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❙ ❙ Ett flertal studier under senare år har uppmärksammat att
patienter med psykotiska tillstånd och manodepressiv sjuk-
dom löper ökad risk att drabbas av hjärt–kärlsjukdom och dia-
betes [1-4]. Långt dessförinnan, redan under 1900-talets förs-
ta hälft men också nyligen, har studier med enkel design visat
att obehandlade psykospatienter uppvisar tecken på glu-
kosmetabola rubbningar [5-8].

Det första antipsykotiska läkemedlet klorpromazin fram-
ställdes 1952 och innebar en ny era inom psykiatrin. Patien-
ter kunde skrivas ut från de psykiatriska institutionerna, och
risken för återinsjuknande minskade dramatiskt. Det som
försvårat den farmakologiska psykosbehandlingen sedan
dess har varit de konventionella antipsykosmedlens sidoef-
fekter: extrapyramidala biverkningar (akatisi-abasi), dyski-
nesier, agranulocytos och prolaktinstegring. Det har också
varit känt att de konventionella antipsykosmedlen, liksom
antihistaminer, fentiaziner, antidepressiva, litium och vissa
antiepileptika, ofta har medfört varierande grad av viktupp-
gång [9].

Nya psykosläkemedel ger färre biverkningar
Under den senaste tioårsperioden har de s k atypiska psykos-
läkemedlen lanserats och medfört en betydligt förmånligare
biverkningsprofil. Så har t ex de extrapyramidala bieffekter-
na till stor del försvunnit. I stället har en diskussion om läke-
medelsgruppens metabola effekter kommit i förgrunden, ef-
tersom rapporter har talat om en ökad förekomst av fetma och
diabetes bland psykospatienter med denna typ av behandling
[10, 11]. Detta har uppmärksammats bl a i Läkartidningen
och av Läkemedelsverket [12, 13].

Det står klart att de aktuella läkemedlen har olika effekter
mot såväl psykossymtom som viktutveckling [14]. Dessvär-
re har de flesta publicerade studier avseende metabola fynd
bristfällig design. De är i allmänhet (ofta retrospektiva) tvär-
snittsundersökningar av patienter med olika typ av läkeme-
delsbehandling, varvid man inte tagit hänsyn till betydelsen
av välkända metabola riskfaktorer [15-17].

En speciell ställning har ett antal fallrapporter vilka beskri-
vit snabbt debuterande diabetes med ketoacidos eller non-ke-

totiskt hyperosmolärt koma vid neuroleptikabehandling [18-
20]. Detta sällsynta tillstånd, som i allmänhet snabbt reverse-
rats efter utsättande av antipsykosläkemedlen, har inte varit
relaterat till viktökning.

Riskfaktorer för typ 2-diabetes
Det finns en rad etablerade riskfaktorer för typ 2-diabetes och
metabolt syndrom. De vanligaste är ärftlighet, övervikt, buk-
fetma, fysisk inaktivitet, bristfällig kosthållning, cigarrettrök-
ning och viss etnicitet. Det finns också en koppling mellan de-
pression och diabetes, även om sambanden avseende kausa-
litet anses oklara [21-23].

Typ 2-diabetes, eller nedsatt glukostolerans och insulinre-
sistens, förekommer ofta vid hypertoni, dyslipidemi och ate-
rosklerotisk kärlsjukdom; tillsammans utgör dessa tillstånd
det metabola syndromet. En annan benämning på detta är in-
sulinresistenssyndromet, eftersom en gemensam nämnare vid
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dessa tillstånd är insulinresistens, försämrat insulinmedierat
glukosupptag i perifera vävnader. Hyperinsulinemi i fasta är
en fysiologisk följd av insulinresistensen och är därigenom en
riskfaktor för typ 2-diabetes men markerar också ökad risk för
hjärt–kärlsjukdom och mortalitet [24]. Denna numeriskt be-
gränsade endogena hyperinsulinemi ökar inte aptiten och vik-
ten men är däremot korrelerad till grad av övervikt och den in-
sulinresistens som fetman medför.

