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■ Anders G Olsson [1] och jag 
[2] gör olika bedömningar av 
JUPITER-studien [3] och vil-
ka konsekvenser den kan tän-
kas få. 

Jag anser:
1.   Att den begränsade abso-

luta riskreduktionen (1, 2 
pro cent för primärt effekt-
mått, 0,9 procent för hjärt-
infarkt, stroke och kardio-
vaskulär död under 1,9 års 
behandling) inte motive-
rar utvidgade indikationer 
för behandling med stati-
ner som primärprevention 
för personer med låg eller 
måttlig kardiovaskulär 
risk.

2.   Att den korta tiden för stu-
dien innebär att det för 
rosuvastatin fortfarande 
finns frågetecken om risk–
nyttabalansen för en be-
handling som är avsedd att 
pågå i decennier. Rosuvas-
tatin har långt kvar innan 
tyngden i dokumentation 
kan jämföras med den som 
finns för simvastatin, pra-
vastatin och atorvastatin. 

3.  Att värdet av att väga in 
ännu en surrogatvariabel 
– högkänsligt CRP (hs-
CRP) – i bedömningen av 
en enskild persons kardio-
vaskulära risk fortfarande 
är otillräckligt dokumen-
terat. JUPITER har egent-
ligen inte heller visat att 
resultaten gäller just för 
individer med förhöjt hs-
CRP eftersom ingen kon-
trollgrupp med normala 
eller låga CRP-värden del-
tog i studien.

JUPITER avbröts ju i förtid 
efter 1,9 år då man såg signifi-
kant effekt till rosuvastatins 
fördel. Avbrytandet gjordes 
därför att studiens säkerhets-
kommitté ansåg att behand-
lingseffekten var så gynnsam 
att det var oförsvarligt att 
fortsätta studien. Men det 
medför i det här fallet också 
att viktiga frågor om lång-
tidssäkerhet blir obesvarade. 
Avbrytande i förtid kan med-
föra att den positiva effekten 
överskattas, vilket diskute-

rats för andra studier [4]. 

Olsson anger att medianti-
den för behandling, 1,9 år, 
innebär att hälften av de be-
handlade hade längre be-
handlingstid än 1,9 år och att 
JUPITER därför kan mäta sig 
med andra primärpreventiva 
studiers långtidseffekter. På-
pekandet om mediantid är 
självfallet riktigt, men sam-
ma förhållande gäller ju ock-
så för de studier som Olsson 
jämför med, där flera av de 
viktigare studierna har en 
uppföljningstid på i storleks-
ordningen fem år – i median-
tid, vilket innebar att många 
studiedeltagare deltog i upp 
till sju år. 

För några av de tidigare stu-
dierna, 4S [5] och WOSCOPS 
[6], har ju därtill tioårsupp-
följningar gjorts. Dessa visa-
de dels att skillnaderna i ef-
fekt mellan dem som behand-
lats med simvastatin respek-
tive pravastatin kvarstod, 
dels att de som behandlats 
aktivt inte drabbats av 
ogynnsamma händelser som 
t ex cancersjukdomar i större 
utsträckning än de place-
bobehandlade fem år efter 
studiernas avslutande. 

Dessa uppföljningar är ange-
lägna då frågetecknet om 
cancerrisk vid långtidsan-
vändning med statiner inte är 
helt utplånat – en säkerhets-
fråga som är särskilt angelä-
gen vid primärprevention, 
eftersom den måste vägas 
mot den blygsamma risk-
minskningen för allvarlig 
hjärt–kärlsjukdom. Natur-
ligtvis kan vi inte förvänta 
oss några övertygande svar 
på sådana långsiktiga säker-
hetsfrågor från en studie som 
pågick i mediantid i 1,9 år. Jag 
vill påminna om att så sent 
som 2001 blev en statin (ceri-
vastatin) indragen till följd av 
allvarliga biverkningar [7].

 
Jag instämmer i Olssons be-
dömning att prevention av 
hjärt–kärlsjukdomar är en 

angelägen uppgift både för 
sjukvården och i ett folk-
hälsoperspektiv, ett arbete 
som också varit framgångs-
rikt i Sverige, då risk för både 
insjuknande och död i främst 
hjärtinfarkt i runda tal halve-
rats de senaste två decennier-
na. Farmakologisk preven-
tion har haft betydelse för 
detta, men troligen har insat-
ser på folkhälsonivå – främst 
minskad tobaksrökning – 
haft större betydelse [8]. 

När det gäller prevention på 
individnivå bör en bedöm-
ning av individens totala risk 
göras, med hänsyn till perso-
nens möjligheter att förändra 
levnadsvanor och inställning 
till eventuell farmakologisk 
behandling, vilket beskrivs i 
Läkemedelsverkets behand-
lingsrekommendationer [9]. 

I en sjukvård med begrän-
sade resurser bör det vara 
mest angeläget att de med 
störst risk får möjligheter att 
minska den. Att det finns 
brister i detta avseende fram-
går av de EUROASPIRE-upp-
följningar som gjorts det se-
naste decenniet [10], där pa-
tienter med genomgången 
ischemisk hjärtsjukdom inte 
motiverats eller fått tillgång 
till bättre riskfaktorkontroll. 

Sjukvården bör lägga mer 
krut på denna högriskgrupp 
snarare än att med otillräck-
ligt utvärderade metoder och 
till stora kostnader utvidga 
behandlingsindikationerna 
till personer med lägre risk.
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■ debatt och brev

JUPITER-studien väcker fler frågor än den besvarar

»I en sjukvård med begrän-
sade resurser bör det vara 
mest angeläget att de med 
störst risk får möjligheter 
att minska den.«
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■ Jan Håkansson (JH) och 
Anders G Olsson (AGO) 
skriver båda i Läkartidning-
en 21–22/2009 (sidorna 
1460–1), AGO även i LT 
23/2009  (sidan 1577) om 
JUPITER- studien (blod-
fettssänkaren rosuvastatin 
versus placebo), som av indu-
strin lanserats som studien 
med stort S, studien som ska 
öppna dörrarna för så kallad 
primärprevention av hjärt–
kärlsjukdom.

