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Sammanfattning 

 
Inledning 
Hypertoni är en vanligt förekommande sjukdom och ger en ökad risk för 
kardiovaskulära händelser. I många kliniska studier samt observations studier har 
påvisats att antihypertoni behandling skiljer sig mellan män och kvinnor. 
Läkemedelsverket behandlingsrekommendationerna för behandling av hypertoni är 
densamma för både kvinnor och män.  
 
Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie att undersöka ifall det föreligger skillnader i 
läkemedelsbehandlingen av hypertoni mellan kvinnor och män.  
 
Metod 
Vetenskapliga artiklar i ämnet söktes i databasen Pubmed och Web of Science samt 
fakta kring patogenes, symptom, behandlingsrekommendationer i källhänvisning 
angiven litteratur. Sökningen resulterade med fyra  original artiklar och två översyns 
(review) artiklar som valdes som källa. Information har också inhämtats från 
Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets hemsidor. 

Resultat  
Studierna visar att skillnaderna i antihypertonibehandlingen hos kvinnor och män 
finns bland annat i prevalensen. Fram till femtioårsåldern är män överrepresenterade, men 
högre upp i åldrarna förekommer hypertoni mer ofta hos kvinnor som resulterar att antalet 
kvinnor som få antihypetonibehandling är fler. 
ACE-hämmare är vanligare behandlingsalternativ hos män medan angiotensin receptor 
blockare (ARB) och diuretika förekommer oftare som behandlingsalternativ hos 
kvinnor. Biverkningar  är vanligare hos kvinnor och de är oftast dosrelaterade. 
 
Diskussion 
Äggstockshormoner påverkar val av de olika antihypertonibehandlingar. De 
könsrelaterade skillnaderna som förekommer i valet av behandlingen kan till en viss 
del förklaras med skillnader i biverkningsmönstret mellan kvinnor och män. ACE-
hämmare förskrivs oftare till män än till kvinnor på grund av hosta som är vanligare 
hos kvinnor. Ödem, i största allmänhet, är en vanlig biverkning av de olika 
behandlingsalternativ som också förknippas med kvinnor. 
Läkemedels farmakokinetiska samt farmakodynamiska skillnader som i absorptionen, 
läkemedelstransporten, metaboliska processer, kreatininclearence är olika hos män och 
kvinnor.  
 
Slutsats  
Det finns skillnader i antihypertonibehandlingen mellan kvinnor och män. De 
skillnaderna kan vara biverknings relaterade, farmakodynamisk eller farmakokinetisk 
relaterade. Ibland andra sjukdomar kan påverka val av olika 
antihypertonibehandlingen hos kvinnor och män. Det behövs mera forskning inom 
detta område för att framtidsbehandlingar kan  återspegla både kvinnors och mäns 
behov ännu bättre.  
 
 
Nyckelord: hypertoni, antihypertonibehandling, könsrelateradskillnader. 
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1. Inledning 

1.1 Patogenes 

Hjärtmuskelns sammandragningar bygger upp blodtrycket genom blodets rörelser i 
kroppen.  Blodet som pumpas ut från vänster kammare, passerar vidare genom aorta 
och därefter genom artärer och arteriolär (1). 

Lokal kontroll 

Artärer och arteriolär är uppbyggda av glattmuskulaturen. De kan tänja sig vid behov 
och på så sätt ändrar innerdiameter som reglerar både blodflöde och blodtrycket vilket 
benämns lokal reglering.  Arteriolär förgrenar sig vidare till kapillärer där utbyte av 
syre och koldioxid sker.  Kapillärerna gafflar sig i sin tur till små venolär och vener där 
syrefattiga blod hamnar i hjärtats höger kammare och genom lilla kretsloppet ut i 
lungorna (1). 

Nervös och hormonell kontroll 

Förutom lokala regleringen av blodtrycket och blodflöde finns även nervös och 
hormonell kontroll.  När blodtrycket förändras aktiveras baroreceptorerna snabbt och 
stimulerar vasomotorcentrum som i sin tur aktiverar sympatikus som svarar med 
frisättning av noradrenalin. Noradrenalin ökar perifera resistensen via alfareceptorer 
som drar ihop kärlen och på så sätt påverkar blodtrycket. Vasomotorcentrum påverkar 
via noradrenalin både hjärtats frekvens och kontraktilitet vilket resulterar med  cardiac 
output ökningen det vill säga, blodtryckets ökning (1).  

