkningsregister [6]. Dessa
rapporter är dock ej sambandsbedömda.
Patientens reaktion skulle
kunna associeras till en anafylaktisk reaktion, vilket i
sällsynta fall har beskrivits
som biverkan av influensavaccin [5, 7]. Dessa reaktioner tros bero på en allergisk
reaktion mot någon av de
ingående komponenterna i

Läkartidningen ❙ Nr 15–16 ❙ 2004 ❙ Volym 101

Goodman & Gilman’s The
pharmacological basis of therapeutics. 10th ed. New York:
McGraw-Hill; 2001.
2. Hasselström J. On the kinetics, metabolism and effects of
morphine, codeine and their
metabolites [dissertation].
Stockholm: Karolinska institutet; 1992.
3. Poulsen L, Brosen K, ArendtNielsen L, Gram LF, Elbaek
K, Sindrup SH. Codeine and
morphine in extensive and
poor metabolizers of sparteine: pharmacokinetics, anal-

vaccinet (mest sannolikt
rester av äggproteiner).
Anafylaxi har observerats
omedelbart och upp till 10
minuter efter vaccinering
[5].
Sammanfattningsvis kan
sägas att inga fall av
hjärtsvikt finns beskrivna i
litteraturen eller hos producenten i samband med
influensavaccinering. Ett
fåtal fall av andra kardiovaskulära komplikationer
liksom anafylaktisk reaktion finns beskrivna.
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biverkningsregister, citerad
2003-04-10).
6 Intdis (WHOs biverkningsdatabas, citerad 2003-04-04).
7 Influenza vaccine.
Drugdex(R) System;
Micromedex, Inc,
Englewood, Colorado (utgåvan upphör att gälla 3/2003).
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