
952

ndebatt och brev

läkartidningen nr 13 2009 volym 106

na, är lågt i jämförelse med de 
flesta andra studier. Få stu-
dier har längre uppföljnings-
tider efter det att behandling-
en avslutats. Dessa har lik-
som våra studier ganska stora 
bortfall under denna period.

Johansson ondgör sig över 
att jävförhållanden inte upp-
getts. Vilka jävförhållanden? 
Till skillnad från många obe-
sitasforskare har jag aldrig 
mottagit anslag eller arvoden 
från läkemedels- eller livs-
medelsindustrin och inte hel-
ler från kommersiell verk-
samhet. Däremot har jag 
för vårdpersonal publicerat 
bland annat en behandlings-
manual [5] med tillhörande 
patientarbetsbok [6]. Jag har 
vidare föreläst om metoden. 
Kursdeltagarna har vanligen 
finansierats av utbildnings-
medel från landsting.

När blev det fel att sprida 
kunskap om nya, lovande be-
handlingsmetoder?  Jag kan 
inte se att detta gör mig på nå-
got sätt jävig.
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n Med anledning av Curt Fur-
bergs kommentar [1] till Peter 
M Nilssons artikel angående 
ACCOMPLISH-studien gör 
jag följande reflektion.

Naturligtvis måste varje 
studie kritiskt granskas, all-
deles oavsett vem som spons-
rat eller drivit den. Om det är 
ett läkemedelsföretag, en 
professor med en inre över-
tygelse eller någon intresse-
grupp med politiska särin-
tressen gör ingen skillnad.

Att det funnits och finns 
krafter som förespråkat till 
exempel att billigaste be-
handlingen är bäst, i kombi-
nation med att det är enkelt 
att ta politiska poäng genom 
att driva denna tes, är väl så 
starka krafter som till exem-
pel industrisponsring.

Curt Furberg har otvivel-
aktigt sina poäng, men borde 
kanske valt en sämre desig-
nad studie än ACCOMPLISH 
att kritisera. Just i denna stu-
die jämför man förövrigt pre-
paratgrupper där patenten 
gått ut och som säljs som ge-
nerika.

Från granskningssyn-
punkt ändrar det naturligtvis 
inte någont, men om man an-
ser att företagssponsring per 
se är problemet kan man 
ändå reflektera över det.

Med tanke på hur dyrt det 
är att genomföra studier får 
redan detta ses som en stor 
bedrift av studiens styrkom-
mitté. Den ACE-inhibitor 
(ACEi), benazepril, som an-
vändes i fasta kombinationer 
i studien säljs för närvaran-
de inte i Sverige. Detta kan-
ske spelar mindre roll om 
man tillhör dem som tror på 
klasseffekter, vilket föresprå-
kare för »billigast är bäst« 
brukar göra (exempelvis att 
den i Sverige ej sålda klorta-
lidon skulle vara jämförbar 
med ekvipotent dos av vilken 
annan tiazid som helst).

Då de flesta hypertoniker 

behöver minst två läkemedel 
för att nå behandlingsmål de-
signades ACCOMPLISH-stu-
dien som den första större 
dubbelblinda prospektiva 
randomiserade studien att 
svara på två relevanta och 
viktiga frågor:

1) Kan man, och i så fall hur 
väl, når man blodtrycksmål 
genom att starta hypertoni-
behandlingen med två läke-
medel i fast kombination? 2) 
Är fast kombination ACEi/
kalciumkanalblockerare 
(CCB) bättre än den i dag van-
ligare fasta kombinationen 
ACEi/tiazid? 

I studien nådde redan efter 
6 månader 73 procent av del-
tagarna blodtrycksmålet 
(<140/90 mm Hg) genom att 
starta behandlingen med en 
fast kombination. Under stu-
dien nådde hela 80 procent 
blodtrycksmålet och man fick 
en blodtrycksskillnaden på 
0,7 mm Hg till CCB-armens 
fördel [2]. Dessa siffror är ib-
land det bästa man sett i stu-
dier. I såväl den primära änd-
punkten som den något hår-
dare sekundära kardiovasku-
lära ändpunkten såg man en 
signifikant relativ riskreduk-
tion på 20 procent (p<0,001 
respektive p<0,01) [3].

Studien avbröts i förtid på 
grund av att en predefinierad 
effektskillnad mellan be-
handlingarna överskreds. Så-
ledes kan frågorna ovan be-
svaras enligt följande: 1) Det 
går alldeles utmärkt att star-
ta med en fast kombination 
och man når goda blodtrycks-
resultat. 2) ACEi/CCB-kom-
binationen visar sig signifi-
kant bättre än ACEi/tiazid-
kombinationen i studien.

