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❙ ❙ Inom hypertonibehandlingen har det varit oklart om det är
blodtryckssänkningen i sig eller andra unika egenskaper hos
antihypertensiva läkemedel som är av störst betydelse för att
förebygga kardiovaskulära händelser [1]. Förhoppningar har
knutits till att nyare klasser av antihypertensiva läkemedel
med uttalade effekter på det ur hemodynamisk synvinkel vik-
tiga renin–angiotensin–aldosteronsystemet (RAAS), till ex-
empel angiotensinkonvertas(ACE)-hämmare och angioten-
sin II typ 1-(AT1)-receptorblockerare, skulle innebära förde-
lar jämfört med tidigare välbeprövade klasser, till exempel
betareceptorblockerare och diuretika av tiazidtyp. Antagan-
det bygger på iakttagelser om att blockad av RAAS vid sidan
om blodtryckssänkning kan ha gynnsam inverkan på bland
annat endotelfunktion, proliferation av glatt muskulatur,
hjärtmuskelhypertrofi, njurfunktion och glukosmetabolism
[2-6]. 

Resultat från en tidig metaanalys har framhållit att läkeme-
del med blockad av RAAS kan ha mer gynnsamma effekter
på regress av vänsterkammarhypertrofi än andra läkemedel
[2]. Ett test av detta antagande har nu kommit med resultaten
från studien Losartan Intervention For Endpoint reduction in
hypertension study (LIFE). Resultaten presenterades den 20
mars i år på det årliga vetenskapliga mötet för American Col-
lege of Cardiology av docent Björn Dahlöf, Göteborg, ordfö-
rande i styrkommittén och principal investigator för LIFE,
samt publicerades samma vecka i Lancet [7, 8].

Studiedesign 
I LIFE studerades 9 193 hypertoniker med vänsterkammar-
hypertrofi. Män och kvinnor i åldrarna 55–80 år rekryterades
vid 945 centra i sju länder (de nordiska länderna, Storbritan-
nien och USA) baserat på blodtryck i sittande vid upprepade
mätningar i intervallet 160–200 mm Hg systoliskt och/eller
95–115 mm Hg diastoliskt [9]. De nordiska länderna repre-
senterade 72 procent av deltagarna. Patienterna randomisera-
des dubbelblint i parallella grupper till behandling baserad på
losartan (50–100 mg, n=4 605), en AT1-receptorblockerare,
eller atenolol (50–100 mg, n=4 588), en beta-1-selektiv re-
ceptorblockerare. För att nå målblodtryck <140/90 mm Hg
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Individer med hypertoni och vänsterkammarhypertrofi
har en hög risk för framtida kardiovaskulär sjukdom och
död, i synnerhet vid kombination med typ 2-diabetes.

Tidigare studier, som jämfört traditionella grupper av
antihypertensiva läkemedel och nyare grupper, har i
allt väsentligt visat effektmässig likvärdighet för pri-
mära kardiovaskulära effektmått, men inte alltid i se-
kundäranalyser eller vad gäller tolererbarhet.

LIFE-studien, baserad på nästan 9 200 patienter med
hypertoni och vänsterkammarhypertrofi, jämförde ef-
fekter av antihypertensiv terapi baserat på losartan, en
angiotensin II (typ-1)-receptorblockerare, och atenolol,
en selektiv betareceptorblockerare. 

Losartanbaserad terapi reducerade antalet kardiovas-
kulära händelser genom ett minskat antal slaganfall.
Det var ingen skillnad i risk för hjärtinfarkt, kardiovas-
kulär död eller total mortalitet. Behandlingseffekterna
förefaller större hos patienter med känd typ 2-diabe-
tes, där även totalmortalitet kunde reduceras. Behand-
ling baserad på losartan gav upphov till färre fall av ny-
debuterad diabetes mellitus.

