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Sammanfattning 

Inledning: Antihypertensiva läkemedel har i ett antal fall misstänks kunna ge 
sömnstörningar, t.ex. mardrömmar, som biverkan. Återkommande har β-blockerare, 
särskilt de oselektiva, varit i fokus. Det förekommer även historiska berättelser för 
övriga antihypertensiva läkemedel men det finns begränsat med systematisk 
forskning för att kunna ge stöd till dessa fallbeskrivningar om möjlig association 
mellan användning av antihypertensiva läkemedel och sömnstörningar. Forskning 
har gjorts på läkemedel där man beaktat olika varianter av sömnstörning. Dock har 
skillnaden visat sig vara väldigt liten mellan dessa preparat. Eftersom sömnen har en 
stor inverkan i människors liv, borde det satsas mer på forskning kring detta område.  
 
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan 
användning av antihypertensiva läkemedel och sömnstörningar. 
 
Metod: Olika sökord valdes ut för att genomföra sökningarna i den medicinska 
databasen PubMed. För att inventera sömnrelaterade biverkningar hos olika grupper 
av antihypertensiva användes WHOs biverkningsdatabas VIGIBASE. Även 
information från internet samt tryckt facklitteratur inhämtades. Arbetet baseras på 
totalt 8 artiklar varav 7 orginalartiklar och en översiktsartikel. 
 
Resultat: Denna litteraturstudie visar att det för vissa antihypertensiva läkemedel 
såsom metroprolol, nebivolol, pindolol finns ett möjligt samband till sömnstörningar.  
 
Diskussion: Evidensen för ett samband mellan antihypertensiva läkemedel och 
sömnstörningar har visat sig vara ytterst begränsat. Relevanta artiklar med hög grad 
av evidensstyrka som kan stödja eller förkasta denna hypotes på ett tillfredställande 
sätt har inte kunnat identifieras. Av de antihypertensiva som studerats mest verkar β-
blockerare vara den grupp som har ett visst belägg för att kunna utlösa 
sömnstörningar. Det behövs större studier med längre observationstider för att 
utreda problemet vidare. 
 
 
Nyckelord: Sömnstörningar, antihypertensiva läkemedel och biverkningar. 
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Ordlista 

ACE-hämmare (Angiotensin Converting Enzyme) Läkemedel med 
användningsområde för att sänka blodtrycket.  
 
BMI (Body Mass Index) Ett mått för att mäta relationen mellan längd och vikt,  
vikt (kg)/ (längd (m))². 
 
CNS (Central Nervous System) Centrala Nervsystemet. 
 
EEG (Elektroencefalogram) Visar elektrisk aktivitet i hjärnan. Vid ett test används en 
EEG-maskin som med elektroder kopplade till huvudet kan registrera skillnader i 
hjärnaktiviteten vilket kan avläsas på en monitor. 
 
EOG (Electrooculography) Elektrooculografi som registrerar näthinnans 
vilopotential. 
 
ICD-10 är en internationell sjukdomsklassifikation med statistisk klassifikation med 
diagnoskoder för att gruppera sjukdomar och dödsorsaker för att kunna göra 
översiktliga statistiska sammanställningar och analyser. Den svenska versionen heter 
ICD-10-SE. 
 
MESAM4 En flyttbar anordning för detektering av patienter med risk för obstruktiv 
sömnapné syndrom. 
 
NREM-sömn (Non-Rapid Eye Movement sleep) Utgör den större delen av sömnen 
där snabba ögonrörelser inte sker. Normalt blodtryck samt lugn andning sker vid 
NREM-sömn och hjärncellsaktiviteten är jämn. EEG registrerar huvudsakligen 
långsamma delta-vågor och K-komplexer ("sleep spindles"). 
 
RAS (Renin-Aldosteron system) Ett hormonsystem som reglerar blodtryck och 
vätskebalans. 
 
PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index) är ett framtaget frågeformulär för att 
utvärdera sömnvanor. Svaren kan sedan utvärderas med tillhörande 
poängsättningssystem. 
 
REM-sömn (Rapid Eye Movement sleep) Drömsömnen, lätt sömn med snabba 
ögonrörelser vilka kan registreras med EEG. 
 
SAH (Sleep Apnea Hypopnea) Hypopnéer är tillfälliga händelser med lägre luftflöde 
vid sömnapné syndrom. 
 
SPC (Summary of Product Charateristics) Produktresumé. 
 
yt-EMG (yt-Elektromyograghy) Elektromyogram med yt-elektroder för mätning av 
muskelaktivitet. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Ungefär en tredjedel av vårt liv består av sömn och har därför stor betydelse för 
människans välbefinnande. Brist på sömn kan ge både fysiska och psykiska problem 
och i enkätundersökningar verkar kvinnor rapportera en större andel av 
sömnstörningar än män (1). 
 
Läkemedel mot högt blodtryck har misstänkts kunna orsaka sömnstörningar som i sin 
tur eventuellt kan ha negativ inverkan på blodtrycket. Paradoxalt nog kan alltså 
negativt inverkan av antihypertensiva på sömnkvalitet teoretiskt kunna försämra 
deras blodtryckssänkande effekt. Det finns ett antal fallrapporter om möjligt samband 
mellan antihypertensiva läkemedel och sömnstörningar. I det föreliggande arbetet 
kommer ett möjligt samband mellan antihypertensiva läkemedel och sömnstörningar 
att belysas.  

1.2 Sömn: 
Sömnen delas in i 5 stadier (se figur 1):  
 
Stadium 1.  Kroppen går från vaket tillstånd till lättare sömn. Musklerna i 

kroppen slappnar av och pendlar mellan lättare sömn och 
vakenhet. Detta tillstånd varar endast några minuter. 