Blodtrycket påverkar även njurgenomblödningen och de juxtaglomerulära cellernas 
utsöndring av renin. Renin, angiotensin II och aldosteronfrisättningen påverkar även 
natriumjonernas utsöndring och blodvolymen, som också påverkar blodtrycket.  
Noradrenalin frisättningen från det sympatiska nervsystemet påverkar njuren och 
reninfrisättningen (1)  

 

Figur 1.  Reglering av blodtrycket (Omarbetad efter referens nr.2). 
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Systoliska och diastoliska blodtrycket  

När blodet pumpas ut från hjärtats vänstra kammare ut i kroppen är blodtrycket som 
högst i artärerna, vilket är hjärtats övertryck eller det systoliska blodtrycket. Det lägsta 
blodtrycket är före nästa hjärtslag, det vill säga när hjärtat slappnar av, vilket är det 
diastoliska blodtrycket (4, 5).  

Högt blodtryck påverkas av hur mycket blodcirkulationen kan reducera motståndet i 
kroppens perifera blodkärl. Förhöjt blodtryck ökar åderförfettningen i blodkärlen, som 
gör att kärlväggarna bli hårdare och mindre elastiska, dessutom motståndet ökar och 
hjärtats pumparbete försvåras. Detta processen kallas för ateroskleros och risken för 
stroke och andra hjärt-kärlsjukdomar orsakad av ateroskleros är vanliga i Sverige (4,5). 

Blodtrycket mäts i mm Hg och anges alltid i två värden både för övre respektive nedre 
trycket. Normala värden för blodtrycket är ca 120 och 80 mm Hg. Blodtrycket varierar 
mycket i kärlsystemet (Figur 2). 
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Figur 2. Blodtrycket varierar i kärlsystemet där det är som högst i aortan och som lägst 
i kapillärer och venoler (Omarbetad efter referens nr. 3). 

 
Hypertoni 
Hypertoni förekommer hos 25 % av alla individer över 25 år i Sverige. Fram till 
femtioårsåldern är män överrepresenterade, men högre upp i åldrarna förekommer 
hypertoni mer ofta hos kvinnor (5,14). 

Hypertoni definieras som ett diastoliskt tryck över 140 mm Hg eller systolisk tryck över 
90 mm Hg. Både systoliskt och diastoliskt hypertoni kan ge ökad risk för olika 
kardiovaskulära händelser som stroke, hjärtinfarkt, kärlkramp och njursvikt (4). 
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Den vanligaste formen av hypertoni är primär, essentiell hypertoni, det vill säga 
hypertoni utan påvisbar orsak av känd sjukdom eller störning. Det finns även sekundär 
hypertoni som förekommer i ett litet antal fall orsakad av njursjukdom, hormonell 
rubbning, graviditet, p-piller och så vidare (7).  

Hypertoni kan i huvudsak bero på två anledningar:  
 
1) resistensbetingad, det vill säga att hypertoni beror på ett ökat motstånd i blodkärlen 
2) volymbetingad hypertoni, det vill säga att hypertoni beror på att det är för stor volym 
som ska transporteras runt i blodbanan. 
Beroende på vilken av dessa (ibland båda två) en patient har så inriktas behandlingen 
på orsaken. I fall det handlar om en resistensbetingad hypertoni, sänker man 
motståndet i blodkärlen med till exempel beta-blockare eller kalciumantagonister 
medan om volymbetingad hypertoni minskas volymen med till exempel diuretika (4). 
 

Symptom vid hypertoni 

För många är blodtrycket något som varken känns eller ger några andra tydliga 
signaler. Därför är det viktigt att kontrollera blodtrycket, särskilt med stigande åldern 
eller om det finns ärftliga faktorer. Däremot finns det inga tydliga skillnader i symptom 
mellan män och kvinnor (4,14).  

Påverkbara riskfaktorer är: övervikt (bukfetma), rökning, nedsatt insulinkänslighet 
samt lipidrubbningar. Blodtrycket är väldigt lätt att mäta och går att behandla med 
läkemedel och livsstilsförändringar (4,5,7,15).  

Livsstilsförändringar är en förutsättning till läkemedelsbehandlingen. Sedan 1997 har 
Sverige förändrat förtidiga dödligheten i kardiovaskulära sjukdomar till hälften, tack 
vare satsningen på de påverkbara riskfaktorerna (5). 

Läkemedel vid Hypertoni: 

Aktuella läkemedel för behandling av Hypertoni i Sverige finns i tabell 1. 

ACE-hämmare  

Omvandlingen från den inaktiva peptiden angiotensin I, till den aktiva peptiden 
angiotensin II, blockeras med ACE-hämmare och möjliggör blodtrycksänkningen. 
Angiotensin II har stark påverkan på arteriell vasokonstruktion och förhöjd blodtryck 
samt på binjurens frisättning av aldosteron. Sänkningen av alosteronshalten ökar 
utsöndring av salt och vatten, vilket gör att blodtrycket sänks. Även sänkt sympatikus 
aktivitet är en följd av att angoitensin II-halten minskar.  

De vanligaste läkemedlen är enalapril (Renitec), captopril (Capoten), lisinopril 
(Zestril), ramipril (Triatec). Vid hypertoni behandling med ACE-hämmare kan både 
diuretika och kalciumantagonister kombineras (1, 5). 

