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Från Jämtland presenteras i en arti-
kel i detta nummer registerdata om
tromboemboliska komplikationer un-
der en femårsperiod. Dessa data talar
för att informationen om kontraindika-
tioner mot och försiktighetsåtgärder vid
p-pilleranvändning behöver upprepas
samt att rapporteringen av allvarliga bi-
verkningar måste förbättras och byggas
in i sjukvårdens kvalitetsäkringssy-
stem.

EUs läkemedelsnämnd (CPMP) slår
fast att moderna p-piller fortfarande är
effektiva och säkra och finner ingen an-
ledning att införa preparatbundna re-
striktioner vid använding av p-piller,
men påminner om vikten att beakta gäl-
lande kontraindikationer samt att an-
vändningen bör avbrytas vid misstanke
om trombos och vid sjukdom som inne-
bär långvarigt sängläge och vid skador.
Behov av trombosprofylax bör övervä-
gas.

Debatten blossar upp igen
P-piller infördes för allmänt bruk för

35 år sedan. Idag är de troligen de bäst
studerade läkemedel vi har.  Alltefter-
som kunskaperna om deras effekter och

risker vuxit fram har  p-pillrens sam-
mansättning förändrats för att minska
riskerna för, i första hand, kardiovasku-
lära komplikationer. Med jämna mel-
lanrum har p-pillrens historia kantats av
mer eller mindre substantierade larm-
rapporter. Kvinnor har oroats och för-
letts att sluta använda p-piller, vilket
varje gång resulterat i ett ökat antal
oönskade graviditeter.

Debatten om risker med p-piller har
nu startat igen efter det att fyra studier
publicerats [1-5] som alla pekar på att p-
piller innehållande gestagenerna deso-
gestrel och gestoden skulle kunna inne-
bära en ökad risk för tromboemboliska
komplikationer jämfört med dem som
innehåller t ex levonorgestrel.

Samuelssons och medarbetares arti-
kel i detta nummer är ett belysande in-
lägg i denna debatt. De data som pre-
senteras från Jämtland är på sätt och vis
skrämmande och förstärker vikten av
att sätta ut behandling med p-piller vid
operationer, sjukdomar och skador som
innebär immobilisering (se rekommen-
dationer i separat ruta).

Viktiga data från Jämtland
I Jämtland registrerades under en

femårsperiod totalt 37 fall av trombo-
emboli hos kvinnor mellan 15 och 45 år.
Av dessa inträffade 20 hos kvinnor som
behandlades med p-piller; nio av dessa
fall i situationer där p-pillerbehandling-
en borde ha avbrutits. Om detta hade
gjorts och om de aktuella nio kvinnorna
även fått adekvat trombosprofylax hade
åtminstone vissa av dessa komplikatio-
ner troligen inte inträffat.

Svårigheten att diagnostisera venös
tromboemboli av lindrig art belyses
också i artikeln. Den många gånger
ospecifika symtomatologin gör att man
måste ha mycket vida indikationer för
utredning av misstänkt tromboemboli
hos kvinnor som behandlas med p-pil-
ler. Under utredningen bör p-piller sät-
tas ut. Att man i Jämtland fann fler kvin-
nor med tromboemboli under Desolett-
behandling än vad försäljningen mot-
svarar  överensstämmer med resultaten
av de nyligen publicerade studierna [1-
5]. Lika lite som i dessa studier kan man

från Jämtlandsdata säga i vilken mån de
uppmätta skillnaderna beror på skill-
nader mellan gestagenernas farmako-
logiska egenskaper eller skillnader i
kvinnornas benägenhet för tromboem-
boli.

Att inte ett enda av de 20 fallen av p-
pillerassocierad tromboemboli i Jämt-
land var rapporterat är anmärkningsvärt
och talar för en, åtminstone lokalt, kraf-
tigt minskad rapportering jämfört med
situationen i slutet av 1960-talet då alla
letala och 30 procent av alla tromboser
vid p-pilleranvändning rapporterades
[6]. I hela Sverige har rapporteringen av
dessa komplikationer varit relativt sta-
bil totalt sett, men rapporterade preparat
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Riskfaktorer och risk-
situationer vid användning
av kombinerade p-piller
Kontraindikationer för kombinera-

de p-piller omfattar tidigare eller på-
gående venös tromboembolisk, cere-
brovaskulär eller kardiovaskulär sjuk-
dom.

Kända riskfaktorer för venös trom-
boemboli omfattar hereditet för venös
trombos, övervikt (motsvarande ett
»body mass index» större än 30, mätt
som vikt i kg/m2) eller uttalad venös
insufficiens.