 
Stadium 2. Andningen blir långsammare samtidigt som blodtryck och 

hjärtfrekvens går ner. Musklerna slappnar av ytterligare, efter 
ca 10-20 minuter faller kroppen i sömn. 

 
Stadium 3-4.  Kroppen pendlar mellan medeldjup till djup sömn.  Musklerna 

är helt avslappnade och där nervaktivitet, blodtryck, andning 
samt kroppstemperatur är väldigt låg. I denna djupa sömn 
förekommer inte drömmar.  

 
Stadium 5.  Här infaller REM-sömn (Rapid Eye Movement), 

muskelryckningar samt korta och snabba uppvakningar kan 
förekomma. Det är även i detta stadium som drömmar infaller 
och kroppen återgår till normal andning, hjärtfrekvens och 
blodtryck. Denna stadie kan vara mellan 80-100 minuter.  

 
Alla dessa stadier går i cykler och upprepas ett antal gånger under 7-9 timmar (2).  
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Figur 1. Sömnstadier och hjärnaktivitet. Den övre panelen i denna figur visar 
hjärnaktiviteten under de olika sömnstadierna 1-5. Den nedre panelen visar hur de olika 
sömnstadierna återkommer i cykler under en 8-timmars sömnperiod.  Non-rapid eye 
movement (NREM) faser inträffar under fasen 1-4. Bild hämtad från (3) 

1.3 Sömnstörningar 
Sömnstörningar delas in i 4 övergripande huvudgrupper. 

1.3.1 Dygnsrytmstörningar  

 
Dygnsrytmstörningar kan uppstå som ett led av förändrade vanor som t.ex. 
skiftarbete eller jetlag. Ett resultat av förändrad dygnsrytm är långvariga eller 
kroniska sömnstörningar (1).   

1.3.2 Insomni  

 
Insomni delas in i primär och sekundär insomni. När det inte finns någon uppenbar 
orsak till sjuklighet med endogen orsak använder man beteckningen ”primär”.  Vid 
kroppslig eller psykisk sjukdom använder man istället termen ”sekundär”. På grund 
av att dålig sömn eller otillräcklig sömn påverkar vårt välbefinnande är den vanligaste 
formen för behandling läkemedel under kortare tid (1). 
 
Diagnos av insomni enligt ICD-10-SE: 
”Klagomål på att inte falla i sömn, eller att bibehålla sömn, eller sömn som inte ger 
välbehövlig vila. Sömnstörningen förekommer minst 3 gånger/vecka i minst 1 månad 
Resulterar i tydligt personliga bekymmer eller interfererar med det personliga 
fungerandet i det dagliga livet ”(1).  
 
En översiktsartikel (5), som innefattar insomni och kroniskt hjärtbesvär, analyserar 
frågan ifall patienter kan få biverkningar av hjärtmedicin.  Artikeln avhandlar bland 
annat en konferens anordnad av NIH (National Institute of Health) där det 
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konstaterades att insomni historiskt sett definierats som sömnstörning vilken kan 
yttra sig i en eller flera varianter bl.a. svårigheter vid insomning, svårigheter med 
bibehållen sömn samt att individen vaknar för tidigt. Vidare lades det till en ny 
variant och det är andningssvårigheter som leder till dålig sömnkvalité. 
 
Artikeln tar också upp en kohortstudie där patienter med kroniskt hjärtproblem fick 
fylla i ett standardiserat frågeformulär med olika symtom där patienterna var och en 
fick ange sina utmärkande symtom. Utifrån formuläret hade 106 (52,7%) individer en 
ökad risk för sömnapné och 63 (31,3%) individer visade symtom för insomni. 7 (3,5 
%) individer hade symtom för narkolepsi och 8 (4 %) individer visade symtom för 
restless legs syndrom.  

1.3.3 Parasomni 

 
Parasomni är ett samlingsbegrepp för olika sömnrelaterade problem som rubbar 
sömnkvaliten. De vanligaste former för parasomni är sömnparalys eller sömngång, 
mardrömmar och nattskräck.  
Sömnparalys är ett tillstånd där vi drömmer med öppna ögon och kroppen försätts i 
naturlig förlamning för att skydda oss från att vandra iväg (6).  
Mardrömmar är en vanlig sömnstörning och förekommer under REM-sömn (1).  
Det som skiljer nattskräck från mardrömmar är att de infinner sig under deltasömnen 
och är ovanligare än mardrömmar. Förekommer oftare hos barn än vuxna och 
uppkommer när man befinner sig i en mardröm nära vakenhet och kroppens muskler 
inte reagerar, upplevs av många som väldigt obehagligt (7). 

1.3.4 Hypersomni 

  
Hypersomni delas in i två huvuddiagnoser, sömnapné och narkolepsi. Vid 
andningsuppehåll minskar syresättningen i blodet och hjärna skickar signaler som 
gör att kroppen vaknar till någon eller några sekunder. Dessa små andningsuppehåll 
är inget som hjärnan lägger på minnet men sömnen har ändå blivit störd. Utan 
behandling kan detta på sikt leda till högt blodtryck eller stroke. Sömnapné, det vill 
säga uppehåll i andning, delas in i två undergrupper. Obstruktiva apnéer är den mest 
vanligaste formen och innebär att den övre luftvägen tillfälligt täpps igen genom att 
luftvägarna faller samman. Detta syndrom är starkt sammankopplat med överviktiga 
män. Dock kan det även förekomma hos en individ med normal kroppsvikt och hos 
kvinnor (1). 
 
En annan form av apné är central sömnapné vilket innebär att de andningssignaler 
som hjärnan ska skicka till lungorna upphör under korta stunder (7). På grund av 
dessa tillfälliga andningsuppehåll störs sömnen flera gånger under en natt och 
individen får dålig sömnkvalitet, dagtrötthet, ofrivilligt insomnande (1). 
 
