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De s k kalciumantagonisterna är
en grupp av läkemedel som an-
vänts sedan 1970-talet på olika

indikationer, framför allt vid behand-
ling av hypertoni men även mot bl a an-
gina pectoris, kardiell rytmrubbning
och Mb Raynaud. 

Under de senaste fem–sex åren har
en debatt uppkommit om dessa medels
roll inom hypertonivården. Skarp kritik
har riktats mot dem med argument som
att de skulle vara skadliga, ineffektiva i
att förebygga kardiovaskulär morbi-
ditet och mortalitet, cancerframkallan-
de etc [1-3]. 

Brist på argument 
Länge har dock debatten lidit av brist

på argument grundade på data från ran-
domiserade studier, utan har i hög grad
fått förlita sig på uppgifter från olika
ekologiska (observationella) studier,
som regel av retrospektiv karaktär. 

Nu har emellertid en rad nya studier
tillkommit som lyfter debatten till att i
ökad grad handla om fakta från kontrol-
lerade interventionsstudier. 

Nya observationsstudier
I en analys av den prospektiva diabe-

tesrisken förknippad med olika antihy-
pertensiva läkemedel fann man i en stor
observationsstudie från USA, omfat-
tande 12 550 patienter mellan 45 och 64
år, att kalciumantagonister, ACE-häm-
mare och tiaziddiuretika ej medförde en
ökad risk, medan användandet av beta-
receptorblockerare ökade denna risk
med 28 procent, justerat för en rad oli-
ka samvarierande faktorer [4]. 

Risken för suicid vid användandet av
kalciumantagonister, vilken uppmärk-
sammats i en svensk studie [5], har inte
kunnat bekräftas i en annan stor ameri-
kansk studie baserad på data från
153 458 patienter med hypertoni följda
under perioden 1991–1998 [6]. 

En skotsk observationsstudie har
funnit att bruk av kalciumantagonister
hos 2 297 patienter inte var associerat
med en ökad risk för cancer vare sig i
jämförelse med bruk av andra antihy-
pertensiva medel (n= 2 910) eller vid
jämförelse med en normotensiv befolk-
ning [7].

Nya behandlingsstudier
Den aktuella studien Swedish Trial

in Old Patients Hypertension 2 (STOP-
2) testade effekterna av »ny» terapi
(ACE-hämmare och kalciumantagonis-
ter) mot »konventionell» terapi (beta-
receptorblockerare och tiazider) hos
äldre svenska patienter med hypertoni
[8]. 

Ingen klinisk effektskillnad mellan
dessa kategorier av läkemedel kunde
noteras, men väl att behandling med
ACE-hämmare föreföll mer effektiv än
behandling med kalciumantagonister i
en sekundäranalys avseende kardiovas-
kulära händelser [8]. 

Vid mötet arrangerat av European
Society of Hypertension (ESH) i Göte-
borg nyligen presenterades data från två
stora behandlingsstudier avseende bl a
kalciumantagonister. Den första av des-
sa var Nordic Diltiazem Intervention
Trial (NORDIL). Den omfattade
10 881 hypertoniker (52 procent kvin-
nor) i Sverige och Norge, vilka rando-
miserats till behandling med antingen
kalciumantagonisten diltiazem eller
konventionell behandling (betarecep-
torblockad eller tiaziddiuretikum). 

Huvudresultatet var att bägge be-
handlingarna var likvärdiga avseende
den primära slutmätpunkten, dvs att fö-
rebygga hjärt–kärlsjukdom och morta-
litet [9]. I en sekundäranalys fann man
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Sammanfattat

• I sina huvudeffekter på kardiovaskulär morbiditet och mortalitet
samt totalmortalitet är kalciumantagonisterna likvärdiga dem vid
konventionell behandling (betareceptorblockad och tiaziddiureti-
ka), och uppvisar ej ökad förekomst av allvarliga biverkningar. 