Läkemedelseffekter
Väl genomförda studier med randomisering, placebokontroll
och prospektiv design saknas inom detta fält. Tvärsnittsun-
dersökningar kan ofta kritiseras för urvalsbias, vilket i detta
sammanhang innebär att patienter med viss typ av antipsyko-
tisk behandling uppvisar metabola riskfaktorer. För att med
säkerhet kunna dra slutsatser om effekter av en speciell be-
handlingsåtgärd krävs således att man tar hänsyn till föränd-
ringar i livsstil under behandlingen. Exempel på detta är änd-
ringar i fysisk aktivitet, kosthållning och rökvanor, reducera-
de psykossymtom eller ångest.

Ett fåtal studier har belyst frågan om direkta effekter på in-
sulinsekretionen eller insulinkänsligheten. En experimentell
studie visade inga konsistenta effekter på betacellers funktion
efter exponering för flera neuroleptika [25]. Hos psykospati-
enter sågs varken kort- eller långsiktiga effekter på glukosme-
tabolismen mätt med enkla metoder vid klorpromazinbe-
handling [26].

En nyligen publicerad randomiserad, prospektiv under-
sökning med föredömlig design värderade effekten av rispe-
ridon, olanzapin eller placebo på insulinsekretionen hos fris-
ka försökspersoner. Studien kunde inte påvisa någon negativ
inverkan på insulinsekretionen, men en lätt ökning av insulin-
nivåerna sågs. Den var relaterad till den viktuppgång (ca 3 kg
på tre veckor) som sågs i båda behandlingsgrupperna [27].

En studie med likartad design har nyligen presenterats,
denna gång med inriktning på dessa läkemedels effekter på
insulinkänsligheten [28]. För kvantifieringen av effekten på
insulinsekretion och insulinkänslighet har »clamp«-metodik
använts [29]. Detta är den bästa metoden för detta ändamål.
Även denna studie var negativ; insulinkänsligheten påverka-
des inte av läkemedelsbehandlingen.

De sistnämnda två studierna kan förvisso kritiseras för så-
väl kort behandlingsperiod (cirka tre veckor) som att de stu-
derade försökspersonerna varit friska utan vare sig fetma,
diabetes eller psykos. Mycket talar ändå för att livsstilsfak-
torer, vikt och patientens psykiatriska status är avgörande för
de metabola förändringar som kan ses hos vissa psykospati-
enter. De riskfaktorer för metabol sjukdom som patientgrup-
pen ofta uppvisar torde väl kunna förklara överrisken för dia-
betes. Invändningsfria studier talande för en direkt läkeme-
delseffekt på perifer insulinkänslighet saknas idag. Inga ex-
perimentella studier har heller gjorts där målorganens cellers
funktion värderats efter exponering för exempelvis neuro-
leptika.

Ketoacidos en följd av absolut insulinbrist
Ketoacidos, eller hyperosmolärt, nonketotisk koma, utveck-
las som en följd av absolut insulinbrist, dvs motsatsen till den
hyperinsulinemi som utmärker insulinresistens och tidig typ
2-diabetes. Mekanismerna för den ketoacidos som setts i ett
antal fall vid neuroleptikabehandling är oklara. Det förefaller
dock inte sannolikt att den orsakas av direkta effekter på in-
sulinsekretionen [25, 27, 30]. 

