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Det har hittills saknats studier av ef-
fekten av statiner (3-hydroxy-3-metyl-
glutaryl-coenzym A-reduktashämma-
re) på klinisk sjukdom och död hos pa-
tienter med högt kolesterolvärde men
utan manifest kranskärlssjukdom. På
1995 års American Heart Associations
möte i Anaheim offentliggjordes dock
resultaten av den första stora primärpre-
ventiva interventionsstudien med stati-
nen pravastatin, West of Scotland Coro-
nary Primary Prevention Study, WOS-
COPS, som samtidigt publicerades i
New England Journal of Medicine [1].

Skepsis mot primärprevention
genom lipidsänkning
Tre stora primärpreventiva studier

med medikamentell lipidsänkning som
terapi har tidigare publicerats. Den förs-
ta, WHO-studien [2], visade att klofi-
bratbehandling visserligen minskade
infarktfrekvens, men ökade totalmorta-
liteten. Detta fynd reste tvivel om nyttan
av en utbredd användning av lipid-
sänkande läkemedel. Lipid Research
Clinics Primary Prevention Trial
(LRCCPPT) 1984 [3] och Helsinki
Heart-studien 1987 [4] ändrade något
på den negativa attityden mot lipidsänk-
ning.

Många förhöll sig dock fortfarande
skeptiska på grund av oförmågan hos
dessa tidiga studier att visa signifikant
effekt på vare sig kranskärlsmortalitet
eller totalmortalitet. De hade helt enkelt
inte den statistiska kraften att visa såda-
na effekter.

Den nya studien
WOSCOPS är en dubbelblind, ran-

domiserad, placebokontrollerad under-
sökning med 6 595 deltagare för att tes-
ta hypotesen att 40 mg pravastatin dag-
ligen under fem år minskar den kombi-
nerade incidensen av morbiditet och

mortalitet i kranskärlssjukdom hos
45–64-åriga män med ett kolesterolvär-
de inom den högsta kvartilen, men som
inte haft hjärtinfarkt [1, 5].

I studien ingick dock 5 procent pati-
enter med angina pectoris, 15 procent
patienter med hypertoni samt 3 procent
med claudicatio intermittens. Inte
mindre än 44 procent var rökare. Me-
delåldern vid studiestart var 55 år, vilket
ligger ca åtta år högre än i tidigare pri-
märpreventiva studier [3, 4]. Risken för
kranskärlshändelser hos dessa män får
därför anses större än i tidigare primär-
preventiva studier. Nyckelkriteriet för
inträde i studien var ett »low density li-
poprotein»(LDL)-kolesterol över 4,5
mmol/l.

Resultat
Randomiseringen gav två helt jäm-

förbara grupper vid studiestart. Initialt
var värdena för kolesterol i genomsnitt
7,0 mmol/l, LDL-kolesterol 5,0
mmol/l, »high density lipopro-
tein»(HDL)-kolesterol 1,14 mmol/l re-
spektive triglycerider 1,8 mmol/l. Efter
fem år hade 30 procent av deltagarna i
båda grupperna avbrutit behandlingen.
Om behandlingseffekten beräknades på
dem som tog läkemedlet under hela un-
dersökningstiden minskade totalkole-
sterol i genomsnitt med 20 procent,
LDL-kolesterol med 26 procent, trigly-
cerider med 12 procent, medan HDL-
kolesterol ökade med 5 procent.

I jämförelse med placebo åstadkom
pravastatinbehandling en signifikant
absolut minskning av det kombinerade
primära effektmåttet definitiv icke död-
lig hjärtinfarkt och död i kranskärls-
sjukdom med 2,4 procentenheter
(P<0,001), dvs från 7,9 procent i place-
bogruppen till 5,5 procent i pravasta-
tingruppen (Tabell I). Dödligheten i alla
kardiovaskulära diagnoser var signifi-
kant sänkt i behandlingsgruppen. To-
taldödligheten minskade inte signifi-
kant (P=0,051). Signifikanta minsk-
ningar av antalet koronarangiografier
och kranskärlsoperationer noterades.
Den kliniska nyttan av pravastatin var
lika stor oavsett om patienterna hade
etablerad kranskärlsrisk (16 procent)

eller inte (84 procent). Ett slående fynd
var att positiva effekter kunde registre-
ras redan efter ett halvt år.

Det framgår också av Tabell I att pra-
vastatin var en säker terapi utan någon
överdödlighet i icke kardiovaskulär
sjukdom. Inte heller förelåg några skill-
nader i icke dödliga cancerfall. Antalet
fall med transaminasstegringar eller
kreatinkinasstegringar var litet.