• Kalciumantagonister förefaller att bättre kunna förebygga 
nyinsjuknande i typ 2-diabetes och slaganfall än 
konventionell terapi.

• För att uppfylla de moderna blodtrycksmålen krävs ofta 
kombinationsbehandling, i vilken såväl kalciumantagonister 
som betareceptorblockerare, tiaziddiuretikum i lågdos 
samt ACE-hämmare kan ingå.

• Vid behandling av hypertoni vid typ 2-diabetes försvarar 
kalciumantagonister väl sin plats. De är likvärdiga övriga 
läkemedel till sina kliniska effekter hos såväl medelålders 
som äldre diabetiker.



signifikant färre nya fall av slaganfall i
diltiazemgruppen än i den konventio-
nellt behandlade gruppen; relativ risk
0,80 (95 procents konfidensintervall
0,65–0,99). 

Tolererbarheten i bägge dessa be-
handlingar var likvärdig, liksom antalet
nyinsjuknade diabetiker i bägge grup-
perna. 

Nästa uppmärksammade studie var
International Nifedipine Once-daily
Study: Intervention as a Goal in Hyper-
tension Treatment (INSIGHT), som in-
kluderade 6321 högriskhypertoniker i
fem europeiska länder samt i Israel. Pa-
tienterna randomiserades till initial be-
handling med antingen nifedipin i»slow
release»-beredning (n=3157) eller till
en behandling med diuretikakombina-
tioner, där man senare kunde lägga till
betareceptorblockad (n=3164). 

Huvudresultaten var även här att
bägge behandlingarna bedömdes som
likvärdiga avseende primära slutmät-
punkter (P=0,62) efter en uppföljning
på fyra år [10]. Patienter som ställdes på
nifedipin hade signifikant (P<0,01) fler
sidoeffekter i form av rapporterade an-
kelödem (28 procent respektive 4,3 pro-
cent; majoriteten tog nifedipin 60 mg
dagligen), men även signifikant färre
fall av depression (3,9 procent respekti-
ve 5,7 procent) och ny diabetes (4,3 pro-
cent respektive 5,6 procent) samt färre
allvarliga sidoeffekter och metabola
rubbningar (gikt) än patienterna i tia-
zidgruppen. 

En sekundäranalys fann signifikant
fler fall av ny hjärtsvikt i den grupp som
behandlats med nifedipin.

Likheterna överväger mellan
NORDIL- och INSIGHT-studierna i
bemärkelsen att behandling med en kal-
ciumantagonist var likvärdig den med
konventionell behandling i primära 
slutmätpunkter, även om en rad intres-
santa fynd framkom i de sekundära ana-
lyserna. Denna likhet mellan preparat-
grupperna gällde även den stora ande-
len patienter med typ 2-diabetes i 
INSIGHT-studien (21 procent). I

NORDIL-studien var andelen diabeti-
ker betydligt mindre (7 procent), men
även där förelåg likhet i effekt.

Kvarstående frågor
Tidigare misstankar om kalciuman-

tagonisternas farlighet har således ej
kunnat beläggas, varken i placebo-
kontrollerade studier, främst Systolic
Hypertension in Europe (SYST-EUR)
[11], eller i de nya behandlingsstudier-
na med jämförande aktiva behandlingar
(STOP-2, NORDIL, INSIGHT) som
här relateras. Trots detta kvarstår en rad
viktiga frågor. 

Hur är det med långtidssäkerheten
för dessa medel vad gäller tex cancer-
incidens, något som hittills inte redovi-
sats i de nya interventionsstudierna?
Färska observationsstudier har emeller-
tid inte pekat på någon ökad cancerrisk
[7], men resultat från de randomiserade
studierna bör avvaktas. 

