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Sammanfattning 

Introduktion 
Det finns ungefär 10% äldre hypertoniska diabetiker och många hypertoniska 
diabetiker (både äldre och yngre) behöver behandla sin hypertoni med läkemedel. 
Förstahandsläkemedel mot hypertoni för hypertoniska diabetiker är bland annat en 
ACE-hämmare (Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor), en 
angiotensinreceptorblockerare, eller en kalciumantagonist som monoterapi.  
 
Syfte 
Bara 50 till 60% av alla hypertoniska diabetiker når målvärdet på blodtrycket. Syftet 
med detta arbete var att undersöka om en kombinationsterapi är bättre än en 
monoterapi för att hypertoniska diabetiker ska nå målvärdet för blodtryck och i så fall 
om det istället borde vara förstahandsvalet. 
 
Metod 
Artiklar söktes i PubMed och valdes enligt arbetets in- och exklusionskriterier.  
 
Resultat 
Totalt fem studier valdes med sammanlagt >1000 hypertoniska diabetiker. Fyra studier 
inkluderades i arbetet för att undersöka om en kombinationsterapi ger en snabbare 
blodtryckssänkning än en monoterapi. En studie undersöktes för att jämföra hur 
kombinationsterapi och monoterapi påverkar blodtrycket långsiktigt och en studie 
hade data om påverkan av antihypertensiva läkemedel på insulinkänsligheten. 
Majoriteten av studiernas resultat tyder på att en kombinationsterapi är bättre än en 
monoterapi. 
 
Diskussion 
Alla fem studierna är randomiserade kontrollerade studier (RCT) med en prospektiv 
datainsamling och deras resultat är entydiga. Förslag på vidare forskning är att jämföra 
monoterapi med kombinationsterapi mot hypertoni hos hypertoniska diabetiker med 
avseende på hypertoni och insulinkänsligheten efter minst fyra veckor av påbörjad 
terapi. 
 
Slutsats 
Hypertoniska diabetiker, särskilt våra äldre patienter, har större risk för att drabbas av 
bland annat kardiovaskulära sjukdomar om inte deras hypertoni sänks så fort som 
möjligt. Detta är särskilt viktigt att uppmärksamma och att studera vidare för att nå en 
optimal hypertoni behandling hos äldre hypertoniska diabetiker. 
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Introduktion 

Diabetes 
 
Insulin är ett viktigt hormon som är nödvändigt för att cellerna i kroppen ska kunna ta 
upp sockret som finns i blodet. Vid förhöjda sockervärden i blodet, till exempel efter en 
måltid, känner betacellerna som finns i bukspottkörteln av det och rekryterar 
bukspottkörteln att utsöndra hormonet insulin som i sin tur sänker sockervärdet i 
blodet. Diabetes är förhöjd blodsockernivån i blodet på grund av upphörd 
insulinproduktion (typ 1-diabetes) eller på grund av minskad insulinkänslighet i 
cellerna (typ 2-diabetes) (1). 
 
Symtom på diabetes är bland annat synrubbningar, ökad törst, frekvent urinering, 
trötthet och kraftlöshet (2). 
 
Prevalensen för diabetes i Sverige är högst fem procent och prevalensen för diabetes 
hos personer som är äldre än 80 år går upp till 20 % (1). Enligt Statens Beredning för 
Medicinsk och Social Utvärdering (SBU) förekommer hypertoni hos minst hälften av 
alla typ 2-diabetiker (3) och enligt fem rapporter som gjordes varje år från 2010 till 
2014 av Nationella Diabetesregistret (NDR) använder minst 43.7% av typ 1-diabetiker 
och minst 77.8% av typ 2-diabetiker blodtryckssänkande läkemedel (4). 
 
Blodtryck 
 
Blodtrycket (BT) är det tryck som trycker på blodkärlens väggar för att blodet ska 
kunna cirkulera i kroppen. Blodkärlen är då elastiska för att de ska kunna samarbeta 
med det trycket och därigenom jämna ut blodflödet så att det blir jämnare (Figur 1). 
Blodtrycket hos människa bör vara högst 129 systoliskt och högst 84 diastoliskt. 
Blodtryck i detta arbete beskrivs som systolisk blodtryck/diastolisk blodtryck i mmHg. 
Faktorer såsom ålder, förhöjda blodfetter, ärftliga anlag, rökning, alkoholkonsumtion, 
konsumtion av p-piller, stress, samt insulinresistens kan resultera i att blodkärlen blir 
stela. När blodkärlen blir det behöver de högre blodtryck för att blodet ska kunna 
cirkulera i kroppen; på så sätt får man hypertoni, alltså högt blodtryck (5). 
 

 
Figur 1. Blodtryck. Pilar symboliserar det tryck som trycker på blodkärlens väggar. Bild 

modifierad från cephalicvein (12). 
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Hypertonipersoner behöver inte känna någonting för att misstänka att de faktiskt har 
hypertoni, det betyder att hypertoni oftast är symtomlöst. Det är därför viktigt att 
regelbundet mäta blodtrycket. Trots det har vissa hypertonipersoner symtom såsom 
trötthet och huvudvärk som kan tala om att de har hypertoni och vid riktigt höga 
blodtryck kan man få tydligare symtom som svårare huvudvärk och även illamående. 
Hypertoni är en riskfaktor för framförallt stroke, hjärtsvikt, och njursjukdom (5). 
 
Hypertoniska diabetiker 
 
Diabetiker med hypertoni som är högre än 139 systoliskt eller 89 diastoliskt bör 
behandla sin hypertoni med läkemedel eftersom risken för komplikationer såsom 
njursvikt och kardiovaskulära sjukdomar är hög hos dessa personer om inte blodtrycket 
sänks (5). 
 