En mer lockande hypotes är att insulinsekretionen hos des-
sa sällsynta fall hämmas via centralnervösa mekanismer. Det
finns idag inga publicerade studier talande för att så är fallet,
men att insulinsekretionen skulle kunna hämmas av neurolep-
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❙ ❙ Fakta 1

Förslag till screeningundersökningar

Metabol screening bör ske av nya patienter, särskilt de med meta-
bola riskfaktorer eller med påtagliga vikteffekter av läkemedelsbe-
handlingen. Patienter med diabetes redan vid behandlingsstart
bör kontrolleras avseende blodglukosutvecklingen, eftersom revi-
sion av diabetesbehandlingen kan bli aktuell. 
Ett ökat tvärvetenskapligt utbyte mellan psykiatrin, allmänmedicin
och diabetologin föreslås. Detta för att screening och omhänder-
tagande av riskpatienter skall ske i enlighet med lokal praxis och
lokala eller regionala vårdprogram. Ökade fortbildningsinsatser
för psykiatriteamen bör också övervägas.
Utrustning. Det är viktigt att utrustning godkänd för diagnostik, t ex
HemoCue eller »våtkemisk« laboratoriemetod, används vid diabe-
tesscreening. Undersökningen bör göras patientnära, eftersom
lång transporttid kan påverka resultatet och medföra falskt låga
blodglukosvärden.
1. Faste-B-glukosbestämning bör göras före behandlingsstart.
Diagnosen diabetes sätts vid faste-B-glukos ≥6,1 mmol/l (faste-
P-glukos ≥7,0 mmol/l) vid två provtagningar. Kroppsvikt och längd
mäts. Blodtryck och blodfetter (totalkolesterol, HDL-kolesterol, 
LDL-kolesterol, S-triglycerider) kontrolleras.
2. Nytt faste-B-glukos tas efter sex månaders 
antipsykotikabehandling.
3. Vid tilltagande viktökning bör insatser kring livsstilsförändring
diskuteras med patienten för att motverka ytterligare viktökning.
Kroppsvikten kontrolleras.
4. Nya kontroller av faste-B-glukos var sjätte månad hos högrisk-
patienter.
5. Vid förhöjt faste-B-glukos (5,6–6,0 mmol/l) bör peroral glukosbe-
lastning övervägas hos följande kategorier:
a. patienter med känd nedsatt glukostolerans eller anamnes på 
tidigare B-glukos i gränszonen för diabetes;
b. ärftlighet för typ 2-diabetes;
c. övervikt/fetma med kroppsmasseindex (BMI) ≥27;
d. uttalad fysisk inaktivitet;
e. blodtryck ≥140/90;
f. HDL-kolesterol <0,9 mmol/l, S-triglycerider ≥2,8 mmol/l, total-
kolesterol >5,0 mmol/l, LDL-kolesterol >3,0 mmol/l.
6. Vid okomplicerad behandling bör årlig kontroll av vikt, 
faste-B-glukos, blodfetter och blodtryck göras.

❙ ❙ Fakta 2

Varför ökar risken för fetma och metabolt syndrom 
hos patienter med kronisk psykisk sjukdom?

Livsstil
– Ensidig och bristfällig kost, överätning
– Brist på motion och fysisk aktivitet
– Rökning
– Excessivt alkoholintag

Biologi
– Stress, depression, ångest
– Fetma
– Komorbiditet



tikas effekter på neurotransmittorer eller autonoma nerver ter
sig ändå möjligt [31].

Konklusion
Psykiatriteamen och distriktsläkare med ansvar för psykospa-
tienter står inför en stor utmaning: att screena för, och behand-
la, riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom och typ 2-diabetes, ef-
tersom psykiatriska patientgrupper löper en ökad risk för des-
sa tillstånd. Värdet av livsstilsintervention för undvikande av
diabetesutveckling hos riskpatienter är mycket stort [32]. Det
finns ett visst stöd för att gynnsamma effekter på viktutveck-
lingen kan vara möjliga hos psykospatienter [33]. Effekterna
av neuroleptika på kroppsvikten bör balanseras mot de anti-
psykotiska effekterna. Det icke-farmakologiska omhänderta-
gandet av dessa utsatta patientgrupper är sannolikt av funda-
mental betydelse.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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