Är ACE-hämmarna överlägsna kal-
ciumantagonisterna? Detta antyddes
bl a i en sekundäranalys i studien 
Appropriate Blood Pressure Control
(ABCD) [12], vars författare dock fått
revidera sina slutsatser till att ingen
skillnad mellan preparatgrupper kunde
påvisas i studien vad gäller effekt på pri-
mära slutmätpunkter (njurprotektion)
[13]. STOP-2-studien hade inte som hu-
vudsyfte att testa skillnaden mellan
ACE-hämmare och kalciumantagonis-

ter. Det har dock Anti-hypertensive and
Lipid-Lowering to prevent Heart At-
tack Trial(ALLHAT)-studien, med över
40000 initiala patienter som randomi-
serats till olika behandlingar [14]. 

ALLHAT förväntas bli klar inom
några år, och då kan eventuella skillna-
der mellan preparatgrupper komma att
bli belysta.

Kostnadseffektivitet
En mycket viktig fråga inför ställ-

ningstagande till läkemedel gäller kost-
nadseffektivitet och hälsoekonomiska
analyser. Då bör man beakta de totala
kostnaderna för uppföljning, återbesök
och kontroller, inte endast de direkta lä-
kemedelskostnaderna, där tiazider all-
tid framstår som billigast av alla antihy-
pertensiva läkemedel per tablett räknat.
Faktorer som tolererbarhet och biverk-
ningsmönster påverkar tex behovet av
återbesök, telefonkontakter samt medi-
cinska kontroller av vissa blodprov.
Den prospektiva risk för typ 2-diabetes
som möjligen belastar vissa preparat är
också en viktig hälsoekonomisk faktor,
eftersom denna sjukdom i sig kan leda
till stora kostnader.

Konklusioner
Följande slutsatser kan dras avseen-

de användning av kalciumantagonister
vid hypertoni:
• I sina huvudeffekter på kardiovasku-
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lär morbiditet och mortalitet samt to-
talmortalitet (primära slutmätpunk-
ter) är kalciumantagonisterna likvär-
diga dem vid konventionell behand-
ling (betareceptorblockad och tia-
ziddiuretika), och uppvisar ej ökad
förekomst av allvarliga biverkning-
ar. 
Data om cancerincidens i interven-
tionsstudierna STOP-2, NORDIL
och INSIGHT avvaktas dock.

• Kalciumantagonister förefaller att
bättre kunna förebygga nyinsjuk-
nande i typ 2-diabetes (INSIGHT)
och slaganfall (NORDIL) än kon-
ventionell terapi (sekundära slutmät-
punkter), även om konfirmerande
studier är önskvärda. Den ökade fö-
rekomsten av hjärtsvikt vid använ-
dande av nifedipin jämfört med di-
uretika (INSIGHT) kräver också
fortsatta analyser, men kan vara av-
hängig frågan om förekomst av sub-
klinisk hjärtsvikt i studiepopulatio-
nen, som till viss del bestod av pati-
enter med tidigare hjärtinfarkt (6
procent) eller med vänsterkammar-
belastning (6 procent).

• Faktorer som tolererbarhet och tota-
la kostnader (för läkemedel, uppfölj-
ning, risk för diabetes) bör kunna
styra behandlingsvalet. För att upp-
fylla de moderna blodtrycksmålen
krävs ofta kombinationsbehandling.

• Kombinationsbehandling där kalci-
umantagonister ingår har inte testats
formellt i randomiserade slutmät-
punktsstudier, men är sannolikt
mycket användbar. Då kan tex
betareceptorblockerare, tiaziddiure-
tikum i lågdos samt ACE-hämmare
ingå. Kombinationen med alfa-
blockerare har förespråkats av vissa
forskare [15], men har varit omdis-
kuterad eftersom den blodtrycks-
sänkande effekten av vasodilatation
då kan bli uttalad med initial ortosta-
tism som följd [16].

• De aktuella interventionsstudierna
har testat vissa kalciumantagonister
(isradipin, felodipin, diltiazem, nife-
dipin), men även övriga preparat
inom den heterogena gruppen bör
testas eftersom sk klasseffekter inte
alltid kan förutsättas [17]. Flera stu-
dier pågår.