Man bör allvarligt överväga att slu-
ta med p-piller i samband med situa-
tioner som innebär ökad risk för venö-
sa tromboemboliska tillstånd såsom
immobilisering, omfattande trauma
eller operation. Behovet av trombos-
profylax bör noga övervägas i dessa si-
tuationer.

Eftersom många venösa trombo-
emboliska tillstånd ger diffusa sym-
tom bör man överväga att avbryta p-
pilleranvändning under utredningen
vid misstanke om trombos hos patien-
ter som använder p-piller.

I de fall där diagnosen av venös
tromboembolisk sjukdom är osäker,
bör alternativa preventivmedel disku-
teras med patienten då tillståndet kan
vara det första tecknet på p-pillerasso-
cierad trombofili.



har växlat med användningsmönstret
(Figur 1).

Denna jämtska underlåtenhet att föl-
ja gällande regler ter sig märklig, efter-
som man för övrigt har landets högsta
biverkningsrapportering för p-piller.
Även om man inte kan använda spon-
tanrapportering av biverkningar för att
jämföra biverkningsrisker med olika
preparat, om skillnaderna inte är bety-
dande, hade situationen – med en stor
andel tromboser och embolier i sam-
band med sjukdom och skada – om den
varit känd kunnat leda till tidigare på-
minnelser och utbildningsinsatser.

Detta belyser vikten av noggrann bi-
verkningsrapportering även i situatio-
ner där andra faktorer kan vara bidra-
gande. Biverkningsrapportering måste
ingå som en integrerad del i sjukvårdens
framtida kvalitetssäkring.

Den europeiska läkemedelsmyndig-
hetens (EMEA) läkemedelsnämnd
Committee on Proprietary Medicinal
Products (CPMP) informerades i okto-
ber 1995 om tre ännu opublicerade stu-
dier som alla visade en ökad risk för
blodpropp hos kvinnor som använt p-
piller av den s k tredje generationen.

Detta föranledde Läkemedelsverket
att gå ut med ett pressmeddelande samt

att tillsammans med experter från
Svensk förening för obstetrik och gyne-
kologi (SFOG) informera i Läkartid-
ningen [7, 8].

De data som diskuterades vid okto-
bermötet i CPMP publicerades i Lancet
[2-5] och BMJ [1] i december 1995 re-
spektive januari 1996. Företagens vär-
dering av situationen och en oberoende
bedömning av CPMPs rapportör disku-
terades åter vid nämndens möte 15–17
april 1996. Liksom i oktober fann
nämnden ingen anledning att företa
några regulatoriska inskränkningar i
användningen av p-piller innehållande
desogestrel eller gestoden. Man fann
det dock relevant att åter påtala kända
riskfaktorer för venös och arteriell
tromboemboli samt vikten av att ej för-
skriva p-piller till kvinnor med dessa
riskfaktorer och att avbryta använd-
ningen i vissa risksituationer.

Läkemedelsverket har noga följt si-
tuationen tillsammans med sin expert-
grupp från SFOG och vill påminna om
riskfaktorer och risksituationer (se
ruta). Man bör dock beakta att risken för
venösa tromboemboliska sjukdomstill-
stånd i samband med samtliga typer av
p-piller är betydligt mindre än de som
föreligger i samband med graviditet.

Skall vi »screena»
koagulationsrubbningar?
Under senare år har allt fler hereditä-

ra riskfaktorer för venös tromboemboli
identifierats. Den vanligaste, s k APC-

resistens (faktor V, Leiden) [5, 9], före-
kommer hos mellan 2 och 15 procent av
europeiska befolkningar, i Sverige hos
ca 7 procent (varav 6,5 procent hetero-
zygoter och 0,5 procent homozygoter).
Hos patienter med APC-resistens är ris-
ken för venös tromboemboli ökad med
åtta gånger hos heterozygoter och 50
gånger hos homozygoter, och om såda-
na patienter behandlas med p-piller
ökar den till 30 respektive 100 gånger
bakgrundsrisken.

Trots detta är det endast en liten an-
del av alla kvinnor med APC-resistens
som får venösa tromboser även bland
dem som äter p-piller. Dessutom kom-
mer flertalet p-pillertromboser inte ur
denna population. Av dessa skäl får en
undersökning av eventuell APC-resi-
stens ett lågt prediktivt värde och det är
inte rimligt att införa en allmän screen-
ing inför p-pillerbehandling. Om trom-
boemboli förekommer hos kvinnans
föräldrar eller syskon är dock en koagu-
lationsutredning av värde innan kombi-
nerade p-piller förskrivs. Det är viktigt
att inte behandla kvinnor med hereditet
för tromboemboli med p-piller om det
inte är starkt motiverat, och i så fall först
efter en adekvat koagulationsutredning.