Studien visar att nyare grupper av läkemedel kan ha en
bättre effekt än traditionella läkemedelsgrupper vid
behandling av hypertoni hos individer med vänster-
kammarhypertrofi. Omkring 60 patienter med högrisk-
profil måste behandlas med losartanbaserad terapi
under fyra år för att förebygga en kardiovaskulär hän-
delse (slaganfall) utöver vad traditionell terapi kan er-
bjuda. Hälsoekonomiska analyser får visa hur föränd-
rade läkemedelskostnader för hypertonibehandling
står i relation till potentiella vinster.
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utnyttjades tillägg av hydroklortiazid 12,5–25 mg och sedan
annan antihypertensiv behandling (undantaget AT1-receptor-
blockerare, ACE-hämmare eller betareceptorblockerare).
Uppföljningen var i genomsnitt 4,8 år. Patienter med hjärtin-
farkt eller slaganfall inom de senaste sex månaderna, angina
pectoris eller nedsatt vänsterkammarfunktion (ejektionsfrak-
tion <40 procent) kunde inte delta. Studiens primära syfte var
att studera effekter på det samlade kardiovaskulära utfallet de-
finierat som kardiovaskulär död, hjärtinfarkt och slaganfall.

Ett förutsättning för deltagande var förekomst av vänster-
kammarhypertrofi verifierad på EKG enligt Sokolow–Lyon-
kriterier (>38 mm) och/eller produkten av Cornell voltage
och QRS-duration (>2,440 mm x ms) [10]. Alla EKG bedöm-
des centralt i Göteborg. Det uppskattas att minst 20–30 pro-
cent av alla hypertonipatienter uppvisar vänsterkammarhy-
pertrofi, men kön, ålder, sjukdomsduration och ansamling av
andra kardiovaskulära riskfaktorer, främst fetma och diabe-
tes, påverkar. Dessa använda EKG-kriterier kan identifiera
två delvis olika grupper av kardiovaskulära riskpatienter [11]. 

Karakteristik av studiens patienter
Vid studiestart var medelåldern 67 år, kroppsmasseindex
(BMI) 28,0 kg/m2, medelblodtrycket 174/98 mm Hg, andelen
med diabetes mellitus 13 procent, lipidrubbning 18 procent
och tecken på tidigare koronarsjukdom 16 procent. 54 pro-
cent var kvinnor [12]. Andelen rökare var relativt låg; 16 pro-
cent, och andelen icke-vita 7,5 procent. Nästan 30 procent av
patienterna hade inte behandlats för hypertoni de senaste sex
månaderna. Tidigare har man rapporterat att patienter i USA
och de utan diabetes hade lättare att gå ner i blodtryck än öv-
riga deltagare [12].

Resultaten i LIFE
I studien ackumulerades data för 1 096 patienter med primä-
ra händelser under sammanlagt 44 119 patientår. Blodtrycket
vid studiens slut var i genomsnitt 144,1/81,3 mm Hg för lo-
sartanbaserad terapi (medeldos 82 mg) och 145,4/80,9 mm
Hg för atenololbaserad terapi (medeldos 79 mg). Dessa smär-
re differenser (signifikant större sänkning av systoliskt blod-
tryck med losartanbaserad terapi) har man justerat för i resul-
tatanalyserna, liksom för den större reduktionen av vänster-
kammarhypertrofi (bedömt på EKG) i gruppen randomiserad
till losartanbaserad behandling. 

Huvudresultatet i LIFE-studien var att behandling med lo-
sartan gav en relativ riskreduktion av primära händelser (kar-
diovaskulär död, hjärtinfarkt, slaganfall) med 13 procent
(P=0,021) jämfört med atenolol, relativ risk (RR) 0,87 (95
procents konfidensintervall 0,77–0,98). Denna skillnad be-
tingades framför allt av en relativ riskreduktion i incidens av

slaganfall (letala och icke-letala) på 24,9 procent (P=0,001)
till losartans fördel, RR 0,75 (0,63–0,89). Ingen signifikant
skillnad sågs i effekter på hjärtinfarkt (letal eller icke-letal),
RR 1,07 (0,88–1,31), eller kardiovaskulär mortalitet, RR
0,89 (0,73–1,07), och ej heller för totalmortalitet, RR 0,90
(0,78–1,03). En sammanställning av effekter på primära och
sekundära effektmått, inkluderande olika sätt att framställa
dessa data, framgår av Tabell I.

