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F
armakoterapi av fetma 
har verkligen aldrig 
 blivit någon bestående 
framgång. Historien är 

fylld av gamla katastrofer 
med preparat som visat sig 
medföra allvarliga biverk-
ningar. Ända in i modern tid 
har läkemedelsbehandlingen 
av fetma skapat bekymmer. 
Den stora amerikanska Re-
dux-affären (fen-phen scan-
dal) i slutet av förra seklet vi-
sade vad som händer när icke 
godkända kombina tioner av 
läkemedel med adrenerga 
 effekter ordineras, med all-
varliga kardiologiska biverk-
ningar som följd [1]. 

Läkemedlet Acomplia blev 
aldrig registrerat i USA, men 
väl i Europa. Preparatet hade 
en betydande initial framgång 
och visade bättre viktnedgång 
än andra tillgängliga medel. 
Undan för undan ackumule-
rades information som talade 
för psykiska biverkningar, de-
pression och slut ligen en ökad 
risk för  suicid. Antalet döds-
fall var obetydligt men signifi-
kant större än i kontrollgrup-
pen, och därmed drog tillver-
karen Sanofi omgående in 
Acomplia. Säkerhetsmargina-
len för fetma läkemedel mås-
te ligga exceptionellt högt. 
Acomplia försvann på grund 
av en hand full självmord.

Samtidigt är behovet av 
dessa preparat stort. Man 
hävdar ibland att eftersom 
vikten återgår när preparatet 
sätts ut är dessa läkemedel 

meningslösa. Argumentet är 
lika ihåligt som att påstå att 
man kan sätta ut insulin när 
blodsockret normaliserats. 
Av skäl som vi märkligt nog 
inte fullt förstår förblir fetma 
en kronisk sjukdom som där-
för fordrar kronisk terapi.

Sibutramin (Reductil) är en 
serotonin–noradrenalin-
återupptagshämmare med 
aptitdämpande effekter. Pre-
paratets viktreducerande ef-
fekter är väl dokumenterade 
[2]. Den adrenerga effekten 
innebär en pulsökning om 
något eller några slag per mi-
nut, och en viss blodtrycks-
ökning. För obesa patienter 
med högt blodtryck innebär 
sibutraminbehandling att 
trycket faller med viktned-
gången [3]. För vissa normo-
tensiva individer ökar tryck-
et. Regler för hur trycket ska 
övervakas och när behand-
lingen ska avbrytas finns 
uppställda [4].

För att preparatet skulle 
 registreras villkorade myn-
digheterna att tillverkaren 
Abbott skulle genomföra en 
undersökning där högriskpa-
tienter (för vilka sibutramin 
egentligen är kontraindicerat 
enligt Fass) följdes, och effek-
ten av viktreduktion relatera-
des till kardiovaskulära hän-
delser. Denna SCOUT-studie 
börjar nu redovisas, vilket är 
skälet till de europeiska myn-
digheternas rekommendation 
att förskrivningen avbryts. 
Den amerikanska läkeme-
delsmyndigheten FDA gör 
dock en annan bedömning 
och tillåter medlet under 
skärpt övervakning. SCOUT-
studien, på omkring 10 000 

patienter som följts i medeltal 
6 år, visar ingen fördel av sibu-
traminbehandlingen.

Det utesluter naturligtvis 
inte att preparatet varit liv-
räddande för många patienter 
med grav fetma och dess kom-
plikationer. När beskedet om 
indragning kom reagerade 
många patienter. De känner 
sig desperata när de nu sanno-
likt förlorar ett läkemedel 
som varit till uppenbar hjälp.

Fetmakirurgi har under 
senare år seglat upp som det 
effektivaste hjälpmedlet mot 
svår fetma, men resurserna 
är begränsade. Analyser, så-
som till exempel av brittiska 
National Institute of Clinical 
Excellence (NICE), visar att 
fetmaläkemedel väl kan vara 
kostnadseffektiva [5].

För den som försöker hjälpa 
patienter med grava viktpro-
blem har repertoaren nu allt-
så blivit ännu mer begränsad. 
Vi är tillbaka på ruta 1 och 
har bara kvar Xenical, som 
var först. Det kom ut på 
marknaden förra millenniet 
och är nu registrerat för lång-
tidsterapi. Effekten är hygg-
lig men måttlig, och tillverka-
ren Roche har under senare 
tid inte längre bedrivit några 
aktiviteter med preparatet.

Vad som är nedslående är 
sannolikheten att de företag 
som utvecklar nya aptithäm-
mare som liknar sibutramin 
avbryter arbetet. När Acomp-
lia försvann lade alla företag 
med kannabinoidreceptor-
blockerare under utveckling 
ner sitt utvecklingsarbete.

Tesofensin, som ger cirka 
15 procents viktnedgång och 
sannolikt är det preparat som 
är mest lovande i dag, är i 
princip sibutramin plus en 
dopaminblockerare. Kommer 
man att våga fortsätta att ut-
veckla detta preparat? Även 
om blodtryckseffekten inte 
är ett bekymmer finns en 
viss, om än obetydlig, adre n-

erg effekt med pulshöjning. 
Under tiden hålls marknaden 
nödtorftigt i gång med gam-
malt vin i nya läglar. Qnexa, 
som kombinerar lågdos top-
iramat (ursprungligen regi-
strerat som antiepileptikum) 
med phentermin, kan bli ett 
sådant. Något helt nytt högef-
fektivt läkemedel förefaller 
dock inte vara i sikte. 

Myndighetsbesluten ska 
självfallet respekteras. 

Men: patienter med fetma, 
för vilka Reductil varit en 
 effektiv aptitdämpare med 
goda effekter på vikten, är 
förlorare. Många av dem har 
på nätet beskrivit sin oro och 
är beredda att »skriva på« 
bara de får behålla sitt läke-
medel. Sådan »off label«-för-
skrivning finns i USA, där till 
exempel topiramat ofta för-
skrivs för fetma trots att läke-
medlet inte är registrerat på 
denna indikation.

n Potentiella bindningar eller 
jävsförhållanden: Stephan 
Rössner har för ett antal läke
medelsföretag genomfört kli
niska prövningar med flertalet 
potentiella läkemedel mot fetma 
de senaste 20 åren och mottagit 
forskningsbidrag samt i vissa fall 
föreläsararvoden. Specikation 
kan lämnas på begäran.

ReFeRenSeR
 1. Rössner S. Redux-affären – en 

amerikansk tragedi? Läkartid-
ningen. 2006;103:2250.

 2.  James WP, Astrup A, Finer N, Hil-
sted J, Kopelman P, Rössner S, et 
al. Effect of sibutramine on weight 
maintenance after weight loss: a 
randomised trial. STORM Study 
Group. Sibutramine Trial of Obe-
sity Reduction and Maintenance. 
Lancet. 2000;356:2119-25.

 3.  Sharma AM. Sibutramine in over-
weight/obese hypertensive pa-
tients. Int J Obes Relat Metab Dis-
ord. 2001;25 Suppl 4:S20-3.

 4.  Fass.se. Reductil. Tillgängligt via 
http://www.fass.se/

 5.  Obesity: full guidance. London: 
National Institute of Clinical Ex-
cellence; 2006. http://www.nice.
org.uk/nicemedia/pdf/CG43Full-
Guideline6v.pdf

n debatt och brev Redaktör: Jan Lind 08-790 34 84
jan.lind@lakartidningen.se

Patienter med fetma, för vilka Reductil 
varit en effektiv aptitdämpare med goda 
effekter på vikten, är förlorare när nu 
myndigheterna stoppar preparatet. 
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