Narkolepsi innebär onormal trötthet med dagliga sömnattacker av kataplexiska 
tillstånd. Detta tillstånd kan ibland vara ärftligt. Även hallucinationer kan förekomma 
och nattsömnen är ofta orolig vilket ger enorm trötthet på dagarna. De plötsliga 
anfallen kan komma närsomhelst och man tappar helt kontrollen över sina muskler. 
Dessa attacker kan pågå så länge som upp till några minuter (10).   
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1.4 Hypertoni  
 
Hypertoni är ett tillstånd med förhöjt blodtryck >140/90 mm Hg uppmätt inom ett 
par månader vid minst tre tillfällen. Detta tillstånd är en betydande riskfaktor för 
utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdomar och är därför viktig att behandla (11). 
 
Den farmakologiska behandlingen utgörs av ACE-hämmare, kalciumkanalblockerare, 
tiaziddiuretika, angiotensin II-receptorblockerare samt β-blockerare. Behandling med 
enskilt läkemedel ger vanligen 10/5 mm Hg i blodtryckssänkning och därför är 
kombinationer av dessa läkemedelsgrupper vanliga för att uppnå bästa resultat (12). 
 
ACE-hämmare har till uppgift att minska aktiviteten i renin-angiotensin-
aldosteronsystemet.  De har en väldokumenterad effekt att förhindra kardiovaskulär 
sjukdom vid hypertoni. 
 
Kalciumantagonister är vasodilaterande vilket innebär att kalciumflödet över 
cellkärnan blockeras och att tonus i arteriolerna reduceras vilket leder till lägre perifer 
resistens. Förutom detta har även ökad natriures konstaterats.   
 
Det är väldokumenterat att β-blockerare minskar kardiovaskulär risk vid hypertoni. 
Däremot är β-blockerare normalt inte ett förstahandsval då riskminskningen verkar 
vara något mindre än för kalciumhämmare, ACE-hämmare och tiaziddiuretika (13). 
 
I en tvärsnittsstudie studerades vilken betydelse åldern har för blodtrycket vid 
sömnbrist (14). Författarna menar att sömnbrist kan öka blodtrycket och att risken 
för hypertoni ökar mest hos äldre som tidigare haft normalt blodtryck.  
 
Mätningar av hjärtrytm och blodtryck utfördes på 16 individer (uppdelat i två 
åldersgrupper) vid normal sömn och störd sömn vid fyra tillfällen. En ökning av det 
systoliska samt diastoliska trycket uppvisades hos den äldre gruppen vid störd sömn 
efter dessa mätningar. 
 
Studier indikerar alltså att det finns ett ömsesidigt beroende mellan blodtryck  
(-behandling) och sömnstörningar som är värt att undersöka närmare. 
 

 

 

2. Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att försöka utreda om det finns vetenskapliga 
belägg för ett eventuellt samband mellan behandling med antihypertensiva läkemedel 
och sömnstörningar. 



12 
 

3. Metod 

I denna litteraturstudie gjordes sökningar främst i PubMed databasen. 
Litteratursökningen utfördes under perioden 2012-03-15 fram till 2013-04-11. 
Sökningen i PubMed gjordes med MeSH-termerna på engelska för: 
Kalciumkanalblockerare, β-blockerare, ACE-hämmare, antihypertensiva läkemedel, 
sömnstörningar, sömn, sömnapné, biverkningar, livskvalité samt blodtryck. På grund av 
tidigare ofullständig sökhistorik fick en stor del av artikelsökningen göras om 2013-03-
17.  Fakta inhämtades även från diverse studentlitteratur samt via generella 
internetsökningar i Google. Information om biverkningar hämtades från WHO:s 
biverkningsdatabas VIGIBASE.  
 
Tabell 1. Sökhistorik från den medicinska databasen PubMed (2013-03-17). 

 
Databas Sökord Begränsningar Antal 

Artiklar 
Använda 
artiklar 

Sökdatum 

Pub med 1. Calcium channel blockers  89499 0 2013-03-17 

  2. Sleep disorders  65319 0  
  3. Antihypertensive  246688 0  
  1 AND 2 AND 3  37 1  

 4. Adrenergic beta 
antagonists 

 83195 0 2013-03-17 

  5. Angiotensin converting      
  Enzyme  45644 0  
  6. Adverse effects  1684707 0  
  4 AND 5 AND 6  982 0  
  7. Quality of life  194985 0  
  4 AND 6 AND 6 AND 7  66 1  

 8. Antihypertensive agents   236859 0 2013-03-17 
  2. Sleep disorders  1684707 0  
  10. Sleep  124557 0  
  2 AND 8 AND 10  175 0  
  2 AND 8 AND 10 Full text available 108 0  
  2 AND 8 AND 10 5 years 17 2  

 11. Adrenergic beta 
antagonists 

 83195 0 2013-03-17 

  12. Adverse effects  1684707 0  
  10. Sleep  124557 0  
  10 AND 11 AND 12  175 0  
  10 AND 11 AND 12 Full text available 108 0  
  10 AND 11 AND 12 Full text available, 

 5 years 
17 1  

 14. Sleep apnea syndrome  17826 0 2013-03-17 
  15. Blood pressure  410256 0  
  16. Hypotension  42838 0  
  14 AND 15 AND 16 Humans, English 20 1  

 10. Sleep  125077 0 2013-04-11 
 15. Blood Pressure  479509 0  
 16. Hypotension  52190 0  
 10 AND 15 AND 16  207 0  
 10 AND 15 AND 16 Full text available,           39 

5 years                   
1  

Utifrån dessa sökningar valdes 7 orginalartiklar samt 1 översiktsartikel som användes i 
introduktionen. Artiklar som specifikt handlade om sambandet mellan antihypertensiva 
läkemedel och sömnstörningar inkluderades.  
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4. Resultat 

4.1 Biverkningsregistret (15) 
 
Sömnstörningar listas i VigiBase under psykiska biverkningar. Tabellerna nedan visar 
olika läkemedel och deras totala antal registrerade psykiska biverkningar och den 
relativa andelen av sömnstörningar. De sömnrelaterade biverkningar som finns i 
registret är listat med följande diagnoskoder: ”Abnormal dreams”, ”Daydreaming”, 
Insomnia”, ”Somnambulism”, ”Nightmare”, ” Sleep disorder”, ”Sleep talking”, ”Sleep 
terror”, ”Abnormal sleep event”. I tabellerna presenteras summan av dessa diagnoskoder 
för sömnrelaterade biverkningar som en enda grupp och inte var och en för sig. 
 
