
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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