Studiepopulationen i JUPI-
TER betecknas som frisk, 
men inte desto mindre var 
 cirka 75 procent överviktiga 
och drygt 40 procent hade 
metabola syndromet. Hög-
känsligt CRP (Hs-CRP) låg 
högt med ett medianvärde på 
4,2 mg/l.

Nåja, de som ingick i stu-
dien kände sig förhoppnings-
vis friska, annars är det ju 
svårt att tala om primärpre-
vention – men det är ju en de-
finitionsfråga.

JH talar om en blygsam abso-
lut riskreduktion från 99,1 
till 98,2 procent och osäkra 
långtidseffekter. Samtidigt 
talar AGO om ett paradigm-
skifte, om en i dessa sam-
manhang icke tidigare skå-
dad relativ riskminskning på 
44 procent och extrapolerar 
den korta studielängden på 
1,9 år till hela 5 år. Det är här 
vi står: å ena sidan ett synsätt 
som grundar sig på helhets-
syn och eftertanke, å andra 
sidan ett önsketänkande om 
att behandla allt fler med allt 
mer farmaka för att undvika 
sjukdomsfall.

Någon kanske invänder att 
detta är att hårdra studie-
resultaten, men det menar jag 
att det inte är. Under utbild-
ningen fick jag lära mig att 
framför allt utgå från och fäs-
ta vikt vid de absoluta riskre-
duktionerna. Läkemedels-
konsulenterna lyfte alltid, 
som AGO, fram de relativa 

riskreduktionerna, men ef-
teråt kunde vi i lugn och ro 
fundera på vad de absoluta 
talen sa oss.

Vem är frisk och vem är sjuk – 
det är också en viktig fråga. 
Inom JUPITER-studien be-
tecknas deltagarna som friska 
trots att de uppvisade ett fler-
tal ogynnsamma laboratorie-
värden/motsvarande. De hade 
säkert orkat med att genomfö-
ra livsstilsförändringar. Det 
hade blivit billigare och ett 
stort antal patienter hade 
sluppit läkemedelsbehandling 
under en följd av år till ringa 
eller ingen nytta. 

Övergången från friskt till 
sjukt sker gradvis och be-
handlingsvinsterna vid så 
kallad primärprevention, in-
kluderande förstadier till 
sjukdom, är mindre än vid 
behandling av etablerad 
hjärt–kärlsjukdom med stati-
ner. JUPITER-studien vill 
utvidga indikationerna för 
rosuvastatin men har bara 
visat att så kallad primärpre-
vention av hjärt–kärlsjukdom 
med rosuvastatin inte säkert 
gör mer nytta än skada på 
lång sikt.

När kommer en primär-
preventiv studie som rando-
miserar livsstilsförändringar 
mot statiner?
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JUPITER – tänk först 
och handla sedan!

JUPITER-studien har lanserats 
som studien med stort S.

■ debatt och brev■ debatt och brev

■ Anders G Olsson har gett en 
beskrivning av JUPITER-
studien [1] i Läkartidningen 
nyligen [2] och följt upp med 
brev till redaktören i senaste 
numret [3]. Olsson är positiv 
till primärprevention med 
statiner till symtomfria indi-
vider med tecken till inflam-
mation [2]. 

Som Olsson skriver är det 
metabola syndromet starkt 
representerat i studien. Fyr-
tiotvå procent av individerna 
hade metabolt syndrom, och 
tre fjärdedelar var övervikti-
ga med ett BMI över 25,3. 
Över hälften av individerna 
hade BMI över 28,3, och en 
fjärdedel hade BMI över 32 
[1]. Mot bakgrund av en abso-
lut riskreduktion på 1,2 pro-
cent i det primära effektmåt-
tet under 1,9 år med rosuva-
statin jämfört med placebo 
bör denna överviktiga katego-
ri av individer med tecken till 
inflammation och LDL-nivå-
er under 3,36 mmol/l i första 
hand erbjudas hjälp med att 
öka sin fysiska aktivitet och 
med kostintervention [4]. 

Fysisk aktivitet och kostin-
tervention minskar inflam-
mation [5], och fysisk aktivi-
tet är associerad med mins-
kad risk att drabbas av kardio- 
vaskulära händelser [6]. 
JUPITER sätter fokus på pri-
mär prevention, men fokus 
bör i första hand riktas mot 
underliggande mekanismer 
som orsakar inflammation. 

Jämförelsen som Olsson gör 
av »number needed to treat« 
(NNT) från JUPITER-stu-
dien med andra studier är vil-
seledande. Olsson refererar 
till NNT på 12 från 4S-stu-
dien [7] och 45 från WOSCOPS 
[8] utan att ange effektmått. 
Man får anta att Olsson re-
fererar till effektmåttet kar-
diovaskulär död eller hjärt-
infarkt, vilket är skilt från 

det primära effektmåttet i 
JUPITER, vilket var en för-
sta kardiovaskulär händelse 
definierad som kardiovasku-
lär död, hjärtinfarkt, stroke, 
inläggning på sjukhus för in-
stabil angina eller arteriell 
revaskularisering [1]. 
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Behandla primärt underliggande 
orsak till inflammation hos 
överviktiga individer utan symtom 
på kranskärlssjukdom 