AT-1-antagonister, ARB 

Även AT-1-antagonister minskar effekterna av angiotensin II. Bindning till AT-1 
receptor blockeras. Detta blockeringen resulterar till att arteriolär vidgas. Det sker en 
minskning av blodtrycket men hjärtfrekvensen blir oförändrad. De vanligast 
förekommande läkemedlen inom den här gruppen är: losartan(Cozaar), valsartan 



 
 
 
 
 
 
 
 

 4 

(Diovan), ibesertan(Aprovel), candesertan (Atacand), telmisartan (Micardis). Vid 
hypertoni behandlingen de förekommer även i kombinationer med diuretika (1, 5). 

Beta-blockare är en grupp av läkemedel som hämmar beta-1 receptor i hjärtat 
(selektiva). Hämningen bidrar till minskad effekt av katekolaminer som i sin tur 
minskar hjärtminutvolymen och därmed blodtryck fall. Hämning av beta-1 receptor 
kommer att dämpa sympatikus påverkan på RAAS systemet och frisättning av renin 
från njuren. Exampel på läkemedel som är beta antagonister är icke-selektiva: 
propranolol (Inderal), pindolol (Visken), timolol(Blocarden), selektiva: atenolol 
(Tenormin), bisoprolol (Emconcor), metoprolol (Seloken) (1, 5). 

Kalciumantagonister binder till spänningskänsliga kalcium kanaler in i hjärtat och 
i den glatta muskulaturen. På så sätt hämmas flöde av kalcium joner genom de 
kanalerna. Effekt som åstadkoms är att hjärtats minutvolym sänks och att perifera 
arterioler dilaterar d v s totala perifera resistensen minskar. Hjärtfrekvensen blir 
oförändrad och hjärtats avlastning bidrar till att hjärtmuskelns behov av energi och 
syre minskar. Det finns övervägande kärlselektiva kalciumantagonister som till 
exempel amlodipin (Norvasc), felodipin (Plendil), isradipin(Lomir), nifedipin (Adalat), 
lerkanidipin(Zanidip). Kalciumantagonister med direkt hjärtselektiveffekt är verapamil 
(Isoptin), verapamil (Verapamil), diltiazem(Cardizem). Vid hypertoni behandling 
kalciumantagonister kan användas i kombination med ACE-hämmare, diuretika och 
betablockare (1, 5). 

Tiazider (diuretika) 

En kort sammanfattning av thiazidernas antihypertensiva effekt är att denna grupp av 
läkemedel utövar sin effekt genom hämning av natrium och klorid joner i distala tubuli, 
vilket i sin tur leder till att utsöndring av natrium och vatten ökar. På så sätt reduceras 
plasmavolymen och hjärtminutvolymen sänks. De vanligaste thiazider är: 
bendroflumetiazid (Salures), hydroklortiazid (Esidrex). Vid hypertoni behandling 
thiazider kan användas i kombination med ACE-hämmare, kalciumantagonister och 
betablockare. De visar en långsam sänkning av blodtrycket i början av behandlingen. 

  Tabell 1. Aktuella läkemedel för behandling av Hypertoni i Sverige (1, 4, 5).  

Verksamt ämne  Läkemedelsnamn  Typ av läkemedel  Indikation  
Enalapril 
Ramipril 

Renitec 
Triatec 

ACE-hämmare Essentiell 
hypertoni, 
hjärtsvikt 

Propranolol 
Atenolol 

Inderal 
Tenormin 

Betaantagonister Essentiell 
Hypertoni 

Losartan 
Valsartan 

Cozaar 
Diovan 

Angiotensin II 
antagonister 

Essentiell 
hypertoni, 
hjärtsvikt 

Amlodipin 
Felodipin 
 

Norvask 
Plendil 

 
Kalciumantagonister 
 

Essentiell 
hypertoni, 
hjärtsvikt 

Bendroflumetiazid 
Hydroklorotizid 

Salures 
Esidrex 

Tiazider (diuretika) 
 
 

Essentiell 
hypertoni, 
hjärtsvikt 
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Behandling rekommendationerna: 

Läkemedelsbehandling vid okomplicerad Hypertoni 

Enligt terapirekommendationer från 2012, för Västerbottens länslandsting är ACE-
hämmare, ARB, kalciumantagonister eller tiaziddiuretika förstahandsbehandling. Om 
målblodtrycket fortfarande inte uppnås rekommenderas en kombination av dem olika 
läkemedelsgrupper. Läkemedelskombination av ACE-hämmare och ARB 
rekommenderas inte på grund av biverkningar utan den additiva effekten. 
Betablockerare kan användas som en tilläggs behandling (6). 
 