Losartan kunde också påvisas minska risken för att utveck-
la ny typ 2-diabetes hos från början icke-diabetiska patienter
med 25 procent (P=0,001), RR 0,75 (0,63–0,88), jämfört
med atenolol-behandling. I gruppen med kända diabetiker
föll blodtrycket till 146/79 mm Hg i losartangruppen och till
148/79 mm Hg i atenolol-gruppen [8]. En prespecificerad
analys av deltagare som hade diabetes mellitus vid studiestart
(586 randomiserade till losartan och 609 till atenolol) visar att
losartanbaserad terapi ger en relativ riskreduktion av primära
händelser (kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, slaganfall) med
24 procent (P=0,031), RR 0,76 (0,58–0,98), medan 37 pro-
cents (P=0,028) riskreduktion konstaterades i dödsfall från
kardiovaskulär sjukdom, RR 0,63 (0,42–0,95). Risken för to-
talmortalitet reducerades med hela 39 procent (P=0,002), RR
0,61 (0,45–0,84). Ingen signifikant skillnad sågs för slag-
anfall, RR 0,79 (0,55–1,14), men detta kan även vara en frå-
ga om statistisk styrka i denna del av studien.

Signifikant fler patienter slutade med atenolol på grund av
sidoeffekter/biverkningar (18 procent) än med losartan (13
procent) (P<0,0001), bland annat var sexuell dysfunktion,
kalla extremiteter samt bradykardi vanligare i atenololgrup-
pen, medan hypotension var vanligare i losartangruppen. En
majoritet av patienterna i bägge behandlingsarmarna (90 pro-
cent) fick kombinationsterapi vid studiens slut.

Diskussion
Denna studie genomfördes på hypertensiva högriskpatienter
utan kliniska tecken på aktiv kranskärlssjukdom. Resultaten
visar att behandling baserad på losartan, en representant för
en ny klass antihypertensiva läkemedel (AT1-receptorblock-
erare), reducerar risken för framtida hjärt–kärlhändelser mer
än terapi baserad på atenolol, en representant för en klass tra-
ditionella, väldokumenterade och billiga hypertoniläkemedel
(betareceptorblockerare). De gynnsamma effekterna i grup-
pen randomiserad till losartan betingades framför allt av en
reduktion i antal slaganfall, något man skulle kunna förvänta
sig eftersom vänsterkammarhypertrofi utgör en riskfaktor för
slaganfall [13]. Effekterna kvarstod när man korrigerade för
skillnader i effekter på blodtryck eller vänsterkammarhyper-
trofi, men betydelsen av den något större sänkningen av sy-
stoliskt (mottagnings-)blodtryck i gruppen randomiserad till
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Tabell I. Huvudresultaten av en randomiserad jämförelse mellan en hypertoniterapi baserad på losartan eller atenolol i LIFE-studien; redovi-
sat i absoluta tal, relativ riskreduktion (RRR), absolut riskreduktion (ARR) samt i antalet behandlingskrävande patienter för att under 4 år und-
gå en händelse (numbers needed to treat, NNT).

RRR ARR
Losartan Atenolol (procent) (procent) NNT P-värde

n 4 605 4 588
Primär kombinerad effekt 1 508 588 –13 1,8 56   0,009
– kardiovaskulär mortalitet 204 234 ej sign
– slaganfall 232 309 –25 1,7 60 0,0006
– hjärtinfarkt 198 188 + 7 ej sign
Total mortalitet 383 431 –10 0,077
Nydebuterad diabetes 241 319 –25 1,7 58 0,001

1 Primär kombinerad effekt inkluderar kardiovaskulär mortalitet, slaganfall och hjärtinfarkt.



losartan (1,3 mm Hg) kommer säkert att bli föremål för vida-
re diskussion. Hur var det med dygnskontroll av blodtrycket?