Antalet sömnrelaterade biverkningar i förhållande till det totala antalet rapporterade 
psykiska biverkningar för varje läkemedel i respektive läkemedelsgrupp visas i tabell 2-5. 

 

Tabell 2. ACE-hämmare   Antal rapporter: 6 397 

 

Läkemedel Rapporterade psykiska biverkningar 

 

Totalt antal 

Antal sömnrelaterade 
biverkningar 

Antal sömnrelaterade 
biverkningar i % av det 

totala antal 
registrerade psykiska 

biverkningar 

Captopril 1150 219 19 

Enalapril 1820 356 19,5 

Fosinopril 257 41 15,9 

Lisinopril 2646 369 13,9 

Ramipril 1170 208 17,7 

 
 

Tabell 3. β-blockerare Antal rapporter: 11 018     
 

Läkemedel Rapporterade psykiska biverkningar 

 

Tot. Antal 

Antal sömnrelaterade 
biverkningar 

Antal sömnrelaterade 
bivekningar i % av det 

totala antal 
registrerade psykiska 

biverkningar 

Atenolol 2793 543 19,4 

Bisoprolol 599 146 24,3 

Carvedilol 1096 259 23,6 

Metoprolol 4212 1049 24,9 

Nebivolol 282 107 37,9 

Pindolol 489 232 47,7 

Propranolol 2446 484 19,7 

Sotalol 325 60 18,4 
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Tabell 4. α-metyldopa Antal rapporter 527 

 

Läkemedel Rapporterade psykiska biverkningar 

 

Tot. Antal 

Antal sömnrelaterade 
biverkningar 

Antal sömnrelaterade 
biverkningar i % av det 

totala antal 
registrerade psykiska 

biverkningar 

Metyldopa 642 91 14,1 

 
 

Tabell 5. Kalcium kanalblockerare  Antal rapporter: 8 924 

 

Läkemedel Rapporterade psykiska biverkningar 

 

Tot. Antal 

Antal sömnrelaterade 
biverkningar 

Antal sömnrelaterade 
biverkningar i % av det 

totala antal 
registrerade psykiska 

biverkningar 

Verapamil 2408 208 8,6 

Lercandipin 109 26 23,8 

Amlodipin 3291 559 16,9 

Isradipin 285 46 16,1 

Nifedipin 1885 320 16,9 

Nimodipin 82 10 12,1 

Diltiazem 2564 286 11,1 

Felodipin 526 119 22,6 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att β-blockerare har den högsta relativa 
andelen av sömnrelaterade biverkningar bland rapporterade psykiska biverkningar. 

 

4.3”Short-Term Antihypertensive Medication does Not Exacerbate Sleep- 
Disordered Breathing in Newly Diagnosed Hypertensive Patients” (16)  
 
Syftet med denna tvärsnittsstudie var att studera effekterna av behandling med α-
metyldopa och en kombination av hydroklortiazid och amilorid på sömnstörningar 
under en period av 6-veckor efterföljd av en ny behandlingsmetod på 6 veckor med 
kombinationen amlodipin och hydroklortiazid/amilorid. 
 
Genom att använda två olika behandlingsprogram till alla nydiagnostiserade patienter 
med primär hypertension gick det att undersöka ett eventuellt samband mellan 
sömnapné/hypopné och antihypertensiv behandling. En av antihypertensiva inverkar på 
CNS (α-metyldopa) och den andra som påverkar glatt muskulatur i blodkärlsväggarna 
(amlodipin). 
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Tjugofyra nydiagnotiserade patienter med högt blodtryck som inte behandlats tidigare 
inkluderades i studien. Deltagarna delades in i två grupper vardera i en sex-veckors 
behandling med 250 mg α-metyldopa två gånger dagligen samt en kombination av 12,5 
mg hydroklortiazid och 0,125 mg amilorid. Därefter genomfördes en ny sex-veckors 
behandling med 5 mg amlodipin samt kombinationen hydroklortiazid och amilorid. Ifall 
ankelödem skulle uppstå inplanerades även upp- och nedtrappning för kombinationen 
hydroklortiazid och amilorid in.  
 
Vid studiens start gjordes ett polysomnografi vilket innebär att elektroder klistras på 
huvudet och att det kontinuerligt registreras försökspersonens elektriska aktivitet i 
hjärnbarken (EEG), ögonrörelser (EOG) och tonus i skelettmuskulatur (yt-EMG), för att 
få ett riktvärde. Ett nytt test gjordes efter sex veckors behandling med 250 mg α-
metyldopa samt en kombination av hydroklortiazid och amilorid. Därefter gjordes det 
ytterligare ett test efter de sista 6 veckorna, denna gång efter behandling av 5 mg 
amlodipin samt kombinationen hydroklortiazid och amilorid. 
 
Resultatet av dessa tester visade att både α-metyldopa och amlodipin förlänger den 
totala sömntiden och amlodipin ökade den effektiva sömntiden. Utifrån 
sömnarkitekturen kunde inte någon signifikant skillnad utläsas mellan det första 
riktvärdet vid studiens start och test gjorda efter behandlingarna. Inte heller registrerade 
man signifikanta skillnader mellan behandlingsformerna med tanke på 
andningssvårigheter.  I ett frågeformulär gällande den subjektiva kvaliteten på sömn, 
förekomst av snarkningar eller dagtrötthet framkom inga signifikanta skillnader mellan 
behandlingsstrategierna. 