Är det skillnad på p-piller
med olika gestagener?
Det finns belägg för att gestagenerna

skiljer sig åt i sina biologiska effekter.
Med samma östrogendos ser man mer
uttalade östrogena effekter med p-piller
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Figur 1. Rapporterade fall av
tromboemboliska komplikationer till
användning av p-piller innehållande olika
gestagener. Frekvensen är uttryckt som
kumulativt antal fall per kumulativt antal
sålda dygnsdoser (i miljoner).
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som innehåller desogestrel som gesta-
gen än med sådana som innehåller le-
vonorgestrel. Det avspeglar sig t ex i ef-
fekterna på det östrogenberoende bärar-
proteinet SHBG och beror med all san-
nolikhet på en skillnad i affinitet till
androgenreceptorer mellan desogestrel
och levonorgestrel. Levonorgestrelets
högre bindning till androgenreceptorn
ger  mer uttalade antiöstrogena effekter.

Skillnaden i östrogenicitet kan för-
klara den kliniskt observerade och rap-
porterade skillnaden i biverknings-
spektrum mellan p-piller med desoge-
strel och med levonorgestrel. Den skill-
naden kan vara av stor betydelse för
kvinnans acceptans av p-piller som pre-
ventivmetod. P-piller med desogestrel
leder också till lipidförändringar som
teoretiskt är mer »gynnsamma» än de
med levonorgestrel som gestagen. 

Effekterna på det hemostatiska sy-
stemet av de olika preparaten är alltför
ofullständigt studerade för att tillåta
några slutsatser om eventuella skillna-
der mellan desogestrel och levonorges-
trel. På teoretiska grunder skulle man
kunna anta att p-piller som är östrogen-
dominerade kan medföra större risk för
venös tromboemboli, medan de som är
mer androgena kan ha fördelar härvid-
lag. Det omvända förhållandet skulle då
kunna gälla på artärsidan via påverkan
på lipoproteinmönstret.

Reell skillnad i trombosrisk?
De studier över sambandet mellan

venös tromboemboli och p-piller med
olika gestagener som nyligen publice-
rats [1-5, 10]  eller är under publicering
har alla uppmätt en skillnad i risk för de
kvinnor som använder p-piller innehål-
lande desogestrel och gestoden och de
som använder preparat innehållande le-
vonorgestrel. Skillnaden varierar såväl
mellan som inom studierna, beroende
bl a på studieort, på ett sätt som saknar
uppenbar biologisk förklaring. Innan
man accepterar studiernas resultat som
beroende på skillnader mellan prepara-
ten måste man därför grundligt granska
effekterna av potentiella felkällor i stu-
dierna samt hur mycket och i vilken
riktning sådana felkällor kan ha inver-
kat på resultaten. Dessa felkällor disku-
terades i den medicinska kommentaren
i Läkartidningen 48/96.

Risken att drabbas av tromboemboli
är, som nämnts, större hos dem som har
familjär anamnes med denna typ av
komplikation. Risken för tromboembo-
li ökar väsentligt första gången som
kvinnan utsätts för höga östrogennivå-
er. Detta sker antingen vid start av p-pil-

lerkonsumtionen eller vid första gravi-
diteten. Det betyder att unga, tidigare
icke gravida kvinnor löper större risk att
få tromboemboliska komplikationer av
p-piller än de som är äldre och har en el-
ler flera graviditeter bakom sig. Efter-
som kvinnor som haft ventrombos inte
bör komma i fråga för p-pillerbehand-
ling är risken mindre för dem som star-
tar p-pillerbehandling efter sin första
graviditet. 

Detta betyder att det är svårt att jäm-
föra grupper som innehåller olika stor
andel förstagångsanvändare eller olika
stor andel kvinnor som varit gravida. En
del av skillnaden mellan nya och äldre
p-piller i risken för venös tromboembo-
li kan förklaras av en större andel första-
gångsanvändare och fler som tidigare
inte varit gravida i den grupp som fått de
nyare preparaten.

