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❙ ❙ Den 9 juli tillkännagav den amerikanska hälsovårdsmyn-
digheten, National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI)
inom National Institutes of Health, vid en dramatisk press-
konferens i Washington att man beslutat att i förtid avbryta en
av behandlingsarmarna med hormonell substitutionsterapi
(HRT) inom ramen för det pågående projektet Women’s 
Health Initiative. Resultaten, som nu också publicerats [1], vi-
sar efter 5,2 års behandling att riskerna överväger nyttan när
konjugerat östrogen (0,625 mg/dag) i kontinuerlig kombina-
tion med gestagenet medroxiprogesteronacetat (MPA 2,5
mg/dag) givits till friska besvärsfria kvinnor i allmänt före-
byggande syfte.

WHI – en satsning på prevention
Women’s Health Initiative (WHI) bildades i mitten av 1990-
talet med stöd av den amerikanska regeringen i form av rikta-
de anslag för forskning om kvinnors hälsa. Det är en enorm
satsning för att studera möjligheterna att förebygga eller
bromsa utvecklingen av våra vanligaste sjukdomar såsom
hjärt–kärlsjukdom, cancer och osteoporos hos medelålders
och äldre kvinnor [2]. Totalt har under åren 1993–1998 över
160 000 väsentligen friska postmenopausala kvinnor i åldrar-
na mellan 50 och 79 år inkluderats inom WHI. 

I stora prospektiva randomiserade placebokontrollerade
studier undersöker man tre huvudtyper av förebyggande be-
handling och intervention: fettreducerad kost, kosttillskott av
kalcium och D-vitamin samt hormonell substitutionsterapi
(HRT). Inom ramen för HRT-delen av jätteprojektet har när-
mare 28 000 kvinnor randomiserats till tre olika behandlings-
armar: enbart konjugerat östrogen (0,625 mg/dag givet till
hysterektomerade kvinnor), konjugerat östrogen (0,625
mg/dag) i kontinuerlig kombination med medroxiprogeste-
ronacetat (MPA 2,5 mg/dag) och placebo. 

Den planerade behandlingstiden har varit åtta till nio år,
men nu har man alltså avbrutit den kombinerade östro-
gen–gestagenarmen. Under en genomsnittlig uppföljningstid
på 5,2 år fann man bland de ca 8 500 postmenopausala kvin-
nor som behandlats med detta preparat en ökning av den rela-
tiva risken – »hazard ratio«; 95 procents konfidensintervall –
för hjärtinfarkt (1,29; 1,02–1,63), slaganfall (1,41; 1,07–
1,85) och bröstcancer (1,26; 1,00–1,59) jämfört med 8 100
kvinnor som fått behandling med placebo. Samtidigt observe-
rades en minskad risk för kolorektal cancer (0,63; 0,43–0,92),

endometriecancer (0,83; 0,47–1,47) och höftfrakturer (0,66;
0,45–0,98). Studien visade ingen skillnad i total mortalitet
mellan grupperna.

Små risker men ingen hälsovinst
Omräknat i absoluta tal var riskerna generellt sett mycket
små, motsvarande för 10 000 kvinnor som behandlats under
ett års tid sju extra fall av hjärtinfarkt, åtta av slaganfall och
åtta fall av bröstcancer. På motsvarande sätt var antalet kvin-
nor som skyddades från sjukdomar sex fall avseende kolorek-
tal cancer och fem fall avseende höftfraktur. Totalt kunde man
beräkna att 19 extra fall av någon av de studerade sjukdomar-
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na skulle inträffa bland 10 000 kvinnor under ett års behand-
ling jämfört med placebo. 

En förebyggande behandling avsedd att användas av de
flesta friska, besvärsfria kvinnor utan symtom bör vara vä-
sentligen fri från biverkningar och ge tydliga positiva hälso-
effekter. Dessa grundläggande förutsättningar har inte upp-
fyllts av den aktuella behandlingsregimen med konjugerat 
östrogen i kombination med medroxiprogesteronacetat. Även
om riskökningarna var små fann man att den totala balansen
mellan nytta och risk vid denna typ av primärpreventiv inter-
vention var ogynnsam och beslutade därför att avbryta be-
handlingen. 

När det gäller risksambanden vad avser bröstcancer [3]
och blodpropp [4], liksom skyddseffekten mot kolorektal
cancer [5] och höftfraktur [6], överensstämmer resultaten
i WHI-rapporten väl med fynden i tidigare epidemiologis-
ka observationsstudier. Detta gäller också sambandens
styrka.

Möjliga risker och hälsovinster vid HRT har utförligt dis-
kuterats i den nyligen publicerade svenska SBU-rapporten
[7]. 