Förstahands läkemedel mot hypertoni för hypertoniska diabetiker enligt 
Socialstyrelsen är en Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACE-hämmare), en 
angiotensinreceptorblockerare (ARB), en loop-diuretikum, eller en betablockerare som 
monoterapi (6), och enligt läkemedelsboken är det en ACE-hämmare, en ARB, en 
kalciumantagonist eller en diuretikum också som monoterapi (5). 
 
ACE-hämmare, ARB, och kalciumantagonister 
 
ACE-hämmare 
ACE-hämmare är en läkemedelsgrupp som hämmar renin-angiotensin-
aldosteronsystemet vilket leder till den antihypertensiva effekten den har. ACE-
hämmare gör så att produktionen av hormonerna angiotensin II och aldosteron 
minskas genom att blockera enzymet angiotensin converting enzyme (ACE). Detta i sin 
tur ger den blodtryckssänkande effekten ACE-hämmaren har (7). 
 
De biverkningar som är vanliga att få av ACE-hämmare är bland annat huvudvärk, 
depression, dimsyn, yrsel, hypotoni, synkope, bröstsmärta, rytmstörningar, angina 
pectoris, takykardi, hosta, dyspné, illamående, diarré, magsmärta, smakförändring, 
utslag, ödem, kraftlöshet, trötthet, hyperkalemi, sömnstörningar, och ökningar av 
serumkreatinin (8). 
 
ACE-hämmare som används i Sverige idag är 

 Kaptopril 
 Enalapril 
 Lisinopril 
 Perindopril 
 Ramipril 
 Fosinopril (8) 

 
ARB 
Angiotensinreceptorblockerare är en annan läkemedelsgrupp som påverkar 
blodtrycket. De blockerar en receptor som vid aktivering bidrar till blodtryckshöjning 
och vasokonstriktion. Receptorerna aktiveras av peptiden angiotensin II och när ARB 
blockerar receptorn då får man en blodtryckssänkande effekt istället (9). 
 
De biverkningar som är vanliga att få av ARB är bland annat yrsel, vertigo, och 
hyperkalemi (10). 
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ARB som används i Sverige idag är 
 Lorastan 
 Eprosartan 
 Valsartan 
 Irbesartan 
 Kandesartan 
 Telmisartan (10) 

 
Kalciumantagonister 
Kalciumantagonister är en läkemedelsgrupp som påverkar hjärtats retledningssystem 
samt dess kontraktionskraft. Jonkanaler, bland annat kalciumjonkanaler, finns på alla 
celler och när de aktiveras då strömmar kalciumjoner in till muskelcellerna vilket gör så 
att muskeln kontraheras (t.ex den glatta muskulaturen). Kalciumantagonister hämmar 
att kalciumjoner strömmar in till muskelcellerna vilket bland annat gör så att 
artärväggarna inte kontraheras och slappnar av istället. Det blir alltså mindre tryck på 
blodkärlens väggar, med andra ord blir det mindre blodtryck (11). 
 
De biverkningar som är vanliga att få av kalciumantagonister är bland annat yrsel, 
vertigo, och hyperkalemi (13). 
 
Kalciumantagonister som används i Sverige idag är 
Kalciumantagonister med övervägande kärlselektiv effekt: 

 Amlodipin 
 Felodipin 
 Nifedipin 
 Nimodipin 
 Lerkanidipin 
 Klevidipin 

Kalciumantagonister med direkt hjärtselektiv effekt: 
 Verapamil (fenylalkylaminderivat) 

Kalciumantagonister med icke-selektiva kalciumantagonister: 

 Diltiazem (bensotiazepinderivat) (13) 
 
 

Syfte 

Bara lite drygt 50 till 60% av alla hypertoniska diabetiker når målvärdet på blodtryck 
som enligt NDR bör vara lägre än 140/85 mmHg (4). Och eftersom risken för 
komplikationer såsom kardiovaskulära sjukdomar är hög särskilt hos dem äldre 
hypertoniska diabetiker, kan man undra ifall en kombinationsterapi är effektivare än 
en monoterapi och i så fall om det istället borde vara förstahandsvalet.  
 
Två frågeställningar undersöktes i arbetet: 
Frågeställning I: Ger en kombinationsterapi en snabbare blodtryckssänkning än en 
monoterapi? 
 
Frågeställning II: Orsakar en kombinationsterapi en effektivare blodtryckssänkning än 
en monoterapi i längden, och inte bara i början av terapierna? 
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Metod 

Metoden delades upp i steg: 
Steg 1. Artikel söktes i PubMed 
Steg 2. Artikel med relevanta titel sparades 
Steg 3. Abstrakt av dem sparade artiklarna lästes 
Steg 4. Artiklar reducerades enligt in- och exklusionskriterier (se avsnitt Metod - in- 
och exklusionskriterier) (tabell 1) 
 
Tabell 1. Artikelsökning i PubMed 

Datum Sökord Begränsningar Antal träffar Valda 
referenser 

170125 (insulin sensitivity) AND 
(amlodipine) 

Clinical Trial 69 0 

170126 (insulin sensitivity) AND 
(blood pressure) AND 
(amlodipine) AND 
(angiotensin) 

Clinical Trial 25 0 

170126 (insulin sensitivity) AND 
(blood pressure) AND 
(calcium) AND 
(angiotensin) 

Clinical Trial 45 0 

170223 (diabetes) AND 
(hypertension) AND 
(combination) AND  
(versus) 

Clinical Trial 114 33 (18) 
51 (14) 
88 (17) 
91 (15) 

102 (16) 

 
In- och exklusionskriterier 
 
Inklusionskriterier 

 Hypertoniska diabetiker 
 Att patienterna delades upp i grupper där en grupp fick en monoterapi och en 

grupp fick samma läkemedelsgrupp som användes i monoterapin i kombination 
med en kalciumantagonist 

 Uppföljningstid på minst fyra veckor 
 Data av patienternas blodtryck tillgänglig vid baslinjen eller vid 

randomiseringen och i slutet av uppföljningstiden 
 
Exklusionskriterier 

 Hypertoniska personer utan diabetes 
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Resultat 

För att svara på första frågeställningen som handlar om att undersöka om en 
kombinationsterapi ger en snabbare blodtryckssänkning än en monoterapi 
inkluderades fyra studier i arbetet (14, 15, 16, 17) där data finns tillgänglig redan vid 
vecka fyra och vecka åtta efter påbörjad terapi (se tabell 19). Monoterapi-grupperna i 
studierna fick den maximala tillåtna doseringen. 
 
