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Farmakoterapi av fetma – från bistra
erfarenheter till framtidsmöjligheter
Att behandla fetma med läke-

medel är på inget vis någon ny
idé. Den historiska utvecklingen
inger ingalunda någon särskild
optimism, då hittillsvarande
läkemedel nästan alltid lett till
allvarliga katastrofer. 

Redan 1893 började man behandla
fetma med sköldkörtelhormon, vilket
självfallet ledde till giftstruma och livs-
hotande komplikationer. År 1933 prö-
vade man dinitrofenol, vilket gav kata-
rakter och neuropati, och redan 1937 in-
troducerades amfetamin, som sänkte
aptiten men också gav svåra beroende-
tillstånd. På 1960-talet lanserades i
USA de mångfärgade så kallade rain-
bow pills, som var en livsfarlig bland-
ning av digitalis för att ge illamående,
vätskedrivande för att minska vikten ge-
nom att påverka vattenhalten i kroppen
m m; dödsfall har beskrivits, återigen en
förutsebar komplikation. 

Aminorex introducerades 1971, och
framför allt från Schweiz beskrevs en
tryckförhöjning i lungkretsloppet, en
allvarlig skada, som man drog sig till
minnes när fenfluramin och dexfenflu-
ramin omkring 20 år senare först rap-
porterades ge upphov till ett ökat tryck i
lungkretsloppet, sedan också klaff-
skador [1].

Är beviskraven för höga?
Idag menar vissa experter att man

har ställt extremt höga krav på effekten
av viktreducerande läkemedel. En jäm-
förelse kan göras med läkemedel som
använts för att påverka blodsocker och
blodfetter. När de första perorala diabe-
tespreparaten introducerades räckte det
för registrering med att visa att de hade
en effekt på blodsockernivån. Ingen
krävde att man skulle visa att diabe-
teskomplikationer senarelades eller
uppsköts, att mortaliteten påverkades
gynnsamt eller att livskvaliteten ökade.
När de lipidsänkande preparaten intro-

ducerades på 1970-talet hade dock
plötsligt kraven på dessa läkemedel
ökat, möjligen därför att höga blodfetter
mera förknippades med livsstilspro-
blem än diabetes. 

Nu krävde myndigheterna att man
skulle visa inte bara en lipidsänkning,
vilket var lätt gjort, utan också en
minskning av de aterogena lipoprotei-
nernas skadeeffekter i kärlsystemet.
Det tog några år, men sedan kunde man
undan för undan visa att även de äldre,
och än mer de nya lipidsänkarna, hade
de efterfrågade effekterna. Idag uppfat-
tas det närmast som konstfel att inte be-
handla hyperlipidemi med t ex statiner.

Fetmans komplikationer
På samma sätt har man inte velat

nöja sig med att enbart se viktreduktion
som en behandlingseffekt utan letat
efter associerade förändringar i risk-
panormat. De nya läkemedel som idag
har blivit tillgängliga kan i allmänhet
påvisa gynnsamma effekter på fetmans
komplikationer, i vissa fall till och med
i större omfattning än vad som betingas
av själva viktnedgången.

När ett preparat som Troglitazone in-

troduceras som monoterapi är effekten
synnerligen blygsam och ger en reduk-
tion av HbA1c med 0,5–1 procent. Det
finns ännu inga jämförande studier mel-
lan troglitazone och sulfonylurea eller
metformin. Icke desto mindre har pre-
paratet registrerats som ett hjälpmedel
vid diabetesterapi [2]. Men likartade
effekter kan uppnås med viktreduceran-
de preparat som Xenical [3].

Ar gumenten för och emot
Den som argumenterar emot läke-

medelsterapi för fetma menar att vikt-
nedgången är blygsam, att historien för-
skräcker, att långtidsstudier som visar
på effektivitet och säkerhet saknas och
att behandlingen är dyrbar. 

De som å andra sidan hävdar att
läkemedelsbehandling kan vara av vär-
de menar att det finns kliniska fördelar,
även om viktnedgången är begränsad.
Läkemedelsbehandling skall ses som
ett tillägg till basterapin med kost-, mo-
tions- och beteendeförändring. 

För många patienter är behandlings-
resultaten utomordentliga och det gäller
därför att identifiera prediktorer för be-
handlingsframgång. De nya läkemedel
som nu finns tillgängliga är faktiskt säk-
ra och har idag prövats lika länge som
andra nya läkemedel som används för
kroniska sjukdomar. 

Och slutligen är det fullt möjligt att
man vid en sammanjämkning av kost-
naderna för fetman och dess komplika-
tioner kan komma att finna att läkeme-
delsbehandling av fetma blir billigare
än att behandla fetman och alla dess
komplikationer.

Idag kan vi beskriva historien så att
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’’ Det finns all anledning
att tro att vi inom det när-
maste decenniet kommer att
ha tillgång till ett flertal
säkra och effektiva läke-
medel som visserligen inte
kommer att normalisera
kroppsvikten men som kan
minska fetmans komplika-
tioner och därmed öka livs-
kvaliteten och välbefinnan-
det.’’

Läkemedelsbehandling mot fetma skall
enligt förespråkarna ses som ett komple-
ment till andra åtgärder i viktminskande
syfte. (Personen på bilden har inget
direkt samband med artikeln.)
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fetmabehandlingen med farmaka befin-
ner sig på samma nivå som läkemedels-
behandlingen av hypertoni på 1950-ta-
let. Sedering användes ofta för att sänka
blodtrycket, och till och med kirurgiska
ingrepp med sympatektomi förekom.
Idag ter sig dessa behandlingsprinciper
som barbariska och primitiva. 