WOSCOPS
i jämförelse med 4S
En illustration till skillnaden mellan

primär och sekundär prevention får man
genom att jämföra frekvensen av krans-
kärlshändelser i WOSCOPS med den i
Scandinavian Simvastatin Survival
Study (4S) [6]. I Figur 1 illustreras den
absoluta risken att på fem år drabbas av
dödlig och icke dödlig hjärtinfarkt, en
diagnosgrupp med likartad definition i
de båda studierna. Vi ser att risken att
drabbas av sjukdom är väsentligt större
i den sekundärpreventiva 4S-studien än
i den huvudsakligen primärpreventiva
WOSCOPS. Den aktivt behandlade
gruppen i 4S skiljer sig klart från place-
bogruppens risk i WOSCOPS. Vi ser
också att den absoluta riskminskningen
i 4S är väsentligt större (6,7 procent) än
i WOSCOPS (2,5 procent), medan den
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Figur 1. Risken att drabbas av
hjärtinfarkt (dödlig och icke dödlig) under
fem år i sekundär (4S) och primär
(WOSCOPS) prevention.



relativa riskminskningen är ungefär lika
stor.

Ett sätt att beskriva vad behandling-
en innebär är att ange hur många patien-
ter man behöver behandla för att för-
hindra ett dödsfall eller en hjärtinfarkt.
I Tabell II jämförs WOSCOPS med 4S
från den synpunkten. I den sekundär-
preventiva situationen, illustrerad av
4S, behöver man behandla betydligt
färre patienter under fem år för att räd-
da en patient från sjukdom eller död.

Detta illustrerar dilemmat med pri-
märprevention. Den blir en betydligt
dyrare behandling för varje räddad pa-
tient.

Läkemedelsverkets
rekommendationer
Läkemedelsverket utgav 1995 nya

riktlinjer för behandling av hyperlipid-
emi [7]. Dessa rekommendationer har
nyligen kommenterats i Läkartidningen
[8]. De är grundade på den kunskap som
vunnits genom 4S och andra interven-
tionsstudier. Särskilt poängteras vikten
av lipidbehandling vid manifest krans-
kärlssjukdom. Vad beträffar patienter
med isolerad hyperkolesterolemi utan
andra riskfaktorer, vilken grupp utgjor-
de majoriteten i WOSCOPS, anger Lä-
kemedelsverket att farmakologisk be-
handling är aktuell i första hand för dem
som efter kost- och livsstilsråd har ett
LDL-kolesterol över 6 mmol/l, dvs en
nivå som betraktades som så hög att den
överhuvudtaget inte inkluderades i

WOSCOPS. Läkemedelsbehandling
bör också övervägas för patienter med
aterosklerotisk kärlsjukdom eller andra
riskfaktorer utan etablerad aterosklero-
tisk hjärt–kärlsjukdom om LDL-kole-
sterol eller LDL-HDL-kvoten ligger
över 5.

I ljuset av WOSCOPS ter sig därför
Läkemedelsverkets rekommendationer
konservativa. Det är emellertid väsent-
ligt, inte minst av hälsoekonomiska skäl
[8], att behandlingsrekommendationer-
na inte i alltför hög grad avviker från da-
gens praxis. Tills vidare torde därför
Läkemedelsverkets anvisningar äga gil-
tighet. Med kunskap om WOSCOPS-
studiens resultat kan dock läkaren
känna sig säkrare i sina behandlings-
beslut.

Kolesterolsänkning
och den totala risken
Hur skall WOSCOPS-studiens re-

sultat omsättas i praktiken? Vilka sym-
tomfria hyperkolesterolemiska patien-
ter skall ha medikamentell lipidsänk-
ning och vilka skall inte ha det? Ett in-
tressant förslag hur man fattar beslut om
behandling av patienter i primär pre-
vention presenterades strax efter publi-
ceringen av WOSCOPS i de s k Shef-
fieldtabellerna [9]. Dessa hjälper läkare
att bedöma den totala absoluta risken
för en patient att få kranskärlssjukdom,
och tar hänsyn till kön, ålder, hypertoni,
rökning, diabetes och vänsterkammar-
hypertrofi; de är byggda på Framing-

hams riskekvation. Samma princip åter-
finns i de senast publicerade riktlinjer-
na för prevention av kranskärlssjuk-
dom, t ex European Atherosclerosis So-
ciety [10].

En huvudprincip är att kranskärls-
sjukdomen är multifaktoriell och att
hänsyn måste tas till alla riskfaktorer för
att få fram en persons medelrisk. Farlig-
heten av ett visst kolesterolvärde beror
nämligen också på vilka andra riskfak-
torer som föreligger. Som gräns för me-
dikamentell behandling har man satt
den årliga risk att dö som uppmättes i 4S
placebogrupp, dvs 1,5 procent eller där-
över.