En studie (15) som hade en längre uppföljningsperiod gav möjlighet till att jämföra hur 
kombinationsterapi och monoterapi påverkar blodtrycket långsiktigt, data finns 
tillgänglig i studien vid vecka 12 efter påbörjad terapi (se tabell 7). Även i denna studie 
fick monoterapi-gruppen den maximala tillåtna doseringen.  
 
Ytterligare en studie (18) inkluderades i arbetet som samlade data av 
glukosupptagshastigheten (GDR), vilket är ett värde som talar om personens 
insulinkänslighet; ju högre GDR man har desto bättre insulinkänslighet har man. Detta 
var av intresse för att jämföra påverkan av monoterapin versus kombinationsterapin på 
insulinkänsligheten (se tabell 15). 
 
Totalt fem randomiserade kontrollerade studier (RCT) som jämförde monoterapi med 
kombinationsterapi hos sammanlagt >1000 hypertoniska diabetiker undersöks. I 
studierna delades patienterna upp i två grupper där en grupp fick en monoterapi och en 
grupp fick samma läkemedelsgrupp som användes i monoterapin i kombination med 
en kalciumantagonist.  
 
 
Monoterapi versus kombinationsterapi för en snabbare 
blodtryckssänkning 
 
Studien av Barrios et al (14) är en randomiserad, kontrollerad, dubbelblind, 
multicenter studie med en uppföljningsperiod på åtta veckor år 2009.  
 
Monoterapi-gruppen fick en ARB, olmesartan, kombinationsterapi-gruppen fick en 
ARB plus en kalciumantagonist, olmesartan plus amlodipin, och det var en placebo-
grupp i studien. Det var 1519 personer som ställde upp för studien av vilka 538 
randomiserades och 43 av dem som randomiserades hade diabetes. Parametrarna som 
matchades mellan grupperna var bland annat blodtryck, andel diabetiker, ålder, och 
Body Mass Index (BMI) (se tabell 18). 
 
525 personer utförde hela studien; 0.8% (n=3) av patienterna i kombinationsterapi-
gruppen och 1.1% (n=2) i monoterapi-gruppen hoppade av studien på grund av 
läkemedelsrelaterade biverkningar.  Data av blodtrycket samlades prospektivt. 
 
Studiens inklusionskriterier: 

- Ålder på minst 18 år 
- Antingen en nydebuterad hypertoni eller ett blodtryck på minst 160/100 

mmHg (systolisk blodtryck (SBT) / diastolisk blodtryck (DBT)) 
- Obehandlade patienter eller patienter som av medicinska skäl borde 

avbryta behandling och var fortfarande i behov av en behandling 
- Skriftlig informerat samtycke 

 
Studiens exklusionskriterier: 

- Mean SeSBP (seated systolisk blood pressure) >115 mmHg eller mean 
SeDBP (seated diastolisk blood pressure) >200 mmHg 
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- Obehandlad hypertoni efter minst två konventionella antihypertensiva 
läkemedel 

- Sekundär eller malign hypertoni, kardiovaskulär eller cerebrovaskulär 
sjukdom 

- Allergi eller överkänslighet på amlodipin, olmesartan, dihydropyridiner 
eller ARB 

- Graviditet 
- Okontrollerad diabetes 
- Immunosuppression 
- Nyligen haft hjärtinfarkt, stroke, instabil angina pectoris, percutaneous 

coronary intervention, eller hjärtsvikt 
 
Studiens primära utfallsmått var förändringen från baslinjen till slutet av vecka åtta i 
SeDBP med hjälp av LOCF. 
 
Studiens sekundära utfallsmått var medel förändringen i SeDBP från baslinjen fram till 
vecka fyra och åtta med hjälp av OC, medel förändringen i SeSBP vid samma 
tidpunkter som för OC och vid vecka 16 för LOCF, och en jämförelse mellan andel 
personer som nådde ett studiens målblodtryck (BT <140/90 mmHg för patienter utan 
diabetes och BT <130/80 mmHg för patienter med diabetes) efter vecka fyra och åtta.  
 
 
Resultat av Barrios et al studie (14) beskrivs i tabeller 2 och 3. 
 
Tabell 2. Medel sänkning av blodtryck i mmHg 

 Vecka 4  Vecka 8  
Monoterapi 
+ placebo 

Kombination
sterapi dos1: 
20mg/5mg 

p-värdet Monoterapi 
+ placebo 

Kombination
sterapi dos1: 
20mg/5mg 

p-värdet 

Kombination
sterapi dos2: 
20mg/10mg 

Kombination
sterapi dos2: 
20mg/10mg 

Medel 
sänkning 

av SBT 

9.0 11.8 p<0.05* 10.8 16.1 p<0.0001* 

15.3 p<0.0001* 16.7 p<0.0001* 

Medel 
sänkning 
av DBT 

6.4 7.2  7.6 10.4 p=0.0006* 

9.1 p=0.0002* 10.9 p<0.0001* 

*Signifikant skillnad mellan kombinationsterapi-gruppen versus monoterapi- plus placebo-grupperna. 
SBT: systoliskt blodtryck; DBT: diastoliskt blodtryck; SD: standard deviation. Tabell modifierad från figur 
3 i Barrios et al studie (14). 