ACCOMPLISH utmanar såle-
des bland annat slutsatserna 
från ALLHAT [4] genom att 
CCB faller ut som en bättre 
behandling än thiaziddiure-
tika. Enligt ALLHAT:s proto-

koll hade man atenolol, kloni-
din och reserpine som första-
handstillägg följt av hydrala-
zin som andrahandstillägg. 
Detta gjorde att många stod 
på minst sagt oortodoxa kom-
binationer där de flesta fick 
atenolol i tillägg.

Vikten av bra kombinatio-
ner blir allt tydligare i en pa-
tientgrupp där majoriteten av 
patienterna behöver minst 
två läkemedel. Ett annat så-
dant exempel är ASCOT-stu-
dien [5] där 60 procent hade 
en kombinationsbehandling 
och där kombinationen CCB/
ACEi visade sig bättre än be-
tablockerare/tiazid. 

Så frågan blir om 
detta ska förändra 
förskrivnings- 
rekommendatio-
nerna? Kanske 
för tidigt att ge ett 
entydigt svar på, 
men vi har nu allt 
mer evidens för 
att vissa kombi-
nationer är bättre än andra. 
Sedan betablockeraren hal-
kade ner till andrahandsval i 
hypertonisammanhang har 
vi nu kvar blockad av renin–
angiotensin-systemet (RAS-
blockad), CCB och tiaziddiu-
retika som förstahandsval.

Mitt förslag är därför: Har 
man en patient med systo-
liskt blodtryck på 160 mmHg 
eller högre så har man nu evi-
dens för att initiera sin be-
handling med en kombina-
tion av RAS-blockad och CCB. 
Denna upptitreras därefter 
tills man når målvärdet. Når 
man inte målvärdet – lägg till 
en tiazid [6].

Avslutningsvis tror jag inte, 
som Curt Furberg skriver, 
att det funnits någon »bluff« 
med suboptimal diuretikados 
som Peter M Nilsson skulle 
ha missat. RAS-blockad till-
sammans med 12,5 mg hyd-
roklortiazid som vid behov 

Ingen bluff att upptäcka 
i kliniska prövningar
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n Inga läkemedel har bara 
en effekt, alla har en kombi-
nation av positiva och nega-
tiva effekter. Den sekundär-
preventiva effekten av beta-
blockerare och de gynnsam-
ma effekterna av diuretika 
och ACE-hämmare vid hjärt-
svikt kan inte förklaras av en 
blodtryckssänkning. Dub-
bleringen av risken för hjärt-
svikt med doxazosin och den 
40-procentiga ökningen i risk 
med amlodipin jämfört med 
diuretika i ALLHAT sked-
de trots likartad genomsnitt-
lig sänkning av blodtryck-
et. Det finns inga vetenskap-
liga bevis för att alla hälso-
effekter av blodtryckssän-
kande medel förmedlas via 
blodtryckssänkningen. Där-
för är sänkningen av medel-
blodtrycket i en klinisk pröv-
ning ett ofullständigt mått på 
nyttan av hypertonibehand-
ling. Om ett läkemedel visats 
ha gynnsamma effekter i en 
given dos bör läkemedlet för-
skrivas i denna dos.

Om ett läkemedel av en given 
klass visar sig ha en posi-
tiv effekt hävdar vissa att 
alla medel i denna klass har 
samma positiva effekt. Om ett 
läkemedel visar sig ha negati-
va effekter vill samma perso-
ner gärna hävda att det skil-
jer sig från de andra medlen 
i klassen. Tolkningen av AC-
COMPLISH passar in med 
denna regel. Det stora proble-
met med klass–effektbegrep-
pet är bristen på data om ekvi-
potens. När 10 mg  ramipril vi-
sade betydande hälsoeffekter 
i HOPE saknades vetenskap-
ligt underlag för att fastställa 
de ekvipotenta doserna av de 
andra ACE-hämmarna. Man 
kan aldrig med säkerhet ex-
trapolera doser. Det bästa för 
patienterna är att de får det 
dokumenterade läkemedlet i 
full dos.