Överraskande hjärt–kärlfynd
Mera överraskande var däremot fynden vad avser en ökad risk
för hjärtinfarkt och slaganfall. Detta står i klar motsats mot ett
mycket stort antal epidemiologiska observationsstudier som
talat för att långtidsbehandling med östrogen i olika regimer
kan påtagligt minska risken för arteriell hjärt–kärlsjukdom
[8]. Data från observationsstudier har också ett mycket starkt
stöd i experimentella fynd om behandlingens effekt på lipid-
mönster, kärltonus, blodflöde, fettupptag i kärlväggar och en-
dotelfunktion, liksom i många djurexperimentella modeller
för aterosklerosutveckling [9].

Hjärt–kärlsjukdomar utgör den helt dominerande orsa-
ken till sjuklighet och död också hos postmenopausala kvin-
nor. I själva verket har de många positiva rapporter som ti-
digare talat för en skyddande effekt av östrogenbehandling
varit den viktigaste bakomliggande orsaken till att man sat-
sat på primär prevention med HRT inom ramen för WHI-
projektet. 

Därför kommer resultaten av den nu avbrutna studien att
från många håll mötas med både förvåning och besvikelse,
och resultaten kommer säkert att livligt diskuteras. Tanken
att gestagentillägget skulle kunna motverka positiva kärlef-
fekter av enbart östrogen har framförts [10]. Liksom i diskus-
sionen om blodpropp och p-piller kan kanske även dos och
typ av gestagen ha betydelse. Vissa data från senare år anty-
der även att risken för bröstcancer skulle kunna vara större
vid kombinerad östrogen-/gestagenbehandling än vid be-
handling med enbart östrogen [7, 11]. Även frågorna om do-
ser och behandlingsregimer för kvinnor med övervikt och i
högre åldrar blir säkert föremål för diskussion. I WHI-studi-
en hade 34 procent av deltagarna ett BMI ≥30 kg/m2, och dry-
ga 20 procent var över 70 års ålder när behandlingen påbör-
jades. Emellertid fann man inga uppenbara skillnader i risk
när olika undergrupper av patientmaterialet analyserades var
för sig. 

Även om fynden vad avser hjärt–kärlsjuklighet står i mot-
sats mot tidigare observationer visar resultaten inom WHI-
projektet en stor överensstämmelse med den s k HERS-studi-
en (Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study), som
publicerades för några sedan [12]. HERS var en sekundärpre-
ventiv randomiserad placebokontrollerad studie, där kvinnor
som redan drabbats av hjärt–kärlsjukdom erhöll HRT av sam-
ma typ som i WHI som profylax mot återinsjuknande. Under
en genomsnittlig uppföljningstid på drygt fyra år fann man
under det första året hos dessa tidigare hjärtsjuka kvinnor med

en medelålder på 67 år en ökad risk för återinsjuknande, som
under studiens sista två år vändes i en skyddseffekt. Samman-
taget fann man i HERS inga positiva sekundärpreventiva ef-
fekter av HRT. I WHI-studien, som är den första randomise-
rade primärpreventiva studien, fann man på likartat sätt en
förhöjd risk för hjärtinfarkt och blodpropp under hela behand-
lingstiden och en efter något år ökande risk för slaganfall. De
motsägelsefulla resultaten understryker behovet av patientnä-
ra klinisk behandlingsforskning för att verifiera epidemiolo-
giska observationsfynd. 

Östrogenbehandling är inte ett enhetligt begrepp
Författarna till WHI-rapporten betonar i sin diskussion att re-
sultaten gäller endast för den specifika behandlingskombina-
tion av östrogen och gestagen som använts. Inom WHI-pro-
jektet fortsätter också behandlingsarmen med enbart östrogen
oförändrat som tidigare, och vid presskonferensen uttryckte
man sig försiktigt optimistiskt. 

För närvarande finns ett mycket stort antal olika östrogen-
preparat och behandlingsformer tillgängliga på marknaden.
Det blir alltmer uppenbart att det kan föreligga viktiga skill-
nader mellan olika preparat och former för behandling [7].
Förutom typ och dos av östrogen och gestagen har även ad-
ministreringsformen, t ex tablettbehandling eller plåster, be-
tydelse för den biologiska effekten. Alltmer forskning inrik-
tas mot möjliga skillnader mellan olika beredningsformer och
mellan olika doser för kvinnor i olika åldrar och med olika
kroppskonstitution. De ökade kunskaperna om optimala do-
ser och behandlingsregimer har medfört ett ökat behov av in-
dividualisering. 