 
Tabell 3. Andel personer i procent som hade studiens målblodtryck 

Vecka Monoterapi 
+ placebo 

Kombination
sterapi dos1: 
20mg/5mg 

p-värdet 

Kombination
sterapi dos2: 
20mg/10mg 

4 23.7 26.5  
39.9 p=0.0005* 

8 28.5 44.5 p=0.0011* 
45.8 p=0.0004* 

*Signifikant skillnad mellan kombinationsterapi-gruppen versus monoterapi- plus placebo-grupperna. 
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Studien av Bakris et al (15) är en randomiserad, kontrollerad, dubbelblind, multicenter 
studie med en uppföljningsperiod på 12 veckor år 2003.  
 
Monoterapi-gruppen fick en ACE-hämmare, enalapril, kombinationsterapi-gruppen 
fick en ACE-hämmare plus en kalciumantagonist, benazepril plus amlodipin, och det 
var ingen placebo-grupp i studien. Det var 214 personer som randomiserades och alla 
var hypertoniska diabetiker. Patienterna matchades efter bland annat ålder och kön (se 
tabell 18) och det var ingen signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller 
parametrarna som man tog hänsyn till vid matchningen.  
 
89% av personerna utförde hela studien. Data av blodtrycket samlades prospektivt. 
 
Studiens inklusionskriterier: 

- Hypertoniska diabetiker 
- Ålder mellan 18 och 80 
- SeDBP ≥ 90 och ≤ 109 mmHg 
- Serumkreatinin ≤3.0 mg/dL 
- Kvinnor som är postmenopausala eller som använder ett effektivt 

preventivmedel med en negativ serumgraviditetstest.  
- Skriftlig informerat samtycke 

 
Studiens exklusionskriterier: 

- Proteinuri >1 g/dag 
- Avvikande labb-värden eller fysiskt hinder som kan utsätta patienter för 

risk eller som kan medföra bias i studien 
- Sjukdom i mag- och tarmkanalen eller levern 
- Tillstånd som kan försämra absorption, metabolism eller utsöndring av 

studiens läkemedel 
- Försämrad njurfunktion 
- Malign de senaste fem åren 
- Autoimmuna rubbningar 
- Arytmi 
- Patienter som har haft kranskärlssjukdomar  
- Hjärtsvikt eller problem med hjärtklaffarna 
- Oförmågan att avbryta antihypertensiva läkemedel vid första besöket 
- Nyligen användning av illegala droger eller hög alkoholkonsumtion 
- Brist på deltagandet i dem kliniska undersökningarna under de första 30 

dagar efter inskrivningen 
- Allergi eller överkänslighet på amlodipin, benazepril, hydroklortiazid, 

ACE-hämmare, kalciumantagonister, ARB, eller på någon av deras 
beståendedelar.  

 
Studiens primära utfallsmått var tiden från randomiseringen till att ett blodtryck lägre 
än 130/85 mmHg uppnås. 
 
Studiens sekundära utfallsmått inkluderade förändringar från baslinjen till vecka 12 i 
SeSBP, SeDBP, glykosylerat hemoglobin, HbA1c, total kolesterol, lipoproteiner och 
triglycerider.  
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Resultat av Bakris et al (15) studien beskrivs i tabeller 4, 5, 6, och 7. 
 
Tabell 4. Tid i veckor det tog för att nå ett blodtryck lägre än 130/85 mmHg 

 Mono 
terapi 

Kombi 
nations 
terapi 

p-värdet 

Medeltid 
±SD 

6.4 ±3.8 5.3 ±3.1 p=0.0001* 

Median tid 6 4  
*Signifikant skillnad mellan grupperna. SD: standard deviation. 

 
Tabell 5. Andel personer i procent som hade ett blodtryck lägre än 130/85 mmHg vid vecka 12 

Mono 
terapi 

Kombi 
nations 
terapi  

p-värdet 

37 63 p=0.0002* 
*Signifikant skillnad mellan grupperna. 

 
Tabell 6. Andel personer i procent som hade ett blodtryck lägre än 130/80 mmHg 

Vecka Mono 
terapi 

Kombi 
nations 
terapi 

4 8 36 
8 19 59 
12 31 70 

 
Tabell 7. Sänkning av blodtryck i mmHg vid vecka 12 

 Mono 
terapi 

Kombi 
nations 
terapi  

p-värdet 

Sänkning av 
SeSBP ±SD 

14.5 ±13.6 20.5 ±16.0 p=0.002* 

Sänkning av 
SeDBP ±SD 

9.6 ±9.1 13.9 ±8.7 p=0.001* 

*Signifikant skillnad mellan grupperna. SeSBP: seated systolic blood pressure; SeDBP: seated diastolic 
blood pressure; SD: standard deviation. Tabell modifierad från tabell II i Bakris et al studie (15). 

 
 
Studien av Ruilope et al (16) är en randomiserad, kontrollerad, öppet studie med en 
uppföljningsperiod på åtta veckor år 1999.  
 
En grupp hade redan en påbörjad monoterapi som de fortsatte med under studien, 
kombinationsterapi-gruppen fick en ACE-hämmare plus en kalciumantagonist, 
trandolapril plus verapamil, och det var ingen placebo-grupp i studien. Det var 898 
personer som ställde upp för studien av vilka 775 randomiserades och alla var 
hypertoniska diabetiker. Patienterna matchades efter bland annat blodtryck och dess 
duration, diabetes duration, ålder, kön, och BMI (se tabell 18), och det var ingen 
signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller parametrarna som man tog hänsyn till 
vid matchningen. 
 
727 patienter utförde hela studien men inga bortfall skedde på grund av 
läkemedelsrelaterade biverkningar. Data av blodtrycket samlades prospektivt. 
 