Om en patient på grund av sin risk-
faktorprofil enligt ovan hamnar över
denna siffra skulle medikamentell li-
pidsänkning vara indicerad.

Principen kan förvissor vara till god
hjälp, men några varningsord är på sin
plats:

För det första skulle enligt tabellerna
exempelvis en 25-årig man med here-
ditet för tidig kranskärlssjukdom och
senxantom inte vara kandidat för be-
handling!

För det andra tas i tabellerna ingen
hänsyn vare sig till triglycerider eller
HDL-kolesterol.

Fortsatta bearbetningar av 4S-mate-
rialet visar att simvastatin var särskilt
effektivt att förhindra kranskärlssjuk-
dom hos de patienter som initialt hade
de högsta triglyceridvärdena, dvs mel-
lan 2,0 och 2,4 mmol/l, över vilket vär-
de inga inkluderades i 4S. The Scan-
dinavian Simvastatin Survival Study
Group. Lipoprotein changes and re-
duction in the incidence of major coro-
nary heart disease events in the Scan-
dinavian Simvastatin Survival Study
(4S) [opubl data]. Det vore också intres-
sant att se Sheffieldtabellerna anpassa-
de till WOSCOPS, i vilken dödligheten
i placebogruppen var 0,82 procent per
år.

Det vore naturligare att använda siff-
ror från en primärpreventiv studie i
tabeller som skall hjälpa oss att hand-
lägga patienter i primärprevention.

Konklusion
Det senaste året har vår policy rö-

rande behandlingen av patienter med
kranskärlssjukdom och hyperkoleste-
rolemi förändrats radikalt genom pub-
liceringen av de första statinstudier-
na.

Nu kommer bevis för att även vår
strategi gentemot patienter med mått-
ligt förhöjt kolesterolvärde och i övrigt
ökad risk för kranskärlssjukdom måste
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Tabell I. Effektmått i WOSCOPS.

Placebo Pravastatin Absolut
N=3 293 N=3 303 riskreduktion,

Variabel (n, proc) (n, proc) proc P-värde

Icke dödlig och dödlig
hjärtinfarkt 248 (7,9) 174 (5,5) 74 (2,4) <0,001
Kranskärlsdöd 52 (1,7) 38 (1,2) 14 (0,5) 0,13
Kardiovaskulär död 73 (2,3) 50 (1,6) 23 (0,7) 0,033
Icke kardiovaskulär död 62 (1,9) 56 (1,7) 6 (0,2) 0,54
Total död 135 (4,1) 106 (3,2) 29 (0,9) 0,051
PTCA eller
kranskärlsoperation 80 (2,4) 51 (1,5) 29 (0,9) 0,009

Tabell II. Absoluta riskminskningar för kranskärlshändelser och antalet patienter att behandla
under fem år för att minska med en händelse i sekundär (4S) respektive primär (WOSCOPS)
prevention.

Definitiv plus sannolik Definitiv eller sannolik
icke dödlig infarkt kranskärlsdöd

4S WOSCOPS 4S WOSCOPS

Absolut riskminskning, proc 6,7 2,0 3,5 0,6
Antal patienter att behandla
för att rädda en 15 50 29 167
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undergå en fundamental förändring.
WOSCOPS och 4S visar att den tidiga-
re obevekliga progressionen av en van-
lig kronisk sjukdom kan bromsas och
att det finns goda utsikter för en bättre
hälsa för många människor i högrisk-
gruppen [12]. I första hand vore mycket
vunnet om de målgrupper som omfattas
av de publicerade studierna får behand-
ling, om sekundärprevention ges till
flertalet och primärprevention till hög-
riskindivider.

Alltjämt föreligger en kraftig under-
behandling vad gäller lipidsänkning vid
etablerad kranskärlssjukdom. Medan
denna underbehandling rättas till kom-
mer nya bearbetningar av publicerade
studier och helt nya studier att publice-
ras som kan kasta ljus över grupper för
vilka nyttan av lipidsänkning ännu ej
dokumenterats, t ex diabetiker, åldring-
ar och kvinnor.
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Sex kan utlösa hjärtinfarkt
men risken ytterst liten
Samlag kan visserligen utlösa hjärt-

infarkt, men den absoluta  risken är yt-
terst liten och dessutom begränsad till
ett par timmar. Risken är inte större för
dem som  tidigare visat tecken på hjärt-
sjukdom än för andra, något som nu vi-
sas för första gången. Regelbunden fy-
sisk aktivitet minskar, eller rent av eli-
minerar, den lilla och övergående risken
för att samlag skall utlösa infarkt. Den-
na risk uppskattas till en på miljonen.