Vänsterkammarhypertrofi mätt på EKG reducerades mer i
gruppen med losartanbaserad terapi, vilket stödjer att RAAS
är av betydelse för utveckling av vänsterkammarhypertrofi.
Inga skillnader kunde dock noteras för kardioprotektion av
hjärtinfarkt eller kardiovaskulär mortalitet, vilket många kan-
ske hade förväntat sig då RAAS anses vara av vikt för pato-
fysiologin kring vänsterkammarhypertrofi och dess följder.
Möjligheten finns att atenolol och losartan var för sig har vär-
defulla hjärtskyddande egenskaper, men att blockad av angio-
tensin II kan reducera risken för slaganfall genom mekanis-
mer utöver direkta effekter på blodtryck och hjärta.

Den potentiella diabetespreventiva effekten av losartanba-
serad terapi som ses i en sekundäranalys är av stort intresse och
bör konfirmeras i kommande studier. Liknande iakttagelser har
gjorts med ACE-hämmare [14, 15]. En viktig analys i LIFE-
studien är gjord på patienter med känd typ 2-diabetes vid inklu-
sion. Hos denna grupp med mycket hög kardiovaskulär risk var
de gynnsamma effekterna av losartanbaserad behandling utta-
lade. Detta står i kontrast till resultat från behandling av hyper-
tensiva typ 2-diabetiker inom ramen för UKPDS (UK Prospec-
tive Diabetes Study), som inte visade någon skillnad mellan
kaptoprilbaserad och atenololbaserad antihypertensiv terapi
[16]. Man bör dock komma ihåg att övrig antidiabetisk behand-
ling skilde sig mellan de angivna grupperna i UKPDS [16].

Vänsterkammarhypertrofi på EKG var en förutsättning för
att delta i LIFE-studien, och nästan alla patienter behandlades
med en kombination av antihypertensiva läkemedel, företrä-
desvis med tillägg av tiazider i låg dos. Detta understryker att
kombinationsbehandling oftast är nödvändig för god blod-
tryckskontroll, men begränsar möjligheterna att säkert bedö-
ma de potentiellt gynnsamma effekterna av behandling med
losartan och atenolol i monoterapi, eller att värdera effekter-
na vid okomplicerad hypertoni. Mot bakgrund av de stora
prisskillnaderna som finns mellan nyare och äldre klasser av
hypertoniläkemedel vid okomplicerad hypertoni vore sådana
jämförelser angelägna. Om de positiva effekterna av AT1-re-
ceptorblockerare i LIFE kan verifieras i pågående studier [17]
är det intressant och betydelsefullt, eftersom ACE-hämmare
eller kalciumblockerare inte tidigare har kunnat visats vara
mer effektiva än konventionell behandling till sina samlade
huvudeffekter [14, 18-20].

Sammanfattning
LIFE har för första gången visat att behandling av patienter
med primär hypertoni och samtidig vänsterkammarhypertro-
fi baserad på en nyare klass av antihypertensiva läkemedel
(AT1-receptorblockad) reducerar sjuklighet (slaganfall) och
död (hos diabetiker) jämfört med konventionell terapi base-
rad på betareceptorblockad. De gynnsamma effekterna kan
tala för en effekt av RAAS-blockad utöver reduktionen i blod-
tryck, något som även nyligen noterats för prevention av
slaganfall genom behandling med ACE-hämmare i HOPE-
studien [21]. Hälsoekonomiska analyser får längre fram bely-
sa kostnadsaspekter på de olika formerna av behandling. 

Hypertoni utgör med 800 ooo–900 000 individer den
största patientgruppen i Sverige. De flesta torde behöva kom-
binationsbehandling för fullgod blodtryckskontroll. Hos
många föreligger vänsterkammarhypertrofi, dock inte hos en
majoritet. Den evidensbaserade medicinen har genom LIFE
fått nya väsentliga data att värdera och tolka som är av bety-
delse för folkhälsa och sjukvårdsekonomi.
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