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❙ ❙ AstraZeneca hävdar att protonpumps-
hämmaren Nexium är bättre än Losec.
Med uttrycket »bättre« menas kraftigare
syrahämning och snabbare insättande
effekt. Påståendet bygger på resultat
från ett antal kliniska studier där 40 mg
Nexium jämförts med 20 mg Losec och
där resultatet utfallit till Nexiums fördel
[1-5]. Men eftersom man inte kan jäm-
föra två läkemedel genom att värdera ef-
fekten av enstaka doser som kan ligga på
olika nivåer i dos–responskurvan bygger
slutsatsen på ett missförstånd. 

Med en hög dos av Losec kan man
hämma saltsyrasekretionen till 100 pro-
cent [6], med Nexium likaså. Nexium är
följaktligen inte bättre/effektivare än
Losec (mer än 100 procents syrahäm-
ning finns inte). Skillnaderna i utfallet av
ovan nämnda kliniska studier [1-5] beror
helt enkelt på att den rekommenderade
dosen Nexium (40 mg) genererar högre
serumkoncentration av aktiv substans än
den rekommenderade dosen Losec (20
mg). 

Kommentarer
Följande kommentarer är relevanta i
sammanhanget: 

1. Den verksamma substansen i både
Losec och Nexium är omeprazol.
Losec består av omeprazol-racemat (S-
omeprazol + R-omeprazol) medan Nex-
ium består av S-omeprazol enbart. Rena
enantiomerer kan vara att föredra fram-
för racemat om eventuella biverkningar
minskar eller om den ena enantiomeren

hämmar de gynnsamma effekterna av
den andra. Detta tycks inte vara fallet
vad gäller Losec/Nexium.

Olika stora mängder behövs
2. Omeprazol (både S- och R-omepra-
zol) är en pro-drug som verkar genom att
den aktiva metaboliten binder irreversi-
belt till parietalcellens protonpump.
Effektdurationen återspeglar den tid det
tar för parietalcellerna att producera nya
protonpumpar och är oberoende av
enantiomerernas halveringstid. Halve-
ringstiden har betydelse för serumkon-
centrationen. S-omeprazol metabolise-
ras långsammare än R-omeprazol, vilket
innebär att serumkoncentrationen efter
behandling med S-omeprazol är ca 80
procent högre än vad fallet är om mot-
svarande dos racemat givits. Eftersom
40 mg Nexium sålunda motsvarar 60–
70 mg Losec är det föga förvånande att
40 mg Nexium har bättre klinisk effekt
än 20 mg Losec. 

Kan ge utsättningssvårigheter
3. Att förskriva Nexium 40 mg istället
för 20 mg Losec innebär alltså 3–4
gångers ökning av dosen av omeprazol.
Medför detta någon klinisk nackdel?
Svaret är sannolikt ja. Behandling med
syrablockerare ger förhöjda gastrin-
nivåer i blodet (ju kraftigare syrablock-
ad desto högre gastrinnivåer). Eftersom
gastrin stimulerar växt av magslemhin-
nan ger alla protonpumpshämmare efter
en tid en ökad mängd slemhinna, vilket
kan leda till utsättningssvårigheter på
grund av »rebound secretion«, vilket
diskuterats i ett tidigare inlägg [7]. Med
ökad dos protonpumpshämmare ökar
risken för »rebound secretion«. 

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Per Norlén har inga ekonomiska
bindningar till något läkemedelsföretag.
Rolf Håkanson har åtnjutit ekonomiskt
stöd (konsultarvode och/eller forsk-
ningsanslag) från Astra/AstraZeneca i
20 år.
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Nexium är inte bättre än Losec

Slutsatsen att protonpumpshämmaren Nexium är »bättre« än Losec
bygger på ett missförstånd. Skillnader i kliniska studier beror på att
den rekommenderade dosen Nexium ger högre serumkoncentration
av aktiv substans än den rekommenderade dosen Losec. Att 40 mg
Nexium har bättre klinisk effekt än 20 mg Losec förvånar inte då 40
mg Nexium motsvarar 60–70 mg Losec. Risken för kroniskt behov
(»rebound secretion«) ökar med ökad dos protonpumpshämmare.
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Nästa sida: 

AstraZeneca replikerar.



❙ ❙ Det är framför allt två frågor som tas
upp av Norlén och Håkanson.

Den första är om Nexium är bättre än
Losec. De konstaterar att man kan häm-
ma syrasekretionen till 100 procent ge-
nom att ge höga doser Losec. Sedan gör
de en tvivelaktig kullerbytta i sitt tän-
kande genom att påstå att eftersom även
Nexium kan hämma till 100 procent så
är inte Nexium bättre än Losec! Många
människor kan springa 100 meter, men
skall de som springer fortare således inte
betraktas som bättre? 