Med tanke på könsrelaterade skillnader i prevalensen av hypertoni och att kvinnor är 
överrepresenterade efter klimakteriet är att förvänta eventuella skillnader i 
behandlingen. 
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1.2 Syfte 

Mot bakgrund av detta är syftet med denna litteraturstudie att undersöka eventuella 
skillnader i behandlingen av hypertoni mellan kvinnor och män. Att ge en tänkbar 
förklaring varför de eventuella skillnader förekommer är också en uppgift som denna 
litteraturstudie ska ge.  
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2. Metod  
Vetenskapliga artiklar i ämnet har sökt under perioden januari-februari 2015 i 
databasen Pubmed och Web of Science samt fakta kring patogenes, symptom, 
behandlingsrekommendationer i källhänvisning angiven litteratur. 

Sökningen resulterade med artiklar angivna i tabellen nedan som valdes som källa. För 
att kunna hitta senaste artiklar sökningen begränsades först till de senaste tio år och 
därefter till sista fem år. Med tanke att det var en del artiklar som hänvisade till källor 
som var äldre än tio år även de artiklar som var äldre än tio år togs som källa.  

Urvalet av studierna grundade sig på antal patienter (över 100 stycken) som var 
inkluderade i den aktuella studien, validiteten i studien och relevans till ämnet som 
studerades. Studierna kommer från olika delar av världen. En fransk, en internationell 
(från 22 olika länder), två svenska studier, en norsk studie samt två översynsartiklar 
(amerikansk och kinesisk) användes för att kunna påvisa en trovärdig bild av 
behandlingsskillnader.  

Information har också tagits från Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets hemsidor 
samt Fass.se. För att förtydliga resultaten i studierna presenterades översikten 
uppdelad efter analys av de utvalda artiklarna samt diskussionsdelen efter prevalensen 
och andelen som få antihypertensivbehandling, andra sjukdomar och behandlingsval, 
skillnader i biverkningar samt könsrelaterade farmakodynamiska och farmakokinetiska 
skillnader i behandlingen. 

Datum Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Valda 
referenser 

150122  fritext "antihypertensiv 
treatment" "gender differences" 

  Fulltext, Review, 
  5 years 

 10  9 

150124 "antihypertensive treatmen” 
”gender differences"  

  Fulltext, 5 years  231  12,16 
  

 
150125 

"antihypertensive treatment" 
"gender differences" 

 Clinical trial,     
Fulltext,10  years 

 59  
 
 11 

150128  ("blood pressure"[MeSH 
Terms] OR "blood pressure 
determination"[MeSH Terms] 
OR "arterial pressure"[MeSH 
Terms] OR ("arterial"[All 
Fields] 

  Fulltext, 5 years 
 Clinical trial,  
 Humans 

 59  8 

150206 (("losartan"[MeSH Terms] OR 
"losartan"[All Fields]) AND 
("women"[MeSH Terms] OR 
"women"[All Fields]) AND 
("hypertension"[MeSH Terms] 
OR "hypertension"[All Fields]) 
AND ("hypertrophy, left 
ventricular"[MeSH Terms] OR 
("hypertrophy"[All Fields] AND 

 Fulltext, 
 Clinical Trial 

30  10 
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"left"[All Fields] AND 
"ventricular"[All Fields]) OR 
"left ventricular 
hypertrophy"[All Fields]  

150210 ("blood pressure"[MeSH 
Terms] OR ("blood"[All Fields] 
AND "pressure"[All Fields]) OR 
"blood pressure"[All Fields] OR 
"blood pressure 
determination"[MeSH Terms] 
OR ("blood"[All Fields] AND 
"pressure"[All Fields] AND 
"determination"[All Fields]) OR 
"blood pressure 
determination"[All Fields] OR 
("blood"[All Fields] AND 
"pressure"[All Fields]) OR 
"blood pressure"[All Fields] OR 
"arterial pressure"[MeSH 
Terms] OR ("arterial"[All 
Fields] AND "pressure"[All 
Fields]) OR "arterial 
pressure"[All Fields] OR 
("blood"[All Fields] AND 
"pressure"[All Fields])) AND 
levels[All Fields] AND 41[All 
Fields] AND 
("population"[MeSH Terms] OR 
"population"[All Fields] OR 
"populations"[All Fields]) AND 
WHO[All Fields] AND 
MONICA[All Fields] AND 
Project.[All Fields] 