 

4.4”Association between Blood Pressure Reduction with Antihypertensive 
Treatment and Sleep Apnea Activity” (17)  
 
Syftet med studien var att undersöka om det finns en association mellan sänkt nattligt 
blodtryck genom läkemedelsbehandling och ändrad sömnapné-aktivitet. 55 hypertensiva 
patienter från sömnlaboratorium vid Marburgs universitet valdes ut. En patient 
exkluderades p.g.a. tekniska problem som inte närmare specificeras i artikeln. Studien 
designades som en dubbelblind randomiserad paralellgruppsprövning. Placebo vs. 
cilazapril (ACE-hämmare) 2.5 mg 1 gång dagligen.  
 
Patienterna kontrollerades två månader innan studierna påbörjades genom MESAM4 
(mobil anordning för detektering av patienter med risk för obstruktiv sömnapné 
syndrom) samt blodtrycksmätningar och sömnstudier utfördes i ett sömnlaboratorium 
under två nätter. Under 8 dagar, där patienterna var inlagda för övervakning på sjukhus, 
gavs placebo eller cilazapril.  
 
Under denna övervakning på sjukhuset fick samtliga patienter genomgå polysomnografi. 
Orala och nasala luftflödet mättes i andningen. Andningshändelser klassades av en 
erfaren tekniker som använde sig av standardiserade kriterier som uttrycktes i antalet 
sömnapné och hypopné per timme av sömn. Med hjälp av en mikrofon spelades 
snarkningar in. Sömnstörande andningsmönster före och efter behandling jämfördes 
mellan cilazapril- och placebogruppen. Bara data från och med andra natten användes 
för att undvika en period med dålig sömnkvalité under första natten i sömnlaboratoriet. 
  
Medelvärdet av antalet sömnstörande andningshändelser minskades med 15,9 % ± 5,8 % 
i behandlingsgruppen och med 5,2 % ± 8,1 % i placebogruppen. Det underlag som 
användes för att få fram dessa medelvärden är ej medtagen i artikeln. I samma 
utsträckning minskade andningsstörningsindex, apneindex och hypopnéindex som 
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minskning vid NREM-sömnen. Under REM-sömn tenderade både 
andningsstörningsindex och apneindex att minska med cilazapril och till en mindre 
omfattning med placebo. Den sammanlagda tiden av apné och hypopné vid NREM- och 
REM-sömn förändrades inte märkbart. 
 
Studien visade att det inte fanns något signifikant samband mellan sömnapneaktivitet 
vid NREM-sömn och en förändring av nattligt blodtryck till följd av korttidsbehandling 
med en ACE-hämmare. En svag invers linjär korrelation mellan behandlingseffekt på 
blodtryck och obstruktiv apné vid REM-sömn kunde märkas hos hypertensiva 
obstruktiva apnépatienter. Resultaten kan indikera att eventuell påverkan av blodtrycket 
i övre luftvägarna kan vara sömnstegsberoende.  
 
Författarna kunde visa att sambandet mellan blodtrycket och luftvägskollaps under 
sömn inte berodde på störfaktorer såsom ålder, BMI eller läkemedel.  Förändringen i 
blodtrycket i denna placebokontrollerade prövning med cilazapril kunde 
sammankopplas med en 10 % minskning av sömnstörande andning under REM-sömn 
men inte vid NREM-sömn. 

4.5 ”Impact of Beta-blockers on Sleep in Patients with Mild Hypertension: A 
Randomized Trial between Nebivolol and Metoprolol” (18)  
 
Denna studie var en randomiserad öppen studie som gjordes för att jämföra effekten av 
två β-blockerares effekt på sömnkvaliten hos patienter med hypertension. Studien 
utfördes på Cumhuriyet sjukhuset i Sivas, Turkiet, 2006. Män och icke-gravida kvinnor 
från 18 års ålder med ett systoliskt blodtryck mellan 140-160 mmHg eller ett diastoliskt 
blocktryck mellan 90-100 mmHg vid två olika mätningar uppfyllde inklusionskriterierna 
i studien. Patienterna skulle förutom ovan angivna blodtrycksvärden även ha en stabil 
sömnkvalité.  
 
Patienter som nyligen använt något antihypertensivt läkemedel eller uppvisade ett 
blodtryck på 160/100 mm Hg eller högre exkluderades. Patienter som hade några andra 
sjukdomar eller läkemedel som ansågs kunna ge missvisande resultat uteslöts också. 
Första dagen mättes blodtryck och puls samt en psykisk undersökning innan behandling 
med utvalda läkemedel gjordes. 
 
Patienterna fick genomgå en intervju och även fylla i ett frågeformulär, Pittsburgh Sleep 
Quality Index (PSQI). Detta formulär innehöll 19 frågeställningar som vardera graderar 
och poängsätter olika variabler som exempelvis: sömnkvalité, sömnstörningar, 
användning av sömnmedel, sömnlängd etc. Ett högt totalt antal poäng indikerade en 
sämre kvalité på sömn.  Av 56 utvalda patienter exkluderades 10 stycken som inte 
uppfyllde inklusionskriterierna. Resterande 46 patienter randomiserades där 24 valdes 
att ta nebivolol, startdos 2,5 mg. 22 stycken blev tilldelade metoprolol, 25 mg. Två 
patienter från vardera gruppen gav inte sitt samtycke att delta i studien. 
 
Alla patienter fick med sig läkemedel som skulle räcka i 6 veckor från kliniken och skulle 
komma på uppföljning där värden togs och eventuell justering av läkemedlet gjordes 
efter 1:a, 2:a, 4:e och 6:e veckan. I slutet av studien så fick deltagarna fylla i PSQI 
formuläret igen. 
 