Studiens inklusionskriterier: 

- Hypertoniska diabetiker som tar antihypertensiva läkemedel och har ett 
blodtryck på minst 140/90 mmHg. 
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Studiens exklusionskriterier: 
- Sekundär hypertoni 
- Patienter utan en farmaceutiskbehandling eller patienter som tar minst 

två antihypertensiva läkemedel. 
- Allergi eller överkänslighet mot ACE-hämmare eller 

kalciumantagonister 
- Patienter som har haft hjärtinfarkt eller stroke dem senaste tre månader 
- Hjärtsvikt 
- Serumkreatinin >2 mg/dL 

 
Studiens primära utfallsmått var sänkningen av det systoliska och diastoliska 
blodtrycket i monoterapi versus kombinationsterapi. 
 
Studiens sekundära utfallsmått var andel personer som hade ett blodtryck lägre än 
140/90 mmHg. 
 
 
Resultat av Ruilope et al (16) studien beskrivs i tabeller 8 och 9. 
 
Tabell 8. Medel sänkning av blodtryck i mmHg vid vecka åtta 

 Mono 
terapi 

Kombi 
nations 
terapi  

p-värdet 

Medel 
sänkning av 

SBT ±SD 

10.0 ±18.3 11.1 ±17.7 p=0.413* 

Medel 
sänkning av 

DBT ±SD 

2.9 ±9.5 5.6 ±10.2 p<0.0005** 

*Ingen signifikant skillnad mellan grupperna. **Signifikant skillnad mellan grupperna. SBT: systoliskt 
blodtryck; DBT: diastoliskt blodtryck; SD: standard deviation. Tabell modifierad från tabell 2 i Ruilope et 
al studie (16). 

 
Tabell 9. Andel personer i procent som vid baslinjen hade ett blodtryck högre än 139/89 
mmHg som vid vecka åtta nådde ett blodtryck lägre än 140/90 mmHg 

Mono 
terapi 

Kombi 
nations 
terapi  

p-värdet 

32.5 45.9 p=0.016* 
*Signifikant skillnad mellan grupperna. Tabell modifierad från tabell 3 i Ruilope et al studie (16). 

 
 
Studien av Ruilope et al (17) är en randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad, 
multicenter- studie med en uppföljningsperiod på fyra månader år 2004. 
 
Monoterapi-gruppen fick en ACE-hämmare, trandolapril, kombinationsterapi-gruppen 
fick en ACE-hämmare plus en kalciumantagonist, trandolapril plus verapamil, och det 
var en placebo-grupp i studien. Det var 557 personer som ställde upp för studien av 
vilka 438 randomiserades och alla var hypertoniska diabetiker (se tabell 10). 
Patienterna matchades efter bland annat blodtryck, diabetes duration, ålder, kön, och 
BMI (se tabell 18), och det var ingen signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller 
parametrarna som man tog hänsyn till vid matchningen. 
 
393 patienter utförde hela studien, se tabell 10; 9.4% av patienterna i monoterapi-
gruppen och 11.7% i kombinationsterapi-gruppen hoppade av studien på grund av 
läkemedelsrelaterade biverkningar. Data av blodtrycket samlades prospektivt.  
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Tabell 10. Antal personer i varje grupp 

Placebo Monoterapi Kombinationsterapi 
84 165 172 

Tabell modifierad från tabell 1 i Ruilope et al studie (17). 

 
Studiens primära utfallsmått var att nå ett blodtryck lägre än 130/85 mmHg i slutet av 
studien. 
 
Studiens sekundära utfallsmått inkluderade medel förändringen i det systoliska och 
diastoliska blodtrycket från baslinjen till slutet av vecka 16, andel personer som nådde 
ett blodtryck lägre än 130/85 mmHg efter åtta och 16 veckor av påbörjad terapi, andel 
personer som nådde ett systoliskt blodtryck lägre än 130 mmHg efter åtta och 16 veckor 
av påbörjad terapi, och andel personer som nådde ett diastoliskt blodtryck lägre än 85 
mmHg efter åtta och 16 veckor påbörjad terapi. 
 
 
Resultat av Ruilope et al (17) studien beskrivs i tabeller 11 och 12. 
 
Tabell 11. Medel blodtryck i mmHg 

 Vecka 8  Vecka 16  
Mono 
terapi 

Kombi 
nations 
terapi  

p-värdet Mono 
terapi 

Kombi 
nations 
terapi  

p-värdet 

Medel 
SBT (SD) 

134.7 (12.8) 131.4 (12.0) p=0.037* 133.6 (11.6) 133.0 (12.3) p=0.881** 

Medel 
DBT (SD) 

80.6 (6.7) 78.6 (6.1) p=0.013* 79.8 (6.5) 77.7 (7.2) p=0.021* 

*Signifikant skillnad mellan grupperna. **Ingen signifikant skillnad mellan grupperna. SBT: systoliskt 
blodtryck; DBT: diastoliskt blodtryck; SD: standard deviation. Tabell modifierad från tabeller 2 och 3 i 
Ruilope et al studie (17). 

 
Tabell 12. Andel personer i procent som hade ett blodtryck lägre än 130/85 mmHg 

Vecka Mono 
terapi 

Kombi 
nations 
terapi  

p-värdet 

8 48.3 56.8 * 
16 36.5 37.8 * 

*Ingen signifikant skillnad mellan monoterapi- och kombinationsterapi-grupperna vad häller det 
systoliska blodtryck, men det var en signifikant skillnad på andel personer som hade ett diastoliskt 
blodtryck lägre än 85 mmHg mellan kombinationsterapi-gruppen (88.5%) och monoterapi-gruppen 
(78.1%), p<0.001-0.002. Tabell modifierad från tabell 4 i Ruilope et al studie (17). 

 
 
Påverkan av antihypertensiva läkemedel på insulinkänsligheten 
 
Studien av Ruggenenti et al (18) är en randomiserad, dubbelblind, placebo-
kontrollerad, multicenter- studie med en uppföljningsperiod på tre år mellan maj 2002 
och juni 2005.  
 