Dessa slutsatser dras efter intervjuer
med 1 774 infarktpatienter vid 45 sjuk-
hus i USA. 858 hade varit sexuellt akti-
va under senaste året, och av dessa hade
9 procent haft samlag under dygnet före
och 3 procent under de två timmarna
närmast före symtomdebuten. I den sis-
ta gruppen fanns ingen av de 88 sexuellt
aktiva infarktpatienter som var över 70
år.

Vid intervjuerna ville 8 procent inte
svara på frågan om sexuell aktivitet.
Studien ger ingen antydan om huruvida
sexpartnern var fast eller tillfällig.

JAMA 1996; 275: 1405-9, 1447-8.

Tvång i dansk psykiatri
emot lagens intentioner
Intentionerna i den danska psykiat-

riska tvångslag som trädde i kraft 1 ok-
tober 1989 har på viktiga punkter inte
uppfyllts. Syftet var att öka patienternas
rättssäkerhet och att minska tvånget.
Sjukhusen fick dock inte resurser för att
fylla i alla obligatoriska tvångsproto-
koll som lagen krävde, tid för det påstås
ha tagits från behandlingen. Och  pati-
enternas möjlighet att uppskjuta
tvångsbehandling genom att överklaga
intagningsbeslutet gjorde att psykotiska
symtom inte kunde dämpas snabbt.

En dyster bild av tvånget i dansk psy-
kiatri tecknas i flera studier som speglar
situationen vid ett urval kliniker under
1990 och 1991, i vissa fall med uppfölj-
ning till 1993 och 1994.

Från mitten av 1970-talet och 20 år
framåt minskade antalet vårdplatser på
danska psykiatriska sjukhus med två
tredjedelar till 4 000. Andelen intag-
ningar med tvång låg emellertid 1993
på nästan samma nivå som 20 år tidiga-
re, dvs kring 5 procent, efter att 1983 ha
varit nere på 3,2 procent. Användning-
en av tvång inom vården tycks inte ha
minskat efter lagändringen.

Aldrig tidigare har så många tagits in
på behandlingsindikation som under de
två åren efter lagändringen, de blev fler

än de som lades in  på grund av farlig-
het. Något mer än hälften av dem som
togs in med tvång hölls också kvar med
tvång, och ännu mer oroande är det att
70 procent av dessa faktiskt var patien-
ter som lagt in sig frivilligt! 

En specialstudie av äldre som tagits
in med tvång visar att senildementa do-
minerar; rättsläget i Danmark är oklart
för senildementa när det gäller frihets-
berövande.

Ugeskrift Laeger 1996; 158:
2685-2705.

Antibiotika som profylax
värdefullt vid sluten fraktur
En dos av ett långtidsverkande anti-

biotikum är värdefullt för att förebygga
infektioner i samband med operation av
slutna frakturer, visar en nederländsk
multicenterstudie. Nära 2 200 patienter
randomiserades till preoperativ profy-
lax med 2 g ceftriaxon eller placebo;
den dosen valdes för att ge tillräckligt
hög serumkoncentration under ett dygn.
Utvecklingen av sårinfektioner och no-
sokomiala infektioner undersöktes 10,
20 respektive 120 dagar efteråt.

Incidensen av ytliga och djupa sårin-
fektioner blev 8,3 procent efter placebo
och 3,6 procent efter antibiotikaprofy-
lax. Motsvarande andel efter en månad
var 10,2 respektive 2,3 procent för no-
sokomiala infektioner.

Även om forskarna rekommenderar
antibiotikaprofylax, som i flera andra
studier inte gett lika goda resultat, un-
derstryker de att ingen profylax kan
kompensera brister i perioperativ vård
och operationsteknik.

Lancet 1996; 347: 1133-7

Dålig läkning, fler infektioner
efter hypotermi vid operation
Hypotermi vid kolorektal kirurgi vi-

sade sig i en randomiserad dubbelblind-
studie på 200 patienter ge signifikant
sämre resultat än normotermi. I hypo-
termigruppen var sårinfektioner vanli-
gare, suturerna togs en dag senare och
tiden på sjukhus var ca 20 procent läng-
re. Temperaturen i de två grupperna un-
der operationen var i genomsnitt 34,7
respektive 36,6 grader.

Två fynd från tidigare studier be-
kräftas i denna undersökning. Hypoter-
mi medför större blodförlust, och röka-
re får tre gånger så många sårinfektio-
ner och behöver sluten vård signifikant
längre tid än icke-rökare.

N Engl J Med 1996; 334: 1209-15,
1263-4.
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