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D
rygt 400 000 personer i Sverige 
lider i dag av typ 2-diabetes, och 
till detta kommer ytterligare ett 
par hundra tusen odiagnostise-

rade fall och prediabetiker. Majoriteten 
av dessa kommer att dö i förtid av kom-
plikationer till sin diabetes, till ca 80 
procent i kardiovaskulära och cerebro-
vaskulära sjukdomar. Det finns i dag  
ett mycket begränsat antal läkemedel 
effektiva mot diabetes och dess makro-
vaskulära komplikationer.

Massiva forskningsinsatser har där-
för gjorts för att finna effektiva läkeme-
del som specifikt avser en kärndefekt 
vid diabetes, nämligen insulinresistens 
(som 90–95 procent av patienterna li-
der av). Glitazoner fungerar genom att 
bl a förstärka känsligheten för insulin i 
de perifera målcellerna genom agonism 
för cellkärnereceptorn PPAR-g. Det 
finns i dag två glitazoner på markna-
den, rosiglitazon (Avandia) och piogli-
tazon (Actos).

Sedan en metaanalys i New England 
Journal of Medicine publicerades 2007 
[1] har det rått stor ovisshet beträffande 
säkerheten hos en av glitazonerna, rosi-
glitazon (Avandia), och misstankar har 
uppkommit om en ökad risk för allvarli-
ga kardiovaskulära sjukdomstillstånd, 
bl a hjärtinfarkt. Detta har reproduce-
rats i flera andra [2-5], men inte alla [6], 
studier. Det är viktigt att notera att 
dessa misstankar inte gäller den andra 
glitazonen, pioglitazon (Actos), som 
tvärtemot har visats besitta impone-

rande kardioprotektiva [2, 7] och stro-
kepreventiva [8, 9] effekter.

I en studie utförd av den amerikanska 
läkemedelsmyndigheten, FDA, jämför-
des frekvensen av kardiovaskulära hän-
delser bland >220 000 äldre (>65 år) 
 patienter med typ 2-diabetes ingående i 
sjukförsäkringsprogrammet Medicare 
som behandlades med rosiglitazon eller 
pioglitazon; studien publicerades nyli-
gen i JAMA [10]. Efter tre års uppfölj-
ning var behandling med rosiglitazon 
kopplad till en 27 procent högre risk för 
stroke, 25 procent högre risk för sjuk-
husinläggning på grund av hjärtsvikt 
och 14 procent högre risk för död oav-
sett orsak än behandling med pioglita-
zon.

Enstaka mindre undersökningar [6] 
har inte kunnat bekräfta den ökade ris-
ken med rosiglitazon, men det är viktigt 
att konstatera att flera faktorer (t ex 
svag statistisk styrka samt yngre och 
friskare studiepopulation) kan tänkas 
bidra till denna diskrepans. Studiepo-
pulationen i JAMA-artikeln [10] omfat-
tade hela 227 571 patienter med totalt 
8 667 effektmått (endpoints). 

Den avvikande artikeln [6] baserades på 
28 938 patienter (dvs endast 12,7 pro-
cent av antalet i JAMA [10]) med 1 201 
effektmått. Dessutom fanns avsevärda 
skillnader i ålder mellan de två publika-
tionerna (74,4 år medelålder i JAMA 
[10] vs 53,8 i den avvikande artikeln 
[6]). Detta avspeglas också i det faktum 
att patienterna i JAMA [10] var sjukare 
än patienterna i den avvikande artikeln 
[6] (t ex hjärtinfarkt hos 1 procent vs 0,5 
procent, ischemisk hjärtsjukdom hos 21 
procent vs 2,2 procent, hjärtsvikt hos 
6–7 procent vs 0,8 procent). 

Skillnaden i sjuklighet återspeglas 
också i läkemedelsanvändningen (ACE-

hämmare/angiotensinreceptorblocke-
rare 67 procent vs 40 procent, antiko-
agulantia 8 procent mot 3 procent, 
 nitrater 11 procent vs 4,5 procent etc). 
Således är det ett rimligt antagande att 
en »äldre«, sjukare population är mer 
»känslig« för skadliga effekter av ett 
 läkemedel, effekter som kanske inte är 
direkt synliga i en studie med relativt 
liten urvalsstorlek och en kort uppfölj-
ningstid (mindre än två år i den avvi-
kande artikeln [6]).

Vad har då dessa fynd för relevans i 
Sverige? Officiell statistik för glitazon-
försäljning i Sverige under 2009 visar 
att antalet definierade dygnsdoser 
(DDD) för Avandia var 1 435 812 (mot-
svarande 3 934 patienter) och 1 040 727 
för Avandamet (motsvarande 2 851 pa-
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Fel val av diabetesläkemedel 
kan vara ödesdigert
Det finns i dag få läkemedel som specifikt korrigerar en 
central defekt vid diabetes typ 2, insulinresistens. Nya 
data tyder alltmer på att det inte finns någon anledning 
att välja ett av dessa läkemedel, rosiglitazon, när det 
finns ett alternativ som sannolikt är säkrare.
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Tilläggskommentar 
Sedan debattartikeln skrevs har den 
 europeiska läkemedelsmyndigheten 
beslutat rekommendera att rosiglitazon 
tillfälligt dras in i hela EU. Med anled-
ning av det gör artikelförfattaren denna 
tilläggskommentar:

Det är med stor tillfredsställelse jag 
noterar att EMA beslutat att tillfäl-
ligt återkalla rosiglitazon i hela EU. 
Det är ett logiskt och klokt beslut 
som blivit oundvikligt i ljuset av den 
senaste tidens studier som tämligen 
entydigt visar allvarliga kardiovas-
kulära risker med rosiglitazon, vil-
ket bjärt kontrasterar mot de sub-
stantiella strokepreventiva och kar-
dioprotektiva vinsterna av pioglita-
zon som jag rekommenderar att 
rosiglitazonpatienterna byter till. 
Jag har i dag själv meddelat detta till 
de få av mina egna patienter som 
fortfarande behandlats med rosi-
glitazon och i stället försett dem 
med recept på pioglitazon. Även om 
EMA:s beslut innebär en tillfällig 
återkallelse av rosiglitazon, skulle 
jag bli utomordentligt förvånad om 
läkemedlet någon sin återkommer i 
EU, och jag emotser inom kort även 
en global  avregistrering.

Åke Sjöholm
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V i vill ju gärna vara 
så miljövänliga som 
möjligt, inte minst i 

vårt arbete. Vi försöker 
naturligtvis också vara så 
restriktiva som möjligt i 
våra receptutskrivningar, 
men trots detta är det ju 
ganska ofta som vi skriver 
recept på t ex antibiotika, 
och vi har länge varit be-
kymrade över att rester 
av läkemedel kan hamna i 
miljön och ställa till be-
kymmer, alltifrån anti-
biotikaresistenta bakte-
rier till feminiserade 
hangrodor och fiskar. Och 
vi läser med bestörtning 
om hur olika klädkedjor 
utnyttjar barnarbetare 
och bojkottar dem tills de 
har bättrat sig, vi köper 
rättvisemärkt kaffe osv. 
Desto mer bestört blev jag 
när jag läste det senaste 
numret av Forskning och 
Framsteg, där det finns 
en artikel som heter 
»Våra billiga mediciner 
skapar multiresistens 
[1]«.

Kort sammanfattning: 
• en stor del av billiga 

mediciner i världen 
massframställs i länder 
med låga kostnader, 
framförallt Indien, men 
även i Kina och  
andra länder

• undersökningar har vi-
sat mycket höga halter 
av antibiotika och and-
ra läkemedel i floder 
och sjöar i närheten av 
dessa fabriker; någon 
effektiv utsläppskon-
troll föreligger uppen-
barligen inte

• de lokala miljöeffekter-
na kan man bara före-
ställa sig, inga bra un-
dersökningar har gjorts

• de globala effekterna är 
okända, men kanske 
kan det förklara före-
komsten av multiresi-
stenta bakterier i Ant-

arktis och hos flyttfåg-
lar hos oss

• genom svenska bespa-
ringslagar tvingas apo-
teken att byta ut våra 
utskrivna mediciner 
mot billigaste förekom-
mande generika

• inga miljökrav ställs på 
de bolag som får sälja 
medicinerna till oss.

Är det inte hög tid att vi 
agerar? Ska vi inte genom 
Läkarförbundet kräva 
miljöcertifiering av alla 
mediciner som säljs i vårt 
land och helt enkelt boj-
kotta andra? 

Tyvärr kan vi ju nu inte 
påverka förhållandena 
alls. Om vi visste att nå-
gon medicin är »miljö- 
säker« skulle ju vi kunna 
skriva ut denna, men jag 
tror inte att vi har laglig 
rätt att kryssa i rutan för 
»får ej ersättas« av detta 

skäl (det är väl bara om 
patienten insisterar att 
han/hon inte tål något 
annat som den får använ-
das). Dessutom vet vi ju 
inte alls hur läget är! 

Läkemedelsbolag, kan 
ni lova att era produkter 
är »miljösäkrade« så att 
vi kan kämpa för att an-
vända enbart dessa? Vad 
säger Läkarförbundet, 
vad säger Strama-grup-
pen?

Gunnar hillerdal
docent, överläkare, 

lung- och allergikliniken, 
Karolinska universitets-

sjukhuset, Stockholm
gunnar.hillerdal@

karolinska.se

RefeRenS
 1. Snaprud P. Våra billiga medi-

ciner skapar multiresistens. 
Forskning och Framsteg. 
2010;(6):14-9.

läkare som miljömarodörer
apropå! Antibiotikaresistenta bakterier och feminiserade fiskar

Läkemedelsrester går ut i miljön – när får vi »miljösäkrade« 
mediciner? undrar Gunnar Hillerdal.

tienter). Därför är det totala antalet 
svenska patienter som under 2009 för-
skrivits rosiglitazon (Avandia och Av-
andamet) 6 785. Baserat på studien i 
JAMA [10, Tabell 4], i vilken visas att 
vart 60:e fall skulle kunna undvikas ge-
nom att i stället behandla med pioglita-
zon, innebär detta 6 785/60 = 113 fall av 
hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och död 
eftersom patienter ordinerats rosiglita-
zon i stället för pioglitazon. Detta in-
kluderar 31 dödsfall och 22 fall av stro-
ke.

jag är därför benägen i att instämma i 
omdömet i en ledarkommentar i JAMA 
[11] att den bild som nu tonar fram i lju-
set av ackumulerande data gör det allt 
svårare att hitta någon anledning till 
varför en patient skulle vilja bli be-
handlad med rosiglitazon, eller varför 
en läkare skulle välja att skriva detta 
läkemedel, när det finns ett alternativ 
som sannolikt är säkrare.
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