Vid sidan av ansträngningarna att optimera och dosanpas-
sa traditionella östrogen- och gestagenpreparat pågår också
arbete med att utveckla alternativa substanser. Under senare
år har ett antal nya vävnadsspecifika syntetiska hormonprepa-
rat och substanser som selektivt påverkar östrogenreceptorer
(SERM) rapporterats. I dessa substanser har den östrogena ef-
fekten modifierats för att vara aktiv i vissa organ, exempelvis
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skelettet, utan att samtidigt ge negativa effekter i andra organ.
Förhoppningen är att på detta sätt minimera eller helt undvi-
ka oönskade sidoeffekter och risker vid långtidsbehandling.
Intressanta preparat i denna utveckling är raloxifen, som
tycks kunna förebygga osteoporos och som har positiva lipid-
effekter utan att samtidigt påverka livmodern, och tibolon,
som har behandlingseffekt på klimakteriella besvär och os-
teoporos, troligen utan att ha nämnvärd negativ effekt på brös-
tet. Vi befinner oss sannolikt ännu bara i början av denna ut-
veckling.

Samtidigt som nu två mycket stora prospektiva kliniska
behandlingsstudier, WHI och HERS, har visat att kontinu-
erlig kombination av konjugerat östrogen och medroxipro-
gesteronacetat ej tycks ha vare sig primärpreventiv eller se-
kundärpreventiv effekt på hjärt–kärlsjukdom har man nyli-
gen rapporterat just en sådan effekt av SERM-preparatet ra-
loxifen [13]. I en stor randomiserad prospektiv studie av
postmenopausala kvinnor med osteoporos tycktes raloxifen
i jämförelse med placebo ha en signifikant skyddande effekt
genom att minska risken för kardiovaskulär sjukdom hos
kvinnor som initialt hade en ökad hjärt–kärlrisk (relativ risk
0,60; 0,38–0,95 procent). Nyligen rapporterades också att
behandling med enbart 17β-östradiol tycktes minska 
progressen av subklinisk ateroskleros under ett års behand-
ling av friska postmenopausala kvinnor jämfört med pla-
cebo [14].

Sammanfattningsvis råder alltså stor osäkerhet om effek-
ten av olika former av östrogenbehandling på hjärt–kärlsyste-
met, och behovet av prospektiva kliniska studier med olika
doser och regimer är mycket stort. 

Konsekvenser för klinisk praxis
Drömmen om en effektiv förebyggande behandling av våra
vanligaste allvarliga sjukdomar lever hos många av oss. In-
dikationerna för HRT i Sverige, liksom i övriga Europa och
USA, är för närvarande behandling av klimakteriella besvär
och förebyggande av osteoporos, framför allt hos yngre
kvinnor [15]. De positiva effekterna av HRT för kvinnor
som har symtom är ofta påtagliga, men behandlingen inne-
bär också vissa risker [7]. Liksom vid varje annan behand-
ling måste fördelar och symtomlindring noggrant vägas mot
oönskade sidoeffekter och risker för komplikationer. Anam-
nestiska faktorer som hög ålder, övervikt och andra riskfak-
torer för hjärt–kärlsjukdom ställer större krav på en indika-
tion för behandlingen och bör leda till övervägande av dos-
reduktion.

Det finns en risk för bröstcancer vid längre tids behand-
ling. Risken är beroende av behandlingstidens längd men är
även vid lång tids behandling måttlig. Alla kvinnor som an-
vänder HRT bör genomgå regelbunden mammografiunder-
sökning. Behandlingen bör inledas med gynekologisk under-
sökning och kontroll av blodtryck och bröst. För kvinnor med
symtom gäller fortfarande att HRT är en effektiv behandling,
som för de allra flesta uppväger generellt sett små risker.
Kvinnan måste dock själv efter information ta ställning till
eventuell behandling. Något vetenskapligt underlag för en
allmän rekommendation om hormonbehandling i förebyg-
gande syfte till friska, symtomfria kvinnor efter menopaus fö-
religger inte. 

Sannolikt har även i vårt land ett antal kvinnor som påbör-
jat sin HRT-behandling för symtom därefter slentrianmässigt
fortsatt behandlingen i förhoppningen om en allmän positiv
hälsoeffekt. Resultaten av WHI-studien tydliggör att lång tids
behandling med HRT som innehåller östrogen kombinerat
med gestagen, och som ges enbart för att förebygga kronisk
sjukdom, inte kan rekommenderas. Däremot har HRT vid be-
handling av klimakteriella symtom en väldokumenterad po-

sitiv effekt, som för de flesta kvinnor uppväger eventuella ris-
ker. 

Kontrollerade prospektiva behandlingsstudier pågår, och
flera behövs som underlag för diskussionen. Vi kan dock inte
förvänta oss att dessa kommer att ge några slutliga svar. Till
sist måste beslutet om behandling alltid fattas av den enskil-
da kvinnan utifrån hennes egna behov och värdering av ris-
ker, hälsovinster och livskvalitet. 

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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