Fulltext, 
Clinical Trial 

  6  13 
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3. Resultat 

Analys av vetenskapliga artiklar  
 
Blood pressure and water regulation: understanding sex hormone effects 
within and between men and women (8). 
I den här översikten förklarar författarna tendensen att äldre kvinnor löper större risk 
för hypertoni än män i samma ålder. Det leder till att antal kvinnor som behandlas med 
en adekvat antihypertensivbehandling är fler än män. Mot detta bakgrund är att 
förvänta en rutinmässig förstahands behandling för de första stadierna av hypertoni 
hos kvinnor. Författarna även kopplar ihop högre sjuklighet under klimakteriet hos 
kvinnor just med denna försummelse. 
Försätter vidare med östrogen och progesteron funktionen som en av viktiga faktorer 
(förutom det reproduktiva) som påverkar kardiovaskulära, hormonella samt neurala 
systemet. De även påverkar blodtrycket, vätskeintag, njurfunktion, vattenreglering, 
natriumreglering, törst samt blodvolym. Det påstås att äggstockshormoner har starkt 
påverkan på osmos regleringen samt på autonoma funktionen och att det är de som 
bidrar till de könsrelaterade skillnaderna i blodtrycket och vattenregleringen.  
Förklaras vidare att hos kvinnor under menstruationscykel varierar hormonerna 
väldigt mycket så att i follikulära fasen är skillnaden mellan män och kvinnor i 
osmotiskreglering av argininvasopressin som mest. Då är östrogen och progesteron 
nivåer som lägst hos kvinnor medan under luteal fasen, vid höga nivåer av östrogen och 
progesteron är de könsskillnaderna inte så stora. 
Samma trend gäller även sympatiska nervaktiviteten under de två nämnda faser. 
Konstateras vidare att många studier med både män och kvinnor sker just när kvinnor 
är i follikel fasen med syfte att minska de variationerna mellan olika kön.  
Östrogen och progesteron exponeringen är också förknippade med plasmavolym 
ökning och kroppsvätska reglering. Hos unga kvinnor visas att skiftet i osmos 
regleringen kan ha endast en mindre effekt på den totala kroppsvatten balansen. En 
övergripande slutsats i översyn är att äggstockshormon exponering är det viktigt 
bakomliggande faktor som bidrar till skillnader i blodtryck och vattenreglering mellan 
olika kön och är specifika för kvinnor livet ut. 
 

Antihypertensive treatment and control according to gender, education, 
contry of birth and psychiatric disorder: the Swedish Primaty Care 
Cardiovascular Database (12). 
I den svenska tvärsnitts kohortstudie studie deltog 74751 hypertonipatienter äldre än 
30 år.  Deltagare från både landsbygdsregion och den urbana regionen följdes upp i 
perioden av två år. Förstagångs insjuknade i hypertoni exkluderades från studien. Ett 
datoriserat journalsystem användes för att samla in data av alla föreskrivna 
antihypertensiva läkemedel och andra registerbaserade information från 
Läkemedelsregistret samt andra register i perioden från 1 januari, 2007 tom 31 
december, 2008. I studien inkluderades uppgifter om patienternas ålder, 
utbildningsnivå, kön, vikt, rökning, förekomst av andra sjukdomar, blodtryck samt 
födelseort. Totalt inkluderades 40825 patienter i studien. 
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Resultat 
ACE-hämmare, kalciumantagonister användes mer frekvent hos män än hos kvinnor. 
Betablockare och diuretika används oftare hos kvinnor.  
Inga skillnader i användningen av ARB kunde ses mellan könen. Beta- 
receptorblockerare och diuretika användes mer ofta hos kvinnor med undantag hos 
välutbildade kvinnor. Utbildningsnivå tio till tolv år var positivt förknippad med att nå 
målblodtrycket hos kvinnor. Utbildningsnivå hos män kunde inte påvisa något 
samband i samma fråga. Kalciumantagonister och ACE-hämmare använder oftare män 
med lägre utbildningsnivå.  Alla andra läkemedel mot hypertoni användes i samma 
utsträckning och är icke utbildningsnivå relaterade.  
Kvinnor födda utanför Europa men permanent bosatta i Sverige hade mer sällan 
använt ARB i jämförelse med kvinnor föda utanför Sverige (i Europa). De sist nämnda 
använde i större sträckning tiazider än deras manliga representanter. Bland de med 
den högsta utbildningsnivå fanns inte könsrelaterade skillnader i behandlingen. 
 
Gender differences in antihypertensive drug treatment: results from the 
Swedish Primary Care Cardiovascular(16). 
Med samma population som i studie 12 gjorde Ljungman och andra en till studie då 
syftet var att undersöka om könsrelaterade skillnader i behandlingen kunde förklaras 
med comorbitet samt vilka som avbryter antyhypertensivbehandling oftare. En av 
slutsatser var att komorbiditet kunde inte förklara könsrelaterade skillnader i 
antihypertensivbehandling och att män har avbrutit behandlingen oftare med ACE-
hämmare/ARB än kvinnor.  
I diagram nedan (Figur 3.) presenteras andel individer per läkemedelsgrupp och kön.  
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Figur 3.  Andelen individer i procent per läkemedelsgrupp (beta-blockare, diuretika, 
angiotensin-receptorblockare, kalciumantagonist samt ACE-hämmare) och kön  
(Omarbetad efter referens nr. 22). 
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Sex-related differences in pharmacokinetics and pharmakodynamics of 
anti-hypertemsive drugs (9).  
 