P-piller av den tredje generationen
(innehållande desogestrel eller gesto-
den) har dessutom av många förskriva-
re uppfattats som säkrare ur »kardiovas-
kulär» synvinkel. Detta kan naturligtvis
ha medfört att kvinnor med någon iden-
tifierbar kardiovaskulär riskfaktor för-
skrivs företrädesvis p-piller av denna
typ – om de får p-piller alls. Om så va-
rit fallet, vilket vissa förskrivningsstu-
dier tyder på, bör det ha lett till en ökad
trombosincidens för tredje generatio-
nens p-piller.

Sammanfattningsvis kan sägas att
det teoretiskt finns felkällor av flera
slag och att de alla tenderar att överskat-
ta skillnaderna mellan p-piller innehål-
lande desogestrel eller gestoden och de
som innehåller levonorgestrel. Det
finns indirekta bevis för att dessa felkäl-
lor verkligen förekommer i de studera-
de områdena, men hur stor del av den
uppmätta skillnaden som kan förklaras
av dessa felkällor går ej att avgöra. Det
är dock tämligen klart att en eventuell
kvarvarande skillnad, som beror på pre-
paratens farmakologiska effekter, är
mindre än ett extra fall av tromboembo-
li per 10 000 behandlingsår. 

Vad vet vi om skillnader
i risken för hjärtinfarkt?
I vissa tidigare p-pillerstudier har

risken för hjärtinfarkt befunnits vara
förhöjd, framför allt hos äldre och hos
rökare. Risken för hjärtinfarkt hos kvin-
nor i de åldersgrupper som använder p-
piller är mycket mindre än risken för
tromboembolier, men mortaliteten i
hjärtinfarkt är klart större än vid trom-
boemboli.

Från det engelska dödsorsaksregist-
ret framgår att mortaliteten är större i

hjärtinfarkt än i tromboemboli redan
från 24 års ålder. I WHO-studien [3],
den transnationella studien [10] och i
»record linkage»-studien från England
[4] var den relativa risken för hjärtin-
farkt med tredje generationens p-piller
jämfört med andra generationens p-pil-
ler 0,9, 0,4 respektive 0,7 men ingen av
studierna var stor nog att ge signifikan-
ta resultat.

En kombinerad analys av materialet
från WHO-studien och den transnatio-
nella studien planeras så snart datain-
samligen i den transnationella studien
avslutats. En sådan analys kan dock
knappast vara klar förrän mot slutet av
1996. De felkällor som tenderade att
överdriva skillnaderna för tromboem-
boli mellan de olika gestagenerna kom-
mer att underskatta en eventuell skill-
nad i risken för hjärtinfarkt.

I de tre hittills publicerade studierna
har man inte heller kunnat studera in-
verkan av behandlingstidens längd. Om
det finns en skillnad i risken för hjärt-
infarkt via påverkan på lipoprotein-
mönstret är det inte rimligt att anta att
man skulle se ett momentant inträdande
respektive avklingande av en sådan ef-
fekt. 

Det finns alltså inga data som under-
lag för den tyska rekommendationen att
inte välja p-piller innehållande deso-
gestrel eller gestoden till kvinnor under
30 års ålder, utan reservera dessa för
kvinnor över 30 år som tidigare använt
p-piller. 

Vad rekommendera i Sverige?
Läkemedelsverket och en expert-

grupp från SFOG har kommit fram till
att vi i dagsläget helt ställer oss bakom
CPMPs rekommendationer att det inte
finns anledning att införa preparatbund-
na restriktioner i användningen av p-
piller; däremot att det är viktigt att noga
följa givna rekommendationer och var-
ningar (se ruta). Allteftersom nya data
blir tillgängliga kommer Läkemedels-
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verket att tillsammans med sin expert-
grupp noggrant värdera situationen på
nytt och gå ut med ändrade rekommen-
dationer om så bedöms vara sakligt mo-
tiverat. 

Viktigt är att undvika behandling av
kvinnor med ökad trombosrisk samt att
ha vida indikationer för utredning av
misstänkt tromboemboli. Under utred-
ningen, liksom vid immobilisering,
större kirurgiska ingrepp och skador på
extremiteterna bör behandling med p-
piller avbrytas. Trombosprofylax bör
övervägas noga i dessa situationer.
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Primär pulmonell hypertoni
av aptithämmande medel?
En fall–kontrollstudie, där 95 patien-

ter med primär pulmonell hypertension
jämfördes med 355 köns- och ålders-
matchade kontroller, tyder på att aptit-
nedsättande medel ökar risken för den-
na sällsynta men ofta dödliga sjukdom.

Den årliga incidensen uppskattas till
ett fall per 500 000 invånare, men risken
var enligt studien mer än 30 gånger för-
höjd bland obesa patienter som använt
anorektika mer än tre månader.