Av det totala antalet patienter som fullföljde studien var 20 stycken män.  I den följande 
analysen exkluderades tre stycken från metoprololgruppen på grund av dålig följsamhet. 
Båda β-blockerare hade olika effekt på sömnen, nebivolol visade på förbättrad sömn till 
skillnad från metoprolol som visade på en försämring.  Patienter som behandlades med 
metoprolol visade sig ha 7 gånger högre risk för dålig sömn än nebivololgruppen. 
Nebivololgruppen hade en signifikant förbättring av sömnstörningar, sömnlängd och 



17 
 

sömnkvalitet till skillnad från metoprololgruppen. Dessa patienter hade ett sämre värde 
av sömnkvalitet och sömnstörning. 
 
I diskussionen nämner författarna att förbättring av sömnen i nebivololgruppen delvis 
kan bero på det något lägre systoliska blodtrycket i slutet på studien eller också 
avsaknaden av biverkningar. Jämfört med metoprolol kan bättre sömnkvalitet med 
nebivolol bero på avsaknaden av biverkningar. Författarna nämner också i diskussionen 
att β-blockerares lipidlöslighet i många fall kopplats till sömnstörningar.  Studien var 
begränsad vad gäller antalet deltagare och det är något som författarna var medveten om 
och hänvisade till att mer forskning krävs. Sammanfattningsvis visar studien att 
patienterna med nebivolol förbättrade sömnkvaliteten medan metoprolol ledde till en 
försämring.  
 

4.6 ”The Effects of Replacing β-Blockers with an Angiotensin Converting 
Enzyme Inhibitor on the Quality of Life of Hypertensive Patients.” (19)  
 
Syftet med studien var att utvärdera om ett byte från behandling med β-blockerare till 
ACE-hämmaren kaptopril hade någon inverkan på livskvaliten hos patienter med högt 
blodtryck. Från 11 hälsovårdskliniker valdes 149 patienter mellan 25-69 år som var 
insatta på β-blockerare utan eller i kombination med diuretika. Deltagarnas blodtryck 
justerades till ≤ 155/95 mm Hg. Patienterna randomiserades till en studiegrupp och en 
kontrollgrupp som skulle vara bäst möjligt matchat med avseende på ålder, kön och 
utbildning.  
 
Kontrollgruppen fick fortsatt behandling med β-blockerare för att kunna jämföras med 
de som ingick i studiegruppen vilka blev insatta med kaptopril. Båda grupperna 
dosjusterades tills blodtrycket var < 140/90 mmHg. Grupperna kontrollerades 
månadsvis då blodtryck, puls, vikt, läkarbesök samt biverkningar registrerades. En 
utvärdering av deltagarnas livskvalitet gjordes både före behandlingen samt även efter 6 
och 15 månader 
 
 
Tabell 6. Förändringar av patienters livskvalité med avseende på sömn efter byte från 
behandling med β-blockerare till kaptopril. T1 visar studiens början och T2 visar den sista 
uppföljningen efter 15 månader. Tabellen är omarbetat efter (5) 
 

 
 

Av 149 deltagare exkluderades 16 patienter på grund av att de blev återinsatta på β-
blockerare under studietiden. Studiegruppen utgjordes av 53 patienter jämfört med 
kontrollgruppen som bestod av 80 patienter. Anledningen till denna ojämna fördelning 
mellan studiegruppen och kontrollgruppen framgår inte i publikationen. Tabell 6 visar 
att sömnkvalitén förbättrades hos studiegruppen och speciellt tre av fem sömnrelaterade 
problem; insomningsproblem, störd sömn samt dåsighet. 

Symptom T₁ T₂ Förändring i % T₁ T₂ Förändring i %
Sömn
Insomningssvårigheter 3.1 3.5 12.9 3.2 3.1 -3.1
Störd sömn 3.0 3.3 10.0 3.1 3.1 0
Mardrömmar 3.4 3.5 2.9 3.3 3.4 3.0
Morgontrötthet 3.5 3.4 -2.9 3.4 3.2 -5.9
Dåsighet 2.7 3.2 18.5 2.9 2.9 0

Studie Grupp ( n=53) Kontroll Grupp (n=80)

FYSISK LIVSKVALITET: SYMPTOM VID UTGÅNGSVÄRDE VID START (T₁) OCH VID UPPFÖLJNING (T₂)
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4.7 "Calcium Channel Blockers are Independently Associated with Short 
Sleep Duration in Hypertensive Patients with Obstructive Sleep Apnea" (20)  
 
Studiens mål var att undersöka sambandet mellan antihypertensiva läkemedel 
sömnkvalitén hos obstruktiva sömnapné-patienter med högt blodtryck.  
 
Studien genomfördes mellan 2005 och 2009 på en medicinskola i Brasilien. Till studien 
rekryterades 988 patienter som fick genomgå polysomnografi. Studien omfattade även 
en utvärdering av klinisk/medicinsk status och demografiska data. Deltagare som 
använde någon form av hypnotika- eller benzodiazepinpreparat, rökte, hade hjärtfel eller 
diabetes, exkluderades från studien för att undvika störningar ("confounding") med 
sömnparametrarna. Inklusionskriterier var att deltagare skulle ha ett bekräftat högt 
blodtryck, använda minst ett antihypertensivt läkemedel samt lida av obehandlad 
obstruktiv sömnapné. Totalt slutförde 186 patienter studien. 
 
Resultat från studien visade att behandling med kalciumkanalblockerare kunde kopplas 
till en förkortat total sömntid med 10 procent. Användningen av kalcium- 
kanalblockerare visade enligt artikeln ett oberoende samband med korttidssömn hos 
patienter med hypertension.  Forskarna menar att inga andra antihypertensiva 
läkemedel kunde associeras med ändringar i sömnparametrar. Dock framförs att denna 
studie inte hade tillräckligt statistisk styrka för en generalisering av resultaten utan att 
mer forskning krävs. 