I denna översiktsartikel hävdar författarna att skillnader i läkemedels farmakokinetik 
och farmakodynamik hos män och kvinnor har kliniska konsekvenser. De skillnader 
som nämnts är i absorption, läkemedelstransporten, metaboliska processer, 
kreatininclearence samt påverkan av könshormoner (östrogen och testosteron). 
Skillnaderna var specifika för var och en behandlingsgrupp av antihypertensiva 
läkemedel. De behandlingsgrupper av blodtryckssänkande läkemedel som togs var  
kalciumantagonister, ACE-hämmare, angiotensinreceptorblockare, beta-
receptorblockare samt diuretika. Kvinnor har enligt författarna ett lägre 
kreatininclearence, mindre distributionsvolym, metaboliska enzymer som till exempel 
CYP3A4, har högre aktivitet samt östrogens påverkan i sig som kan vara en riskfaktor 
för biverkningar eller ett svagare klinisk svar av behandlingen. Många av de faktorer 
kan samverka med varandra vilket bidrar till de könsspecifika skillnaderna.  
Vidare påstås att oftast män väger mer i jämförelse med kvinnor och att 
koncentrationen av läkemedlet i kroppen är beroende av distributionsvolym och 
kreatininclearence. Kroppsmassa är en viktig faktor för både distributionsvolym och 
kreatininclearence. Kvinnor har mera kroppsfettmassa än män och detta kan påverka 
distributions volym hos vissa hypertoniläkemedel. 
Kalciumantagonister 
I översikts artikel nämndes också en studie som pågick under 1980 talet, där man följde 
upp amlodipins effekt hos män och kvinnor i åldrar 21 till 80 år med mild till måttligt 
hypertoni i 18 veckor perioden. Studie perioden var delad upp i fyra etapper. 
Patienter intog 5-10mg amlodipin och effekten jämfördes mellan män och kvinnor. 
Hänsyn togs till  blodtryck från början (baseline blodtryck), åldern och vikt. Påverkan 
av amlodipin på diastoliskt blodtryck var större hos kvinnor (91,4 %) än hos män (83 
%). 
Tänkbara förklaringen till effektskillnader i behandlingen för olika kön var: 
Distribution, vaskulär reaktivitet, läkemedels metabolism samt skillnader i patologi av 
hypertoni hos olika kön. Även små skillnader i baseline blodtryck kan ha signifikanta 
skillnader i framtida behandlingar. I samma studie nämndes att en högre andel kvinnor 
fick ödem som en biverkning av amlodipin behandlingen. Ödem var vanligare vid högre 
doser av amlodipin. Någon tydlig förklaring till könsrelaterad skillnad uteblev. 
ACE-hämmare 
I en bioekvivalent klinisk studie från 2004 undersökte effekten av ACE-hämmare 
enalapril och lisinopril hos friska män och kvinnor. Den basala aktiviteten av enalapril 
och hämnings maximum var betydligt lägre hos kvinnor än män. Däremot ingen 
skillnad i koncentrationen som krävs till att åstadkomma hälften (%) av hämningen. I 
studien konstaterades att hänsyn måste tas vid menstruationscykel hos kvinnor på 
grund av farmakokinetiska och hormonella förändringar.  Från studie även framgick att 
lisinopril gav större minskning i blodtrycket hos män än hos kvinnor. 
I en studie med Pretorius och andra som nämndes i den här översikten påstås att ACE-
hämmare enalapril, ökar frisättningen av plasminogen aktivator i den basala vävnaden, 
som har en skyddande effekt på hjärtat genom bradykinin stimulering. Den skyddande 
effekten visas mer hos kvinnor både före och efter menopausen än hos män.  ACE-
hämmare enalapril visar signifikant minskning av blodtrycket i jämförelse med 
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baseline blodtryck hos alla grupper och studien kunde inte påvisa skillnader i effekten 
mellan yngre eller äldre män, kvinnor innan eller efter menopausen. 
Beta-blockare 
Vid användning av beta -blockare är överlevnad mer förbättrad hos män än hos kvinnor 
påstås i den här översikten. Reglering av beta-adrenerga receptorer kan påverkas av 
könshormoner då vid brist av östrogen uppreglerar beta-receptorer. Vissa skillnader 
mellan olika kön visades både mellan hjärt- selektiva och icke- selektiva beta-blockare. 
Propranolols och metoprolols plasma koncentrationer är högre hos kvinnor än hos män 
medan hjärtfrekvensen och SBP sänktes mer vid samma behandling också hos kvinnor. 
Därför är det att förvänta att kvinnor kan ta lägre dos än standard i syfte att undvika 
eventuella biverkningar medan män kan ta högre dos i syfte att uppnå en terapeutisk 
effekt. 
En kinesisk studie ingick i översikten som undersökte påverkan av könshormoner på 
propranolol kreatininclearence, visade att könsspecifika skillnader i farmakokinetik 
förekom då AUC och Cmax hos propranolol var högre hos kvinnor än hos män medan 
Vd och Cl var högre hos män.   
Diuretika  
Det är delade meningar om det finns könsspecifika farmakokinetiska och 
farmakodynamiska skillnader i behandlingen med diuretika. I en tysk studie som 
nämndes i översikten påstås att det finns inte könsspecifika skillnader förutom att det 
är övervägande del kvinnor som behöver sjukhusbesök på grund av biverkningar av 
diuretika (torasemid). 
I en studie med Werner och andra som också togs i denna översikt visade sig att dos-
relaterad maximum koncentration (Cmax ss) är förutsägbar bara hos kvinnor. Det 
visade sig också att AUC24ss och Cmax är 40-50 % högre hos kvinnor än hos män. 
 