Monoterapi-gruppen fick en ACE-hämmare, delapril, kombinationsterapi-gruppen fick 
en ACE-hämmare plus en kalciumantagonist, delapril plus manidipin, och det var en 
placebo-grupp i studien. Det var 380 personer som randomiserades i början av studien 
(se tabell 13); alla personer som randomiserades var hypertoniska diabetiker och 
ungefär 14% av patienterna hade mikroalbuminuri. Patienterna matchades efter bland 
annat blodtryck, diabetes duration, GDR, glomerulär filtrationshastighet (GFR), 
urinalbuminutsöndring (UAE), ålder, kön, och BMI (se tabell 18), och det var ingen 
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signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller parametrarna som man tog hänsyn till 
vid matchningen. 
 
Inga bortfall skedde på grund av läkemedelsrelaterade biverkningar. Data av 
blodtrycket och GDR samlades prospektivt.  
 
Tabell 13. Antal personer i varje grupp 

Placebo Monoterapi Kombinationsterapi 
127 127 126 

Tabell modifierad från tabell 1 i Ruggenenti et al studie (18). 

 
Studiens inklusionskriterier: 

- Patienter äldre än 39 år 
- Hypertoniska typ 2-diabetiker 
- Patienter med mikroalbuminuri 
- Serumkreatinin ≤1.5 mg/dL 

 
Studiens exklusionskriterier: 

- hemoglobin, HbA1c >11% 
- njursjukdom  
- urinary tack obstruction 
- Allergi eller överkänslighet på ACE-hämmare eller kalciumantagonister. 

 
Studiens primära utfallsmått var minskning i GFR.  
 
Studiens sekundära utfallsmått inkluderade död av kardiovaskulära skäl, plötslig död, 
hjärtinfarkt, stroke, revaskularisation, amputation, retinopati och periferal neuropati.   
 
 
Resultat av Ruggenenti et al (18) sammanfattas i tabeller 14 och 15. 
 
Tabell 14. Blodtryck i mmHg genom hela studieperioden 

 Mono 
terapi 

Kombi 
nations 
terapi 

SBT ±SD 138.9±10.6 137.2±10.0 
DBT ±SD 81.2±5.3 80.5±6.2 

Medel BT ±SD 100.5±5.7 99.4±6.3 
SBT: systoliskt blodtryck; DBT: diastoliskt blodtryck; SD: standard deviation; BT: blodtryck. Tabell 
modifierad från figur 1 i Ruggenenti et al studie (18). 

 
Tabell 15. Studiens resultat av GDR ±SD i mg/kg per minuter 

 Baslinjen År 1 p-värdet 
Monoterapi 5.9±3.1 5.6±2.9 p=0.38* 

Kombination
sterapi 

5.9±2.9 5.7±2.9 p=0.74* 

*Ingen signifikant skillnad mellan baslinjen och ett år senare efter påbörjad terapi. 
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Sammanfattningstabeller av studiernas resultat 
 
Tabell 16. Arbetets sammanfattningstabell av andel personer i procent som hade respektive 
studiens målblodtryck 

vecka Andel personer i 
procent som hade 

studiens målblodtryck 

p-värdet Studiens 
målblodtryck i 

mmHg 

studie 

4 23.7 vs 26.5  ! Barrios et al (14) 
23.7 vs 39.9 p=0.0005* ! Barrios et al (14) 
8 vs 36  <130/80 Bakris et al (15) 

8 28.5 vs 44.5 p=0.0011* ! Barrios et al (14) 
28.5 vs 45.8  p=0.0004* ! Barrios et al (14) 
19 vs 59  <130/80 Bakris et al (15) 
32.5 vs 45.9 p=0.016* <140/90 Ruilope et al (16) 
48.3 vs 56.8 ** <130/85 Ruilope et al (17) 

Tidigast 12 37 vs 63 p=0.0002* <130/85 Bakris et al (15) 
31 vs 70  <130/80 Bakris et al (15) 
36.5 vs 37.8 ** <130/85 Ruilope et al (17) 

! Studiens målblodtryck var <140/90 för patienter utan diabetes och <130/80 för patienter med diabetes. 
*Signifikant skillnad mellan monoterapi-gruppen och kombinationsterapi-gruppen. **Ingen signifikant 
skillnad mellan monoterapi- och kombinationsterapi-grupperna vad gäller det systoliska blodtryck, men 
det var en signifikant skillnad på andel personer som hade ett diastoliskt blodtryck lägre än 85 mmHg 
mellan kombinationsterapi-gruppen (88.5%) och monoterapi-gruppen (78.1%), p<0.001-0.002. 

 
Tabell 17. Arbetets sammanfattningstabell av sänkning eller medel sänkning av blodtryck 

vecka Sänkning eller 
medel sänkning 

av SBT eller 
SeSBP i mmHg, 
Monoterapi vs 
kombinations-

terapi 

p-värdet 
 

Sänkning eller 
medel sänkning 

av DBT eller 
SeDBP i mmHg, 
Monoterapi vs 
kombinations-

terapi 

p-värdet studie 

4 9.0 vs 11.8  p<0.05* 6.4 vs 7.2  Barrios et al (14) 
9.0 vs 15.3 p<0.0001* 6.4 vs 9.1  p=0.0002* Barrios et al (14) 

8 10.8 vs 16.1 p<0.0001* 7.6 vs 10.4 p=0.0006* Barrios et al (14) 
10.8 vs 16.7 p<0.0001* 7.6 vs 10.9 p<0.0001* Barrios et al (14) 
10.0 ±18.3 (SD) vs 
11.1 ±17.7 (SD)  

p=0.413** 2.9 ±9.5 (SD) vs 
5.6 ±10.2 (SD)  

p<0.0005* Ruilope et al (16) 