Introduktionen av fasta lä-
kemedelskombinationer vid 
hypertonibehandling är en 
tvivelaktig marknadsförings-

strategi. Mer än hälften av 
alla hypertoniker kan kon-
trolleras med ett läkemedel. 
Inställningen kan kräva att 
man först förskriver ett diu-
retikum och om detta inte 
har önskad effekt byter till en 
ACE-hämmare eller tvärtom. 
Bruket av kombinationspre-
parat har en klar vinnare, lä-
kemedelsindustrin, och två 

förlorare, patienten som ris-
kerar mer biverkningar och 
samhället som får stå för ex-
trakostnaden.
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kunde dubblas till 25 mg får 
nog anses som gyllene stan-
dard vid måttligt till lätt för-
höjt blodtryck.

Det finns definitivt ett 
stort behov av nya kliniska 
prövningar av preparat och 
metoder som inte alltid är fö-
retagsekonomiskt försvarba-
ra att genomföra, men som 
icke desto mindre kan vara 
det ur ett samhällsekono-
miskt perspektiv och kanske 
även för medborgarna. Dessa 
studier kommer inget vinst-
drivande företag att kunna 
göra utan här behöver länder, 
forskningsinstitut och uni-
versitetssjukhus etc runt om i 
världen ta ett större ansvar.
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specialist i internmedicin,

hypertonimottagningen
Sahlgrenska Universitets-

sjukhuset/Östra, Göteborg
tommy.berglund@vgregion.se 

referenSer

  1. Curt Furberg. ACCOMPLISH och 
riskerna med företagssponsrade 
kliniska prövningar. Läkartid-
ningen. 2009;106(6):450.

  2. Jamerson K, Bakris GL, Dahlöf B, 
Pitt B, Velazquez E, gupte J, et al. 
Exceptional early blood pressure 
control rates: the ACCOMPLISH 
trial. Blood Press. 2007;16:80-6.

   3. The ACCOMPLISH Trial 
Investigators. Benazepril plus 
amlodipine or hydrochlorothia-
zide for hypertension in high-risk 
patients. N Engl J Med. 2008; 
359:2417-28.

  4. ALLHAT Officers and Coordina-
tors for the ALLHAT Collabora-
tive Research Group. Major 
outcomes in high-risk hyperten-
sive patients randomized to 
angiotensin-converting enzyme 
inhibitor or calcium channel 
blocker vs diuretic: The 
antihypertensive and lipid-
lowering treatment to prevent 
heart attack trial (ALLHAT). 
JAMA. 2002;288:2981-97.

  5. Dahlöf B, Sever PS, Poulter NR, 
Wedel H, Beevers DG, Caulfield M, 
et al. Prevention of cardiovascular 
events with an antihypertensive 
regimen of amlodipine adding 
perindopril as required versus 
atenolol adding bendroflumethia-
zide as required, in the Anglo-
Scandinavian cardiac outcomes 
trial – blood pressure lowering 
arm (ASCOT-BPLA): a multicentre 
randomized controlled trial.
Lancet. 2005;366:895-906.

 6. Uppdatering av SBU-rapporten 
»Måttligt förhöjt blodtryck« 
(2004), nr 170/1. December 2007.

n The Lancet har blivit en 
oundgänglig källa för den 
som är intresserad av hälso-
effekterna av konflikten i 
Gaza och på Västbanken. Tid-
skriften har tagit initiativ till 
fem artiklar som ger en hel-
hetsbild av hälsoläget i om-
rådet [1-5]. Vi deltog 4 mars i 
den vetenskapliga konferens 
där artikelserien presentera-
des av de palestinska huvud-
författarna, fyra av dem verk-
samma på Institute of Com-
munity and Public Health vid 
Birzeit-universitetet.

Artiklarnas bredd och djup 
visar att det finns vitala struk-
turer i det palestinska sam-
hället som kan inge visst hopp 
i en annars tämligen dyster 
tid. En slutsats som lyftes 
fram av Richard Horton, chef-
redaktör på Lancet, är att den 
israeliska ockupationen är en 
nyckelfaktor för folkhälsan på 
Västbanken och i Gaza [6]. 
Han underströk att tidskrif-
ten ser artikelserien som in-
ledningen på en hälsoallians 
med palestinska läkare och 
forskare som syftar till för-
ändring av palestinsk hälso-
politik och hälsa [6].

I Läkartidningen togs nyli-
gen initiativ till ett svenskt 
läkarnätverk för Palestina 
[7]. Man kan se dessa initiativ 
som uttryck för en vilja att 
göra något aktivt åt en kon-
flikt som engagerar många, 
inte minst svenska läkare [8]. 
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