• Vid behandling av hypertoni vid typ
2-diabetes försvarar kalciumantago-
nister väl sin plats. De är likvärdiga
övriga läkemedel till sina kliniska ef-
fekter hos såväl medelålders som
äldre diabetiker. Det bekräftar slut-
satserna i en tidigare gjord samman-
ställning [18], som även betonade
vikten av kombinationsbehandling
hos dessa patienter.
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Hypertoni är ett tillstånd som be-
handlas under lång tid i syfte att
förebygga hjärt–kärlkomplika-

tioner. Detta kräver goda belägg såväl
för nytta (minskad risk för komplikatio-
ner) som för säkerhet (minimala biverk-
ningar och skaderisker). Den potentiel-
la nyttan bedöms i randomiserade kli-
niska prövningar. För att studera nyttan
i verkligheten (rutinsjukvården) behövs
kompletterande epidemiologiska (ob-
servationella) studier (vilket inte är det-
samma som ekologiska studier). Vissa
behandlingsrisker kan fångas upp i ran-
domiserade kliniska prövningar, men
för långsiktiga eller ovanliga skaderis-
ker behövs epidemiologiska studier
(jämför inlägget från det danska Coch-
rane Center i Läkartidningen [1]).

Nyttan fortfarande ifrågasatt
Som framgår bl a av en litteraturge-

nomgång från NEPI råder tveksamhet
om kalciumantagonisternas nytta och
säkerhet i hypertoniterapin [2]. Peter
Nilsson hävdar i den medicinska kom-
mentaren på föregående sidor att nyare
studier klargör situationen. Han nämner
en observationsstudie som tyder på att
kalciumantagonister (liksom tiazider
och ACE-hämmare) inte ökar risken för
diabetes jämfört med betablockerare.

Han nämner dock inte den NEPI-stu-
die som visade att hypertona diabetiker
som fått kalciumantagonist hade högre
mortalitet än de som fått betablockerare
[3]. Ej heller nämner han den 16 år
långa observationsstudien från Glas-
gow, som visat att hypertoniker behand-
lade med kalciumantagonister hade
högre mortalitet än de som behandlats
med ACE-hämmare eller med tia-
zid/betablockerare [4]. 

Till detta kommer FACET (Fosino-
pril–Amlodipine Cardiac Events Trial)-
och ABCD(Appropriate Blood pressu-
re Control in Diabetes)-studierna, som
tyder på att kalciumantagonister är
mindre effektiva mot hjärt–kärlkompli-
kationer än ACE-hämmare hos indivi-
der med hypertoni och samtidig diabe-
tes [5, 6]. En nyligen publicerad
metaanalys understryker denna svaghet
hos kalciumantagonisterna [7].

Den möjliga suicidrisken [8] kunde
inte bekräftas i en »stor amerikansk stu-
die baserad på data från 153 458 patien-
ter» [9]. Peter Nilsson glömmer att
nämna att studien omfattar 38 fall av 
suicid och 107 kontroller, och att förfat-
tarna själva konstaterar: 

»Because of the relatively small
number of cases and wide confidence
interval, however, we cannot rule out
some effect of the drug on the risk of
suicide.»

I STOP-2-studien var behandling
baserad(vår kursivering) på ACE-häm-
mare eller kalciumantagonist lika ef-
fektiv på hjärt–kärlmortalitet som be-
handling baseradpå konventionell tera-
pi (tiazid eller betablockerare). Detta
borde emellertid leda till slutsatsen att
de äldre medlen bör fortsätta att vara
förstahandsmedel. Peter Nilsson näm-
ner att kalciumantagonistbaserad terapi
var sämre än ACE-hämmarbaserad te-
rapi gentemot hjärtinfarkt och hjärt-
svikt, men han devalverar iakttagelsen
med att denna jämförelse inte var hu-
vudsyftet med STOP-2.

Detta är enbart en formell invänd-
ning; jämförelsen var planerad från bör-

jan, och de tre jämförda grupperna var
lika stora, ca 2 200 patienter i vardera
gruppen.