4.8 ”Nocturnal Hypotension in Older Men with Sleep-Related Breathing 
Disorders” (21) 
 
Studiens syfte var att undersöka vilka händelser som kan härledas av sömnapné och 
huruvida dessa kan påverka den nattliga blodcirkulationen, främst hos äldre. 
 
I denna tvärsnittsstudie valdes 26 friska män i åldrarna 55-70 år från 176 frivilliga 
genom systematiskt urval baserat på deras medicinska historia, blodfunktion med bland 
annat blodgasanalys, hälsoundersökning med blodprovstagning och urinanalys efter 
fastande. Följande exklusionskriterier användes: metaboliska och neurologiska, cerebro- 
vaskulära, lung-, hjärt-, eller kognitiva störningar. Regelbunden användning av alkohol 
eller läkemedel fick heller inte förekomma. 
 
Efter 27 avläsningar av blodtrycket under en period av tre veckor fastställdes ett 
basvärde. All medicin inklusive antihypertensiva läkemedel seponerades under 
testperioden. Högt blodtryck definierades som värde över 140/90 mmHg. Testgruppen 
delades sedan in i två grupper på 13 individer i vardera gruppen med normalt respektive 
högt blodtryck. 
 
Förutom att fastställa blodtrycket gjordes även en polysomnografiundersökning under 
tre nätter, även nattliga andningsparametrar faställdes genom mätningar av naso-
buckalt luftflöde med en tvåvägs-termistor.  För att upptäcka episoder av sömnapné eller 
hypopné samt mäta dess längd så mätte man syresättningen i blodet. Genom att dela 
antalet apné och hypopné-episoder med antalet sömntimmar fick man fram ett apné- 
och hypopnévärdeindex. Utifrån detta index delades testgruppen in i två grupper, den 
ena med ett index på över 12 och den andra gruppen med ett index under 8 för att 
försöka fastställa ett samband med apné och högt blodtryck i vaket tillstånd. 
 
I huvudsak visade studien tillfälliga diastoliska hypotensionepisoder hos sömnapné 
individerna under den andra natten. Hos fem hypotensiva individer med det lägsta 
nattliga blodtrycket, visade sig den största avvikelsen i andningen både i sömn och 
vakenhet.  
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Enligt författarna så kan det finnas två möjliga underliggande faktorer för hypotensionen 
och det är genom ett fall i hjärtats minutvolym eller det perifera kärlmotståndet.  Nattlig 
hypotension kunde enligt författarna medföra ökad risk för katastrofala händelser som 
cirkulationssvikt hos äldre med försämrad kärlfunktion men inte hos de yngre friska 
individerna i undersökningsgruppen. 
 

5. Diskussion 

Sömnstörningar är ett väldigt brett, dåligt definierat begrepp som innefattar många 
olika symtom och sjukdomstillstånd hos många människor över hela världen. Sömnen är 
väldigt viktig för hälsan och många fysiologiska funktioner, även blodtrycket; det är den 
tid då kroppen och hjärnan kan återhämta sig. På senare tid har det diskuterats en del 
om sömnkvalitens betydelse för hjärt-, kärlsjukdomar och huruvida dålig sömn kan ha 
negativ inverkan på dessa (6). Det är överraskande att sömnstörningar som biverkning 
till läkemedel inte har fått större grad av uppmärksamhet. Detta till trots för att det finns 
hänvisningar i generell litteratur att läkemedel kan utlösa sömnstörningar och att 
sömnstörningar anförs som en möjlig biverkning i bipacksedeln hos många 
antihypertensiva. Frågan om sambandet mellan antihypertensiva och sömnstörningar 
tas på tillräckligt stort allvar tycks därför vara berättigad.  
 
Det ultimata målet med hjärt-kärlläkemedel är primär och/eller sekundärprevention av 
kardiovaskulär sjukdom, och således att förbättra livslängd och (eventuellt) -kvalitet för 
patienten. Med tanke på att försämrad sömnkvalité kan påverka livskvalitén (22) och 
blodtrycket (23) negativt borde detta vara motiv nog för att undersöka sömnstörningar 
utlösta av bland annat antihypertensiva mer grundligt. Brist på sömn i alla former kan 
även bidra till polymedicinering där eventuella läkemedelsutlösta biverkningar 
behandlas med nya läkemedel, som är problematiskt i sig.  
 
Genomförande av den föreliggande litteraturstudien visade sig vara svårare än förväntad 
på grund av bristen av evidensbaserad kunskap. Det finns väldigt lite väl genomförd 
forskning kring sambandet mellan antihypertensiva läkemedel och sömnstörningar.  
Detta nämns också i flertalet artiklar som jag granskat (16,17). Mycket av den forskning 
som utförts är gammal och har metodologiska brister (16,17,19,21). I de fall där studier 
har gjorts så är de oftast mycket små och kännetecknas av korta observationsperioder 
(16,17,18).  
 
Resultaten från flertalet studier undersökte effekten av antihypertensiva läkemedel på 
sömnkvalité hos patienter med sömnapné är motstridande (1,7,16,17,20,21), vilket kan 
vara en nog så viktig aspekt att klargöra. Dock så saknas i ännu större utsträckning 
studier som undersöker om det finns samband mellan antihypertensiva läkemedel och 
andra former för sömnstörningar. 
 