Dubbelt så potent
Norlén och Håkanson beskriver helt rik-
tigt den farmakologiska skillnaden mel-
lan Nexium (S-omeprazol, dvs den ena
av två isomerer) och Losec (racematet,
dvs innehållande båda isomererna) och
påpekar att man med Nexium får cirka
80 procent högre serumkoncentration än
om samma dos racemat givits. Denna
skillnad i biotillgänglighet gör att Nexi-
um är ungefär dubbelt så potent som Lo-
sec beträffande hämning av pentaga-
strinstimulerad syrasekretion på männi-
ska. Dosen 15 mg omeprazol oralt ger
cirka 60 procents hämning medan sam-
ma dos av S- respektive R-omeprazol
ger 90 respektive 20 procents hämning
[1, 2]. Dessutom har visats att Nexium
20 mg reducerar intragastrisk aciditet
signifikant bättre och med mindre inter-

individuell spridning än motsvarande
dos av Losec [3]. 

Magslemhinnan
Den andra frågan som Norlén och Hå-
kanson tar upp är om den effektiva häm-
ningen av syrasekretionen med Nexium
40 mg kan medföra någon klinisk nack-
del. De menar att svaret är ja, eftersom
den kraftiga syrablockaden kan ge upp-
hov till hypergastrinemi, som i sin tur
kan stimulera tillväxten av magslemhin-
nan. De hänvisar till en artikel i LT 11/
2003, av Norlén och Vinge, som berör
möjligheten att långtidsbehandling med
protonpumpshämmare (PPI) kan ge re-
bound-fenomen vid utsättande. 

Detta är givetvis en mycket viktig frå-
ga, som måste belysas på ett sakligt sätt.
I anslutning till Norléns och Vinges ar-
tikel gör professor Arne Melander (LT
11/ 2003, sidan 923) en adekvat genom-
gång av möjliga mekanismer vid tole-
ransutveckling och rebound-reaktioner
och konstaterar att fenomenet inte är
apart utan normalt. 

Effekter av magmukosans tillväxt
Vilka effekter skulle man förvänta sig se
om det sker en signifikant adaptativ
tillväxt av magmukosan under behand-
ling med PPI? En tillväxt av magmuko-
san borde leda till: 
1. Ökad kapacitet att producera syra i

anslutning till utsättandet av behand-
ling. 

2. Behov av att successivt öka dosen un-
der pågående behandling.

3. Minskad effekt på t ex intragastrisk
aciditet vid oförändrad dos vid lång-
tidsbehandling. 

4. Ökade syrarelaterade dyspeptiska
symtom efter utsättandet av behand-
ling. 

Är de påstådda effekterna styrkta?
Vilken evidens finns för någon eller någ-
ra av ovanstående effekter? 

1. En rad undersökningar, med be-
handlingstider från 5 till 28 dagar, har

inte visat någon signifikant ökning av
den syraproducerande förmågan efter
avslutad behandling [4-7]. Norlén och
Vinge ifrågasätter relevansen av dessa
försök eftersom behandlingstiden varit
begränsad. I två studier, Waldum och
medarbetare [8] och Gillen och medar-
betare [9, 10], har behandlingstiden va-
rit längre: 3 respektive 2 månader. Två
veckor efter avslutad behandling fann
man i båda studierna en viss ökning av
stimulerad syrasekretion. Obehandlad
kontrollgrupp saknades emellertid i
båda studierna. 

2. I två långtidsstudier kan dosbeho-
vet analyseras över tid. I den nordiska
Sopran-studien randomiseras patienter
med refluxsjukdom till kirurgi eller kon-
tinuerlig medicinsk behandling med
omeprazol [11]. Tabell I (opublicerade
data) visar medeldosen omeprazol från 1
månads upp till 84 månaders behand-
ling. Förändringarna över tid är som sy-
nes marginella. I den långtidsstudie av
patienter med svår refluxsjukdom som
publicerats av Klinkenberg Knol och
medarbetare [12], och där patienterna
följts i tolv år efter insatt behandling, var
medeldosen efter två år 28,5 mg
(n=211), efter 5 år 30,5 mg (n=157) och
efter 8 år 33,3 mg (n=64). Medeldos-
ökningen är också här marginell. 

3. Tefera och medarbetare [13] fann
att effekten av omeprazol på intragast-
risk aciditet var stabil över en 6 månader
lång behandlingsperiod. 