Effects of Losartan in Women With Hypertension and Left Ventricular 
Hypertrophy(LVH) Results From the Losartan Intervention For Endpoint 
Reduction in Hypertension Study (LIFE)(10). 
I en randomiserad placebo kontrollerad studie från Norge följdes upp patienter med 
hypertoni och EKG  Left Ventricular Hypertrophy (LVH) i åldrar 55 till 80 år. 4963 
kvinnor deltog i studien som varade i fem år. Hypertoni definierades som systoliskt 
blodtryck på 160-200 mm Hg och eller diastoliskt blodtryck på 95-115 mm Hg.  Efter en 
till två veckors placebo, intog (slumpmässigt) deltagarna antingen losartan 50 mg eller 
atenolol 50 mg. Blodtryckskontroll definierades som <140/90 mm Hg. 
Resultat   
Färre händelser inträffade hos kvinnor än hos män konstaterades i den här studien. I 
losartan gruppen fanns betydande minskningar av baseline blodtrycket och stroke hos 
både kvinnor och män i jämförelse med atenolol gruppen. Biverkningsprofil var mer 
gynnsamt för kvinnor i losartan gruppen än atenolol gruppen. Kvinnor hade oftare 
behov av sjukhusvistelse för angina i losartan gruppen än atenolol gruppen medan hos 
män förekom inga sådana skillnader. Men hjärtinfarkter och andra kardiovaskulära 
händelser förekom mer sällan hos kvinnor än hos män. I LIFE studien framkom att  
antihypertensivbehandling baserad på ARB (losartan) och tiazid diuretikum är 
överlägsen i jämförelse med beta blockare (atenolol) i kombination med en 
tiziddiuretikum som förebyggande kardiovaskulär behandling specifikt i fall med 
vänsterkammarhypertrofi.  
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Blood pressure levels in the 41 populations of the WHO MONICA Project 
(13). 
En studie som genomfördes på 1980-talet och varade i ca fem år undersöktes 
kardiovaskulära riskfaktorer hos olika populationer. Studien hade deltagare från 22 
olika länder i 41 studiepopulationer. 32 422 män och 32554 kvinnor ingick i studien i 
åldrar 35-64 år. Deltagarna fick frågor kring hypertoni läkemedelsbehandlingen. 
Blodtrycket samt BMI mättes enligt standard protokoll.   
 
Resultat  
I åldersgruppen 35-44 år i alla populationer kvinnor hade lägre systoliska blodtrycket 
(SBT) än män.  Men i åldrarna 55-64 år förändras tendensen så att hos 34 av 41 
populationer kvinnor hade högre SBT än män. Det genomsnittliga blodtrycket (BT) hos 
män var 124-148 mm Hg för det SBT och 75-93 mm Hg för det diastoliska blodtrycket 
(DBT). För kvinnor motsvarande värden var 118-145 mm Hg för SBT och 74-90 mm Hg 
för DBT.  4,3 % -17,7 % av deltagande män får en läkemedelsbehandling för hypertoni 
medan 6,0 % - 22,0 % av kvinnor som behandlas med läkemedel för hypertoni. I 
resultatet framgick också att ålders anpassad BMI var förknippad med SBT och är 
vanligare hos kvinnor 32 % än hos män 14 %. Huvud slutsats var att hypertoni är 
vanligare hos kvinnor än hos män speciellt med stigande ålder. 
 