Data bör tolkas 
med försiktighet
NORDIL-studien innefattade inte

ACE-hämmarbaserad terapi; i övrigt
var resultatet parallellt med det i STOP-
2-studien. Den logiska slutsatsen borde
därför vara densamma som ovan. Vid
analys av elva sekundära slutmätpunk-
ter utföll en gynnsamt för diltia-
zemgruppen i form av signifikant färre
fall av slaganfall. Detta borde motivera
en försiktig tolkning, särskilt som skill-
naden var liten och därför knappast kli-
niskt relevant.

INSIGHT-studiens data har vi inte
haft tillgång till. Vi kan därför endast
konstatera att kalciumantagonistbase-
rad terapi inte heller i denna studie var
effektivare än konventionell behand-
ling. Att det blev fler fall av hjärtsvikt i
kalciumantagonistgruppen är ett me-
mento eftersom detsamma sågs i STOP-
2-studien. Att använda INSIGHT-studi-
en som belägg för att kalciumantago-
nister kan förebygga diabetesinsjuk-
nande är inte rimligt; för detta påståen-
de behövs det helt andra belägg.

Inget talar för 
kalciumantagonisterna
Peter Nilsson skriver att kostnadsef-

fektiviteten för olika medel måste ana-
lyseras, och att man då väger in även
kostnader för uppföljning, återbesök,
provtagningar, andra kontroller samt
faktorer som tolererbarhet och biverk-
ningar. Förvisso skall man det, men 
på ingen av dessa punkter har kalcium-
antagonisterna erbjudit några poän-
ger.

Deras kostnadseffektivitet i preven-
tivt hänseende är sämre än den för tiazi-
der, betablockerare och ACE-hämmare
[10, 11]; läkemedelskostnaden för att
hindra ett fall av slaganfall, hjärtinfarkt
eller död hos en medelålders hypertoni-
ker är 800 000 kronor för Plendil men
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endast 100000 kr för det bättre doku-
menterade Dichlotride [10]. 

Kalciumantagonisternas tolerabi-
litet och patientacceptans är också säm-
re [11, 12], och ingen av oss känd studie
har visat att de har färre biverkningar än
övriga medel. Om vi för in diabetes i ek-
vationen finns ej heller här något som
talar för kalciumantagonisterna. Nyttan
är sämre (se ovan); det var atenolol och
kaptopril som visade framfötterna i
UKPDS (United Kingdom Prospective
Diabetes Study) hypertonistudie på dia-
betiker, inte en kalciumantagonist [13].

Nya konklusioner
I stället för Peter Nilssons bristfälligt

underbyggda konklusioner vill vi fram-
föra följande:

1. Randomiserade kliniska pröv-
ningar tyder på att hypertonibehandling
baserad på kalciumantagonist kan
minska risken för slaganfall i samma
grad som behandling baserad på tiazid
eller betablockerare, men de förefaller
ge sämre skydd mot hjärtinfarkt och
hjärtsvikt, åtminstone i jämförelse med
behandling baserad på ACE-hämmare.

2. Inte heller epidemiologiska studi-
er visar att kalciumantagonister erbju-
der några preventiva fördelar; en lång-
tidsstudie tyder i stället på att de i mind-
re grad än ACE-hämmare, tiazider och
betablockerare reducerar mortaliteten
hos hypertoniker.

3. I randomiserade studier avseende
tolerabilitet och patientacceptans har
kalciumantagonister givit sämre utfall
än andra antihypertensiva medel.

4. Kalciumantagonister uppvisar
sämre kostnadseffektivitet än tiazider,
betablockerare och ACE-hämmare.

5. Det kan inte uteslutas att kalcium-
antagonister kan öka risken för suicid,
cancer och hjärtsvikt.

6. Användning av kalciumantago-
nister vid hypertoni bör ifrågakomma
endast när tiazider, betablockerare och
ACE-hämmare inte är tillräckligt effek-
tiva, eller inte tolereras.
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