
I Läkartidningen 11/98 skriver
Ralph Nisell och medarbetare [1] att
psykosociala faktorer kan ha betydelse
vid reumatoid artrit. Vi vill här tillägga
att nyare studier indikerar att även sjuk-
domsförloppet kan påverkas.

Modern experimentell psykoneuro-
immunologi beskriver psykosomatiska
samband vid reumatoid artrit och andra
sjukdomar med åtminstone delvis auto-
immun genes [2]. Härigenom öppnas
intressanta möjligheter till forskning
om psykoneuroimmunologins kliniska
signifikans [3]. Ett försök att påvisa så-
dan effekt har gjorts i avhandlingsarbe-
tet »Psychological processes in somatic
disease» [4]. Forskningshypotesen var
att om psykoterapi till bl a patienter
med reumatoid artrit kan leda till att pa-
tienterna kan förstå och bättre hantera
sin livssituation så att deras psykiska
stress avtar kan detta leda till att även
den reumatiska sjukdomsaktiviteten
avtar. Den viktigaste studien omfattar
15 konsekutiva patienter med reuma-
toid artrit. De fick psykodynamiskt ori-
enterad insiktsterapi en gång (60–90
minuter) i veckan, som regel under 3–4
år.

Under en detaljstuderad 4-årsperiod,
som innefattade terapiperioden, konsta-
terades i gruppen signifikant samband
mellan förloppet av patienternas psy-
kiska tillstånd och det reumatiska sjuk-
domsförloppet. Före terapin kunde 8 av
15 patienter förvärvsarbeta, efter tera-
pin arbetade alla 15.

I en annan studie i samma avhand-
ling [4] följde man upp tolv patienter
som 20 år tidigare behandlats med fasta
och laktovegetarisk kost med flera tem-
porärt goda resultat men de fick snart

recidiv. Alla tolv erbjöds då att på för-
sök delta i psykodynamisk insiktstera-
pi. Fem var villiga att delta. Var och en
av dessa fem kunde parvis matchas för
funktion i dagligt liv med en av dem
som ej ville delta.

Sänkan hos dem som deltog i terapin
var i genomsnitt lika hög som hos deras
matchade kontroller (51 respektive 50
mm när de ej tog steroider).

Fyra av de fem fullföljde psykotera-
pin i ca 3–4 år. En avbröt efter 11/2 år.
Hennes psykiska trauma var för svårt,
hon orkade inte fortsätta.

Samtliga fyra som fullföljt psykote-
rapin kunde arbeta och förde ett normalt
liv efter 20 år. Den som avbröt psykote-
rapin försämrades och avled 13 år sena-
re vid 51 års ålder. Av de fem som ej del-
tog i psykoterapin var efter 20 år en helt
rullstolsbunden. Två kunde inomhus
förflytta sig sakta med kryckkäppar,
men utomhus måste de köras i rullstol.
En var död. Endast en kunde föra ett
normalt liv. Det var en kvinna som led
av depressionsperioder. Depression kan
ha en immundepressiv effekt och där-
igenom dämpa den reumatiska sjuk-

domsaktiviteten [5]. Utförliga fallbe-
skrivningar finns i originalarbetet.
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Under historiens lopp har företrädare
för skilda ideologier, såväl religiösa
som politiska, hävdat den egna åskåd-
ningens etiska överlägsenhet. Dessa
ideologier har inte sällan utmynnat
både i en allmän oförsonlighet och i all-
varliga kränkningar av humanistiska
värderingar och individers integritet.

Beträffande psykoterapi har under
större delen av vårt århundrade USAle-

gat något decennium före utvecklingen
i Sverige.

I USA har kognitiv terapi och be-
teendeterapi alltmer vunnit terräng på
den psykodynamiska terapins bekost-
nad. Inget talar emot en likartad utveck-
ling även i Sverige.

Företrädarna för psykodynamisk te-
rapi måste rimligtvis ge upp sitt anspråk
på monopol på det psykologiska eller

psykoterapeutiska fundamentet i mo-
dern psykiatri. Man måste vara beredd
att visa respekt för och ge plats åt nyare
terapiformer. Om inte annat så för att
bevara trovärdigheten hos den egna in-
riktningen.
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Psykoterapi kan påverka reumatoid artrit

Att psykologiska och sociala fakto-
rer har betydelse för upplevelse av
smärta och för smärtbeteende vid reu-
matiska sjukdomar, liksom vid andra
sjukdomstillstånd, föreligger det för-
modligen inget större tvivel om. I vår

artikel om smärta vid reumatiska sjuk-
domar (Läkartidningen 11/98) tar jag
och medarbetare upp olika aspekter av
smärtproblemet hos reumatiker.

Att som Noomi Elander Lindberg
hävda att sjukdomsförloppet vid reu-

Replik:

Fortsatta studier efterlyses



Det är inte visat att en aggressiv far-
makologisk blodtryckssänkning är bätt-
re än en mer måttfull sådan. Det är
olyckligt att Lancet accepterat den tolk-
ning som gruppen bakom HOT-studien
formulerat, nämligen att »Intensive
lowering of blood pressure in patients
with hypertension was associated with
a low rate of cardiovascular events» [1].
Studien antyder snarare att de patienter
klarar sig bäst vilka, av metabola eller
andra skäl, svarar på blodtrycksbehand-
ling med en kraftigare blodtryckssänk-
ning.