12 14.5 ±13.6 (SD) vs 
20.5 ±16.0 (SD) 

p=0.002* 9.6 ±9.1 (SD) vs 
13.9 ±8.7 (SD) 

p=0.001* Bakris et al (15) 

*Signifikant skillnad mellan monoterapi-gruppen och kombinationsterapi-gruppen. **Ingen signifikant 
skillnad mellan monoterapi- och kombinationsterapi-gruppen. SBT: systoliskt blodtryck; DBT: diastoliskt 
blodtryck; SeSBP: seated systolic blood pressure; SeDBP: seated diastolic blood pressure; SD: standard 
deviation. 
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Diskussion 

Eftersom mitt syfte initialt riktade mot äldre, blev jag överraskad över att det gick att 
hitta massor med relevanta studier gjorda på yngre, men inte ett enda studie gjort på 
äldre, jag rekommenderar därför vidare forskning att studera den här jämförelsen hos 
äldre hypertoniska diabetiker. Jag valde ändå att inte byta ämne för att det är betydligt 
mer äldre hypertoniska diabetiker än yngre och det är redan brist på kunskap om 
läkemedelsbehandling hos äldre. Istället valde jag att tala om det i arbetet och fortsätta 
undersöka jämförelsen fast i övriga åldrar. 
 
Studietyp 
Alla fem studierna är experimentella studier då studeras effekten av en medveten 
påverkan vilket är lämpligt för frågeställningarna arbetet har eftersom studierna 
studerar effekten av olika läkemedel och jämför dem med varandra. Studierna är 
dessutom randomiserade vilket är ett studieupplägg som minimerar risken för bias så 
att risken för icke-slumpmässiga fel är minimal. Alla studierna är dubbelblinda förutom 
studien av Ruilope et al (16); en blind studie minskar risken för selektionsbias, men 
eftersom studien studerade blodtryck är det tveksamt att medvetenheten av 
behandlingstypen kan ha påverkat blodtrycksmåtten som togs vid datainsamlingen. 
Personerna i studierna av Barrios et al (14), Ruilope et al (17) och Ruggenenti et al (18) 
delades upp till exponerade grupper men också till en placebo-grupp, vilket inte har 
någon betydelse i undersökningen då syftet med arbetet är att jämföra effekten av olika 
läkemedel med varandra och inte om dessa läkemedel har någon effekt 
överhuvudtaget. Dock är studierna av Ruilope et al (17) och Ruggenenti et al (18) tydligt 
skrivna så att man kan jämföra dem exponerade grupperna med varandra utan att 
inkludera data från placebo-grupperna; all data som till exempel antal hypertoniska 
diabetiker, resultat och patienternas egenskaper vid baslinjen och vid olika tidpunkter 
är beskrivna separat mellan exponerade och kontrollgruppen. Så är inte fallet i Barrios 
et al (14) studie där data som är tillgänglig för monoterapi-gruppen inkluderar både 
monoterapi-gruppen plus placebo-gruppen. 
 
Aktualitet 
Ruggenenti et al (18) studien är den nyaste bland studierna som undersöktes, den 
innehåller information från år 2011. Däremot är Ruilope et al (16) studien äldst som 
publicerades år 1999, men resultatet är fortfarande aktuellt eftersom det 
överensstämmer med de nyare studierna. 
 
Tydlighet 
Alla fem studierna tycks vara välgjorda med tillräckligt med information om studierna. 
Ruilope et al (17) och Ruggenenti et al (18) studierna är tydligt skrivna; patienternas 
egenskaper vid baslinjen, in- och exklusionskriterier, biverkningar, bortfall på grund av 
läkemedelsrelaterade biverkningar, tolkning av tabeller och figurer, och följsamheten 
under uppföljningsperioden beskrevs detaljerat. De resterande tre studierna är också 
tydligt skrivna med enstaka parametrar som inte beskrevs tydligt; på Barrios et al (14), 
Bakris et al (15), och Ruilope et al (16) studierna står det inget om hur ofta data 
samlades från patienterna och på Bakris et al (15) studien är figurerna i artikeln 
otillgängliga och information om bortfall på grund av läkemedelsrelaterade 
biverkningar saknas.  
 
Datainsamling 
Data samlades prospektivt i alla de fem studierna och i de två studierna som det står 
om hur ofta data samlades (17, 18) har datainsamlingen gjorts med täta träffar under 
hela uppföljningsperioden vilket minskar risken för bias. 
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Population 
Populationen som studerades i alla studierna var hypertoniska diabetiker förutom i 
Barrios et al (14) studie där det var 43 diabetiker av patienterna som randomiserades 
(n=538) och resultatet man fick i studien handlar om alla dessa patienter, med och 
utan diabetes, så man kan inte skilja resultat för just diabetikerna, detta minskar 
sannolikheten för en statistisk inferens om just alla hypertoniska diabetiker hos 
studien. Till skillnad från studien av Ruilope et al (16) där patienterna valdes från en 
enda klinik/land, valdes patienterna i dem fyra resterande studierna från sammanlagt 
minst 30 olika kliniker och minst sex olika länder vilket ökar sannolikheten för att få en 
statistisk inferens om alla hypertoniska diabetiker. Studierna av Barrios et al (14) och 
Bakris et al (15) utförde en intention-to-treat analys vilket rekommenderas då bortfall 
sker under studien, på det sättet försöker man ta med resultat från alla försökspersoner 
som randomiserades från början i studien, vilket ökar studiens kvalitet. Resultatet av 
detta arbete baseras på sammanlagt >1000 hypertoniska diabetiker.  
 
Matchning 
Aspekterna som patienterna matchades efter var relevanta hos alla fem studierna 
(tabell 18), vilket kan tyckas vara noggrant eftersom ju fler relevanta aspekter som 
matchas vid en matchning desto mindre är risken för bias.  
 