β-blockerare är mest studerad och rapporterad vad gäller sömnstörningar vanligen i 
form av mardrömmar, där påverkan av melatoninsekretionen tros vara en möjlig orsak 
(18,19). Vid en jämförelse av den relativa andelen sömnstörningar bland psykiska 
biverkningar i WHOs biverkningsdatabas, VIGIBASE, mellan ACE-hämmare och β-
blockare syns en skillnad mellan dessa två grupper. β-blockare förefaller ha en högre 
relativ andel av rapporterade sömnrelaterade biverkningar. β-blockerarna varierar i 
graden av lipidlöslighet, en högre lipidlöslighet ger en lättare passage genom blod-
hjärnbarriären med en möjlig påverkan på centrala nervsystemet med biverkningar som 
följd (24). 
 
ACE-hämmare har hosta som en vanlig biverkning och som kan tänkas störa 
sömnkvaliten (9). Studien (16) visade på en positiv förlängning av sömntiden för både α-
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metyldopa och amlodipin. En annan studie gjorde en jämförelse mellan cilazapril och 
placebo (17). I denna studie kunde en förändring i blodtrycket sammankopplas med en 
minskning på 10 % av sömnstörande andning under REM-sömn men inte under NREM-
sömn. Nackdelen med denna studie var att författarna endast studerade 24 patienter och 
det kan ha påverkat den externa validiteten av studien, bland annat på grund av ökad 
risk för selektionsbias. 
 
Ytterligare en studie visade en skillnad mellan läkemedlen nebivolol och metoprolol där 
nebivolol men inte metoprolol gav en signifikant förbättring i sömnkvalité (18).  En 
jämförelse av rapporteringsdata för dessa två läkemedel i WHO:s biverkningsregister 
VigiBase visar på motsatsen. Även författarna var försiktiga med att dra vidgående 
slutsatser eftersom antal observationer även i denna studie var begränsad och det gick 
inte att med säkerhet påvisa att skillnaden berodde på det något lägre systoliska 
blodtrycket i nebivololgruppen eller avsaknaden av biverkningar.  Nebivolol är mer 
lipidlöslig än metoprolol och borde därför teoretiskt ha gett ett motsatt resultat, men det 
kan vara så att skillnaden är beroende av melatoninsekretionen. 
 
I studien till Paran et al utvärderade författarna livskvalitén hos patienter med högt 
blodtryck och som bytte behandling från β-blockerare till kaptopril (19). En fördel med 
denna studie, till skillnad från många andra, var att observationstiden var lång. Studien 
pågick ända upp till 15 månader. Även här medförde ACE-hämmare som kaptopril en 
positiv förändring på sömnkvalitén jämfört med β-blockerare. Sammantagit ger 
undersökningarna till Bartel et al. och Grote et al. (16,17) jämförd med Yilmas et al. och 
Paran et al.(18,19) en svag indikation för att β-blockerare troligen i större grad påverkar 
sömnkvalitén på ett negativt sätt än ACE-hämmare. Samma intryck förmedlar analys av 
den relativa andelen sömnstörningar bland alla rapporterade psykiska biverkningar i 
WHO:s biverkningsdatabas VIGIBASE. Men även här är det viktigt att beakta att 
majoriteten av biverkningsrapporter i WHO:s biverkningsdatabas ej är 
sambandsbedömda, varför symtom som finns i denna databas kan ha andra orsaker än 
den aktuella medicineringen med antihypertensiva. 
 
Det finns även indikation för att kalciumkanalblockerare kan minska sömntiden, men 
orsaken till det är oklart. Studien till Nerbass et al. (20) är den största studien som har 
kunnat identifieras och den har även längst observationstid. I studien ingick 
ursprungligen 988 patienter och observationstiden var på 4 år. Bortfallet av patienter var 
dock stort och vid studiens slut återstod dock endast 186 patienter. Användningen av 
kalciumkanalblockare visade sig vara en oberoende riskfaktor för störningar i 
korttidssömn.  Dessa fynd är alltså i samklang med antaganden att kalciumkanalblockare 
kan förkorta sömntiden.  
 
I studien till McGinty (21) försökte författarna att kartlägga i vilken grad nattlig hypotoni 
kunde vara ansvarig för sömnrelaterade andningsbesvär. Även denna studie ger inga 
entydiga resultat, men författarna propagerar för hypotesen att nattlig hypotension kan 
ha negativa effekter på andningen huvudsakligen särskilt hos äldre patienter med 
försämrad kärlfunktion. Däremot tycktes andningen till yngre, friska individer inte 
påverkas.  
 
Sammantaget visar denna litteraturgenomgång att den veteskapliga evidensen för att 
antihypertensiva läkemedel kan utlösa kliniskt relevanta sömnsstörningar är ytterst 
begränsad. Forskningen om sömnstörningar utlöst av antihypertensiva har möjligen inte 
fått tillräckligt med uppmärksamhet, och en orsak kan vara att sömnstörningar inte 
upplevs som ett problem i paritet med eventuella komplikationer utlöst av obehandlat 
hypertension som normalt motiverar profylaktisk behandling mot hjärtkärlsjukdom. 
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6. Slutsats 

 
Det föreliggande arbetet har inte kunnat identifiera och inkludera ett tillräckligt stort 
antal studier av hög kvalitet och adekvat styrka för att kunna bevisa eller förkasta 
hypotesen om att antihypertensiva läkemedel kan försämra sömnkvalitén som antyds i 
olika fallbeskrivningar och i SPC-texten till ett flertal antihypertensiva läkemedel. 
Sömnstörningar beskrivs generellt i SPC-texterna som en sällsynt biverkan. Bland alla 
antihypertensiva läkemedel tycks det vara bäst belägg för att β-blockerare kan utlösa 
sömnstörningar, men generellt krävs mer forskning samt större och längre studier för att 
utreda problemet vidare.  
 
 

7. Tackord 

Jag vill tacka min handledare Jörn Schneede som har gett mig bra tips, ordnat fram 
artiklar och varit ett bra stöd under arbetet. Jag ger även ett stort tack till min fru Lena 
som har stöttat mig och stått ut med mig när det varit som tyngst med uppsatsen. 
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