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Nya rön

❙ ❙ De som kolesterolsänkare mycket an-
vända statinerna har visat sig besitta in-
flammationsdämpande egenskaper. Ny-
ligen erhöll en skotsk korttidsstudie
massmedial uppmärksamhet, då man
med atorvastatin sett positiva effekter
mot reumatoid artrit. Med just atorvasta-
tin kunde man häromåret »förhindra el-
ler lindra« experimentell allergisk ence-
falit (EAE), en djurmodell för MS
[Youssef S, et al. Nature. 2002;420:78-
84]. Induktion av dämpande (Th2) och
inhibition av aktiverande (Th1) cytoki-
ner noterades också.

I maj rapportades i Lancet en öppen
sexmånadersbehandling av 30 patienter
med skovvis förlöpande MS med simva-
statin 80 mg dagligen. Med hjälp av
magnetkamera noterade man minskad
sjukdomsaktivitet i form av mindre

mängd och volym av »aktiva« (gadolini-
umuppladdande) MS-lesioner. Denna
utfördes månatligen tre gånger före be-
handlingen och under de tre sista be-
handlingsmånaderna; patienterna ut-
gjorde såtillvida sina egna kontroller.
Kliniska parametrar (antal skov, utveck-
ling av fysisk funktionsstörning) påver-
kades inte, vilket inte är att vänta under
en så kort tidsrymd. 

Resultatet så långt är uppmuntrande.
Bieffekterna var få, men ett par patienter
rapporterade muskelsvaghet. Den an-
vända dosen är hög, och risken för rab-
domyolys vid statinbehandling är för
närvarande föremål för uppmärksamhet.  

Som oftast avslutas artikeln med för-
slag om stora, kontrollerade studier, och
läsaren nickar instämmande. Helst skul-
le man se en välplanerad jämförande un-

dersökning med de etablerade β-interfe-
ronerna eller glatirameracetat – dessa
har inneburit ett genombrott i kampen
mot MS, men effekten är medioker och
kostnaden hög. Den tunga dokumenta-
tionen av deras effekter låter sig inte
jämföras med de aktuella observationer-
na, men om effekterna är likartade vore
det ur kostnadseffektivitetssynpunkt ett
stort framsteg. Simvastatin är numera ett
lågkostnadspreparat och MS är relativt
ovanligt i motsats till hyperkolesterol-
emi – därmed torde ingen kommersiell
finansiär för en sådan studie stå att finna.
Kanske i stället något för EUs samlade
läkemedelsmyndigheter att ta initiativ
till?
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