Tabell 18. Parametrarna som respektive studie tog hänsyn till vid matchning 

 Barrios et 
al (14) 

Bakris et al 
(15) 

 

Ruilope et 
al (16) 

 

Ruilope et 
al (17) 

 

Ruggenenti 
et al (18) 
 

Ålder      
Kön       
Blodtryck      
BMI      
Duration på 
Blodtryck 

     

Diabetes 
duration 

     

 
Resultat 
Eftersom det är viktigt att sänka hypertoniska diabetikernas blodtryck så fort som 
möjligt för att minimera risken för komplikationer var det kritiskt att undersöka om en 
kombinationsterapi ger en snabbare blodtryckssänkning än en monoterapi 
(frågeställning I).  
 
Studierna av Barrios et al (14), Bakris et al (15), Ruilope et al (16), och Ruilope et al (17) 
inkluderades i arbetet för att svara på frågeställning I. Data samlades redan vid vecka 
fyra i vissa av studierna. Fyra resultat av åtta visar att det är signifikant större andel 
hypertoniska diabetiker som når ett målblodtryck senast vecka åtta med en 
kombinationsterapi än med en monoterapi (tabell 19). Tre resultat saknar ett p-värde 
och endast ett resultat visar ingen signifikant skillnad vad gäller andel personer som 
hade studiens systoliska målblodtryck, men det var en signifikant större andel personer 
som hade studiens diastoliska målblodtryck. Majoriteten av resultat tyder på att större 
andel personer når ett målblodtryck senast vid vecka åtta efter påbörjad terapi med en 
kombinationsterapi än med en monoterapi. 
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Tabell 19. Andel personer i procent som hade ett respektive studiens målblodtryck senast vecka 
åtta efter påbörjad terapi 

Monoterapi Kombinationsterapi p-värdet Studie 
 23.7  39.9 p=0.0005* Barrios et al (14) 

28.5 44.5 p=0.0011* Barrios et al (14) 
28.5 45.8 p=0.0004* Barrios et al (14) 
32.5 45.9 p=0.016* Ruilope et al (16) 
48.3 56.8 ** Ruilope et al (17) 
23.7 26.5  Barrios et al (14) 

8 36  Bakris et al (15) 
19 59  Bakris et al (15) 

*Signifikant skillnad mellan monoterapi-gruppen och kombinationsterapi-gruppen. **Ingen signifikant 
skillnad mellan monoterapi- och kombinationsterapi-grupperna vad gäller det systoliska målblodtryck, 
men det var en signifikant skillnad på andel personer som hade ett diastoliskt målblodtryck mellan 
kombinationsterapi-gruppen (88.5%) och monoterapi-gruppen (78.1%), p<0.001-0.002. 

 
Och en studie gav möjlighet till att jämföra hur kombinationsterapin och monoterapin 
påverkar blodtrycket med tiden, och inte bara i början av terapierna. Studien av Bakris 
et al (15) har data vid vecka 12 efter påbörjad terapi och resultat visar att blodtrycket 
minskas signifikant mer med en kombinationsterapi än en monoterapi långsiktigt 
(tabell 7). 
 
Resultat av Ruggenenti et al (18) studien visar att GDR minskades mindre med tiden i 
kombinationsterapi-gruppen än i monoterapi-gruppen (tabell 15) vilket är bra eftersom 
ju högre GDR patienten har desto bättre insulinkänslighet patienten har. Studien 
studerade läkemedel som inte används i Sverige, delapril, det är därför svårt att säga 
ifall studien använde den maximala doseringen av läkemedlet i monoterapin, man kan 
därför undra ifall det hade vänt på resultatet man fick om GDR. 
 
Evidensstyrka 
Resultat av alla dessa fem studierna är entydiga om att en kombinationsterapi mot 
hypertoni hos hypertoniska diabetiker är effektivare i jämförelse med monoterapi. 
 
Vidare forskning 
I allmänhet behövs det mer forskning av den här jämförelsen hos hypertoniska 
diabetiker med avseende på både hypertoni och insulinkänslighet, men det är ännu 
färre studier som har data om just insulinkänsligheten. Mitt förslag på vidare forskning 
är därför att jämföra monoterapi versus kombinationsterapi mot hypertoni hos 
hypertoniska diabetiker med avseende på hypertoni och insulinkänsligheten efter 
minst fyra veckor av påbörjad terapi. 
 
 

Slutsats 

Detta arbete utgick från fem studier om de viktigaste förstahandsval av 
antihypertensiva läkemedel för hypertoniska diabetiker som monoterapi versus som 
kombinationsterapi. Hypertoniska diabetiker, särskilt våra äldre patienter, har större 
risk för att drabbas av bland annat kardiovaskulära sjukdomar om inte deras hypertoni 
sänks så fort som möjligt, och resultat av arbetet visar att större andel personer når 
målblodtrycket senast vecka åtta efter påbörjad terapi med en kombinationsterapi 
jämfört med en monoterapi. Detta är särskilt viktigt att uppmärksamma och att studera 
vidare för att nå en optimal hypertoni behandling hos äldre hypertoniska diabetiker. 
Så, ja, kombinationsterapin kanske borde vara förstahandsvalet istället! 
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Tack 

Igenom tidernas alla ordspråk är det ett ordspråk som alltid berört mig. Ali bin Abi 
Talib sade: ”den som lärde mig en bokstav är jag hans slav”. Med dessa ord vill jag 
tacka alla mina lärare på Umeå Universitet som har hjälpt mig förstå det jag kan idag. 
Jag vill framför allt tacka Sofia Svahn, Lars Backman, Christer Larsson, Andy Wallman, 
Stig Jacobsson, Marja Sjölander, Staffan Tavelin, Marcus Johansson, Per Arnqvist, och 
Christopher Fowler.  
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