4. Den studie av Vieri och Lindberg
[14] som Norlén och Vinge refererar till
är svår att tyda och har klara metodolo-
giska brister. Den presenterar inga ut-
gångsvärden och de effekter som redo-
visas kan bero på att placebogruppen
(sic!) förbättrats. Under första behand-
lingsveckan hade denna grupp ett sym-
tomindex på 1,94, men under den andra
veckan efter avslutad terapi var värdet
0,33. Man vet egentligen inte hur den be-
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Replik från AstraZeneca: 

Jo, Nexium är faktiskt bättre 

Nexium är i flera avseenden bättre än Losec. Båda kan hämma syra-
sekretionen till 100 procent, men Nexium gör det till lägre dos. Alla
kan springa 100 meter, men skall inte den som springer snabbast
också anses vara bäst? Även i fråga om risken för tillväxt av mag-
slemhinnan leder argumentationen fel, eftersom det finns få, om ens
några, hållpunkter för att detta skulle vara ett kliniskt problem. 
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Tabell I. Medeldos av omeprazol hos patienter
med refluxsjukdom som randomiserats till kontinu-
erlig medicinsk behandling med omeprazol, (Lun-
dell L och medarbetare, opublicerade data).

Medelvärde av
Månad Antal omeprazoldos, mg

1 99 21,8
6 97 21,9

12 95 22,5
36 94 23,0
84 90 23,3



handlade gruppen förändrats eftersom
de basala utgångsvärdena saknas. Att då
säga att resultatet från studien tyder på
att även en kort tvåveckors kur av pro-
tonpumpshämmare kan leda till re-
bound-dyspepsi efter avslutad behand-
ling är att starkt överdriva de fynd man
gjort. 

En intressantare studie
En i sammanhanget vetenskapligt mer
korrekt och därför intressantare studie
har publicerats av Meineche-Schmidt
och medarbetare [15]. De följde 567 pa-
tienter med funktionell dyspepsi. Den
första delen av studien avsåg att studera
om och i så fall hur en fyra veckors be-
handling med Losec (omeprazol) 10 mg,
Losec 20 mg eller placebo kunde påver-
ka symtom hos patienter med dyspepsi. 

Intressant för dagens diskussion är att
man också följde dessa patienter under
90 dagar efter avslutad behandling. I stu-
dien kom patienterna på planerade åter-
besök och fick dessutom dagligen fylla i
s k dagbokskort. Vidare angav protokol-
let mätning av livskvalitet med för den-
na patientgrupp validerade frågeformu-
lär (GSRS = Gastrointestinal Symtom
Rating Scale, och PGWB = Psychologi-
cal General Well Being). 

Under 3 månaders uppföljning efter
avslutad terapi recidiverade 35 procent
med förnyade dyspepsibesvär men utan
tillstymmelse till skillnad mellan grup-
perna (34, 35 respektive 37 procent i de
grupper som tidigare behandlats med
Losec 20 mg, Losec 10 mg respektive
placebo). Inte heller beträffande livs-
kvalitet var det någon som helst skillnad
mellan grupperna i perioden efter avslu-
tad behandling. 

Avslutande kommentarer
Varje form av syrasekretionshämning
leder till en kompensatorisk ökning av
gastrinfrisättningen. Förutom förmågan
att stimulera saltsyrasekretionen har
gastrin också en tillväxtstimulerande ef-
fekt på celler i magmukosan. I samarbe-
te med bl a Rolf Håkanson har vi stude-
rat detta i en lång serie djurförsök, och
potentiella risker beroende på hyper-
gastrinemi har varit en central fråga som
noga studerats under utvecklingen av
Losec och Nexium.

Som Arne Melander påpekar i sin
medicinska kommentar i LT 11/2003 är
det mer regel än undantag att läkeme-
delsbehandling leder till kompensatoris-
ka reaktioner, men att sådana helt kan
utebli eller vara marginella. En sådan
skulle kunna vara en gastrininducerad
trofisk effekt med åtföljande tolerans-
utveckling under behandling och re-
bound-reaktion vid utsättandet av potent
syrasekretionshämning med PPI.

Som redovisats ovan finns det få, om
ens några, hållpunkter som tyder på att
detta är ett kliniskt problem. Norléns och
Vinges påstående att patienter som får
PPI utvecklar ett långvarigt fysiskt bero-
ende tycker vi saknar vetenskapligt stöd
och är att dra för långtgående slutsatser
från tillgänglig dokumentation. Frågan
om rebound-fenomen är viktig, och vi
kommer att ytterligare analysera redan
gjorda studier och initiera nya om så be-
hövs. Som en del av vår strävan att nog-
grant dokumentera våra produkter pågår
långtidsstudier med Nexium där patient-
säkerheten står i fokus.

Till sist vill vi också understryka att
PPI skall förskrivas endast till patienter
med syrarelaterade sjukdomar. Här är vi
helt överens med Norlén och Vinge. 
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Det finns få, om ens några,
hållpunkter för att rebound
är ett kliniskt problem. Frå-
gan om rebound-fenomen
är viktig, och vi kommer att
ytterligare analysera redan
gjorda studier och initiera
nya om så behövs. Som en
del av vår strävan att nog-
grant dokumera våra pro-
dukter pågår långtidsstudi-
er med Nexium där
patientsäkerheten står i fo-
kus.
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