I studien randomiserades 18790 hy-
pertoniker i åldrarna 50–80 år till en av
tre grupper i syfte att nå ett diastoliskt
målblodtryck på ≤90, ≤85 respektive
≤80 mm Hg. Dock uppnåddes inte den-
na skillnad i slutblodtryck vilka hamna-
de så snävt som på 85, 83 och 81 mm
Hg. Blodtrycket mättes med patienten
sittande med manschetten i hjärthöjd
vilket ger ca 10 mm lägre diastoliskt
tryck än om armen är parallell till ster-
num [2].

Alla insattes på 5 mg felodipin (vil-
ket omöjliggjorde jämförelse med an-
nan aktiv behandling eller placebo). Be-
roende på blodtryckssänkningen gjor-
des därefter stegvis tillägg med först be-
tablockare eller ACE-hämmare, däref-
ter ytterligare 5 mg felodipin, därefter
ökad dos av tidigare insatt betablockare
respektive ACE-hämmare och slutligen
ett av två alternativ: ACE-hämmare till
dem som fått betablockerare och vice
versa eller hydroklortiazid.

De tre grupperna tycks ha skilt sig
mer beträffande antal preparat än upp-
nått målblodtryck: 76 procent av patien-
terna med planerat målblodtryck ≤80
hade efter två år fått tillägg av åtminsto-
ne betablockerare eller ACE-hämmare
jämfört med 69 procent respektive 60
procent i ≤85- och ≤90-grupperna
(p<0,0001).

Motsvarande andel som stod på
maximal behandling var i de tre grup-
perna 18 procent, 13 procent och 9 pro-
cent (p<0,0001).

Resultatet måste ha blivit en besvi-
kelse för de inblandade. Ingen skillnad
sågs i kardiovaskulära händelser mellan
de tre grupperna utom hos diabetikerna
där lägre målblodtryck var gradvis för-
enat med minskad risk för hjärtinfarkt
och stroke. Det förefaller mer troligt att

resultatet hos diabetikerna är en effekt
av ACE-hämning och/eller betablockad
än av aggressiv blodtryckssänkning.
Fyndet stärker misstanken från tidigare
studier att kalciumblockerare inte är
lämpliga för diabetiker [3-5].

Eftersom målblodtrycket inte tycks
ha spelat någon roll för utfallet riktar
författarna i stället uppmärksamheten
mot uppnått blodtryck. Detta var signi-
fikant relaterat till större kardiovaskulä-
ra händelser, liksom till kardiovaskulär
mortalitet, med optimalt diastoliskt
blodtryck omkring 85 mm Hg. Att stu-
dien från början var upplagd för analys
av denna effekt gör inte nedtoningen av
huvudfrågan mindre felaktig, än mindre
vantolkningen av resultatet. HOT-studi-
en ger inget stöd för att ändra på nuva-
rande behandlingsprinciper vid hyper-
toni.
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matoid artrit påverkas av psykoterapi är
däremot en helt annan sak. Jag vill på-
stå att de publicerade studier som hän-
visas till (Noomi Elander-Lindbergs av-
handling 1997) inte kan anses bevisa att
psykoterapi verkligen påverkar RA-
sjukdomen i positiv riktning. Metodi-
ken i studierna är alltför bristfällig. An-
talet behandlade patienter är förhållan-
devis få och den typ av positiv selektion
av behandlingspatienter som ägt rum,
samt att utvärdering ej gjorts av obero-
ende observatör, medför att man måste
vara ytterst försiktig med slutsatserna.

Vi vet fortfarande för litet
Det är emellertid komplicerat att

göra bra studier i ämnet och det kräver
mycket god vetenskaplig approach för
att kunna dra tillförlitlig a konklusioner.
Att det är svårt med utvärderingen be-
rättigar dock ej till att acceptera och
rättfärdiga behandlingar där vi fortfa-
rande vet alltför litet. Det skulle inge
eventuella falska förhoppningar för pa-
tienten och kunna vara en falsk varude-
klaration för behandlingen. Andra tera-
pier som anses påverka sjukdomsför-
loppet (såsom olika sjukdomsmodifie-
rande farmaka) har genomgått avsevär-
da prövningar innan de kommer ut »på
marknaden» och kan först då rekom-
menderas som ett positivt sjukdomspå-
verkande alternativ.

Psykoterapi torde givetvis ha samma
värde för reumatikern som för andra
människor. Men att påstå att det reuma-
tiska sjukdomsförloppet förbättras är
inte lämpligt, åtminstone inte med da-
gens kunskap. Elander-Lindbergs av-
handling bör således betraktas som ett
relativt intressant pilotprojekt med fall-
beskrivningar och som möjligen kan ge
tankeväckande idéer. Fortsatta och ve-
tenskapligt välplanerade studier efter-
lyses för att ge bättre klarhet.
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Vilseledande tolkning av blodtrycksstudie
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