I flertalet fall gällde det dexfenflura-
min, som nyligen godkänts av den ame-
rikanska läkemedelskontrollen. Efter-
som övervikt är ett växande problem,
som det visat sig svårt att bemästra,
väntas behandlingen med aptitnedsät-
tande medel öka kraftigt i USA, trots att
långtidseffekterna inte har klarlagts.

I en ledarkommentar påpekas att fel-
källorna i studien är så många att sam-
bandet med primär pulmonell hyperten-
sion inte kan anses bevisat, och den
eventuella risken med behandlingen be-
traktas som liten vägd mot de fördelar
det innebär att sänka kraftig övervikt.
Men skärpt observans och strikta indi-
kationer krävs; läkemedel bör normalt
sättas in endast om annan behandling
misslyckats och vid kroppsmasseindex
över 30. Om patienten inte går ner mer
än 1,8 kg på en månad bör man sluta
med aptitnedsättande medel, rekom-
menderar ledarskribenterna.

N Engl J Med 1996; 335:
609-16, 659-60.

Risken för protatacancer
grundläggs i fostrets miljö?
En svensk fall–kontrollstudie av 250

individer med prostatacancer och 691
kontroller tyder på att fostrets expone-
ring för graviditetshormoner och andra
tillväxtfaktorer påverkar både risken att
få sjukdomen och kanske i ännu högre
grad risken att dö av den.

Studien bygger på data från de sven-
ska befolknings- och cancerregistren
och förlossningsjournaler från Akade-
miska sjukhuset i Uppsala ända från
1874. Preeklampsi och prematuritet
(förlossning före 36 graviditetsveckor)
visade sig ha ett samband med låg risk
för prostatacancer; medan index som
speglar fostrets tillväxt sent i gravidite-
ten visade på ökad risk att dö av sjukdo-
men.

I denna studie fick patienterna dia-
gnosen vid i genomsnitt 70 års ålder,
dvs mycket långt efter den misstänkta

exponeringen. Det har emellertid nyli-
gen visats att  neoplasi i prostataepitel är
ganska vanlig bland män redan mellan
20 och 30 år.

Forskarna anser sig ha stöd för sin
hypotes av det faktum att koncentratio-
nen av östrogen och andra hormoner of-
tast är lägre hos kvinnor med pre-
eklampsi eller eklampsi.

De pekar också på att den ökande in-
cidensen av prostatacancer föregåtts av
en lång tids ökning av nyföddas vikt och
övervikt.

BMJ 1996; 313: 337-41.

Tillväxthormon i USA
ges utanför indikationerna
En enkät till mer än 500 amerikanska

barnendokrinologer tyder på att många
av dem tycker det är rätt att ge tillväxt-
hormon även till sådana kortvuxna barn
som inte har brist på hormonet. De mer
begränsade indikationer som den ame-
rikanska läkemedelsmyndigheten FDA
rekommenderat följs alltså inte.

De små studier som gjorts på barn
utan brist på tillväxthormon har gett
motsägelsefulla resultat. Barnen har
inte följts till vuxen ålder och man vet
inte säkert hur långa de skulle ha blivit
utan hormonbehandlingen. Många an-
dra frågetecken finns i fråga om gränsen
för hormonbrist respektive kortvuxen-
het, men man vet att tillväxthormon är
mycket dyrt och att det finns biverk-
ningar.

Två nya öppna studier av små grup-
per behandlade med tillväxthormon –
16 kortvuxna barn respektive 17 flickor
med Turners syndrom – tyder på att be-
handlingen ger blygsam effekt: den be-
räknade vinsten bland de kortvuxna var
2,8 cm för pojkar och 2,5 cm för flick-
or. Även om vinsten vid Turners syn-
drom kan vara högre är det viktigt att
patienterna inte inges orealistiska för-
väntningar.

Det finns risk för att pågående ran-
domiserade studier inte kan fullföljas
eftersom man i USA godkänt indikatio-
nen Turners syndrom. Detta kan bidra
till att i praxis vidga indikationerna yt-
terligare, och tillverkarna kan stimulera
användningen genom att öka produktio-
nen av rekombinant tillväxthormon och
genom att sänka priserna. Den ameri-
kanska enkäten visade att priset samt
krav från kortvuxna barns föräldrar spe-
lade en stor roll för beslutet att behand-
la eller att avstå. Tillväxthormon kan bli
en tillväxtindustri.

JAMA 1996; 276: 531-7, 567-8,
Lancet 1996; 348: 3-4, 13-6, 25-7.
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