Den mest använda blodtrycksterapin
i USA och många andra länder under
1960- och 1970-talen var metyldopa
som användes av miljoner hypertoni-
patienter. Metyldopa gav upphov till
trötthet och koncentrationssvårigheter,
galaktorré, positivt Coombs’ test hos 20
procent av patienter och hemolytisk
anemi i 1–3 procent av de behandlade
patienterna. ANF-positivitet utveckla-
des hos 13 procent av de behandlade,
och patologiska leverfunktionstester
hos 6 procent. 

Denna biverkningsprofil, som idag
ter sig som en skräckbild, var den klinis-
ka realitet med vilken dåtidens hyperto-
niexperter laborerade. Metyldopa be-
skrevs som det läkemedel som »många
läkare fann vara mest effektivt och minst
problemfyllt för det stora flertalet pati-
enter med måttlig hypertoni», enligt hy-

pertoniexperten Kaplan 1982 [4]. 
Dagens antihypertensiva har effekt

över lång tid, och denna effekt kan upp-
rätthållas till ett minimum av subjektiva
biverkningar och objektiva oönskade
förändringar av kroppsfunktionerna.

Forskningsmässig explosion
Vi  ser för närvarande en explosion

på forskningsfronten för farmakologisk
obesitasterapi. Det accelererande fet-
maproblemet, det kroniska behand-
lingskravet och den stora målgruppen
gör självfallet fetmafarmakoterapi till
ett attraktivt utvecklingsområde för lä-
kemedelsindustrin. 

Forskningsfronten har också lett oss
därhän att det nu finns nya intressanta
angreppspunkter för att manipulera
med såväl primärt aptitnedsättande sub-
stanser, som verkar i centrala nervsyste-
met, som signalsubstanser från övre de-
len av tunntarmen, som genom sin fri-
sättning under måltidens gång markerar
mättnad. 

Det finns all anledning att tro att vi
inom det närmaste decenniet kommer
att ha tillgång till ett flertal säkra och ef-
fektiva läkemedel som visserligen inte

kommer att normalisera kroppsvikten
men som kan minska fetmans kompli-
kationer och därmed öka livskvaliteten
och välbefinnandet. 

Det återstår att se om det till och med
från hälsoekonomisk synpunkt kan vara
fördelaktigt att behandla med ett prepa-
rat mot fetma istället för med tre prepa-
rat mot diabetes, hypertoni och hyper-
lipidemi – de fetmasamband som idag
ofta helt okontroversiellt föranleder en
polyfarmakoterapi som minst av allt är
kausal.
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Om dödshjälp i Nederländerna:

Skjut inte på pianisten – läs böckerna istället
»Skjut inte på pianisten, han

gör så gott han kan» lär det ha
stått på en bar i Vilda Västern,
där man uppenbarligen sköt
först och tänkte sedan. 

Jag tycker det är trevligt att Susanne
Ringskog och Danuta Wassermann (SR
&DW) har läst min recension (Läkar-
tidningen 36/99) av två böcker om euta-
nasi: »Asking to die. Inside the Dutch
debate about euthanasia» och »A time
to die.The place for physisian assist-
ance». 

De har båda tidigare tagit till orda i
denna fråga och då alltid intagit en ore-
sonligt negativ attityd till allt vad döds-
hjälp heter, och deras kommentarer är
därför förutsägbara  (Läkartidningen

3/00). Men den här gången förstår jag
ärligt talat inte vad de menar och genom
att totalt missförstå vad jag skrivit är det
helt uppenbart att de inte läst de båda
aktuella böckerna. Enklare således att
ge sig på pianisten/recensenten. Jag
nöjer mej därför med att bara rätta till
några av de värsta missförstånden.

I den holländska boken diskuteras
utförligt eutanasifrågan på basen av
Remmelinkrapporten, som avhandlar
året 1990, och dess efterföljare från året
1995. Dessa mycket omfattade forsk-
ningsrapporter bygger bla på läkar-
enkäter. Genom att ge åtalseftergift åt
alla som deltog fick man en mycket hög
svarsprocent, vilket anses ge en mycket
trovärdig bild av hur eutanasi sker i
Holland. Det är alltså detta som jag
nämner i min recension och inte något
annat, som SR&DW försöker få det till. 

Inga tecken på »sluttande plan»
Eftersom de uppenbarligen inte läst

boken och därmed heller inte förstått re-
sonemanget om det »sluttande planet»

blir deras resonemang svårt att följa.
Kritik erna till dödshjälp har nämligen
alltid hävdat att om eutanasi blev till-
låten skulle antalet diskutabla fall ten-
dera att öka okontrollerat (slippery
slope), men erfarenheterna från Hol-
land visar det motsatta. Lika menings-
lösa blir SR&DWs spekulationer om
åldrar och diagnoser. Alla siffror finns i
boken, och den absoluta majoriteten led
av metastaserande cancer, medan tex
aids utgjorde 1,7 procent.

Jag nämnde inte i min recension psy-
kiskt lidande som indikation för eutana-
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’’ Om de sedan i ett nytt in-
lägg kunde återkomma med
något annat än fundamen-
talistisk polemik skulle den
viktiga och svåra frågan
om dödshjälp kunna föras
som en dialog istället.’’