Gender-related differences in the management of hypertension by 
cardiologists: The PARITE study (11). 
I den franske observations studie samlades data från 3440 vuxna patienter, 53 % män 
och 47 % kvinnor som sökte rutin vård vid essentiell hypertoni hos 654 kardiologer. De 
två första män och två första kvinnor var inkluderade i studien vid det rutinbesöket hos 
kardiologer i sex månader. Det analyserades faktorer som kardiovaskulär risk, kön 
samt blodtryckskontroll som påverkade behandlingen i slutet av besöket. 
Resultat 
Studie visar att franska kardiologer inte justerade den antihypertensivbehandlingen på 
grund av kön utan de ändringarna var relaterade till andra faktorer.  
Studien också påvisade att kardiovaskulära tester som t.ex. test vid sömnapné, vaskulär 
Doppler ultraljud mer ofta ordinerades till män än hos kvinnor.  
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4. Diskussion 
 
Skillnader i hypertoniprevalensen och andelen som få antihypertensiv 
behandling (AHB) 

Att hypertoni förekommer oftare hos kvinnor än hos män är eventuellt något oväntat.  
En brantare ökning av blodtrycket i åldrarna 55-64 var också oväntat hos kvinnor.   
Studien som undersökte detta hade ett stort antal deltagare, 32 422 män och 32554 
kvinnor från olika delar av världen vilket stärker validiteten av studien. En förklaring 
kan vara att i klimakteriet äggstockshormoner kan ha en skyddande effekt när det 
gäller hypertoni. När nivåerna av östrogen sjunker efter klimakteriet ser man en 
brantare ökning av blodtrycket hos kvinnor. Med slutsats att hypertoni är vanligare hos 
kvinnor än hos män är att förvänta att andelen kvinnor som får en 
läkemedelsbehandling är fler som bekräftades i fler studier. I en amerikansk översikt 
föreslogs att en rutinmässig hypertoni behandling i tidigt skede skulle minska generell 
sjuklighet hos kvinnor efter menopausen. Det är något som man behöver undersöka 
vidare med syfte på bättre könsrelaterad antihypertensivbehandlingar. 

I en svensk studie med Ljungman och andra presenterades data från 
Läkemedelsregistret (Figur 3.). Det framgick att beta-blockare är det mest använda 
läkemedelsgruppen hos båda kön, men ändå är något högre andel kvinnor som 
använder beta-blockare. Det nog lite oväntat att beta-blockare är en läkemedelsgrupp 
som användes mest men med tanke på att det är oftast en tilläggsbehandling till de 
andra behandlingsalternativ är något rimligt ändå.  

ACE-hämmare i jämförelse med andra läkemedelsgrupper använder minst andel 
individer(ca 15-25 %). Diuretika (ca 48%) och beta-blokerare (ca 52%) används mest 
hos kvinnor samt ARB(ca 48%), kalciumantagonist(ca 32%) och ACE-hämmare ( ca 23 
%) används mest av män. En möjlig förklaring kan vara biverkningar som kan vara 
olika hos män och kvinnor. 

Könsrelaterad skillnader i antihypertensivbehandling och andra 
sjukdomar 

Från flera studier framgår att det finns könsrelaterade skillnader i val av behandlingen 
av hypertoni och andra sjukdomar. Enligt Läkemedelsverket sammanställningen har 
mer än 50 % av patienter med typ 2-diabetes har samtidigt hypertoni.   
Läkemedelsverkets och den internationella rekommendationen vid hypertoni och 
diabetes är att ACE-hämmare är förstahandsval men enligt flera studier verkar inte så 
vara fallet. Kvinnor med hypertoni och diabetes använder inte i samma utsträckning 
ACE-hämmare eller angiotensinreceptor-blockerare som män med samma 
sjukdomsbild. Förklaring till detta kan vara biverkningar eller farmakokinetiska samt 
farmakodynamiska skillnader som är könsrelaterade. Frågan är om effekten av de 
farmakodynamiska och farmakokinetiska faktorerna är tillräckligt starka för att kunna 
förklara val av de olika antihypertensiva behandlingar. Hos kardiovaskulära sjukdomar 
som stroke och ischemisk hjärtsjukdom behandlas också män mer ofta med ACE-
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hämmare. I en svensk studie från 2014 skriver författarna att kvinnor få större skydd 
mot stroke med kalciumantagonister än med ACE-hämmare men med en ganska svag 
signifikans  på P=0,05.  Även vid sådana fall är oklart varför kvinnor får mer sällan en 
behandling med ACE-hämmare än män. Biverkningar i form av hosta som oftare 
förekommer hos kvinnor är något som påverkar kanske valet av 
antihypertensivbehandling. Men å andra sidan är förekomst av biverkningar 
individuellt betingad och frågan är om det är en negativ biverkningsprofil som ska styra 
alternativa framtida antihypertensivbehandlingar.  

Ett vetenskapligt underlag finns inte som kan förklara den här förskrivningens tendens.  

I den norska studien noterades att stroke inträffade hos kvinnor i mindre utsträckning 
än hos kvinnor som behandlades med losartan jämfört med gruppen som fick atenolol. 
Även mortaliteten minskade i losartan gruppen liksom insjuknande i diabetes. 
Författarnas fynd och slutsats var att det var intressanta fynd men då antalet deltagare 
var relativt lågt minskade studiens validitet. Det är dock inte osannolikt att samtidig 
behandling med ACE-hämmare kan minska risken för kardiovaskulära händelser och 
död.  

I den franska studien påvisades inga skillnader i valet av de olika behandlingsalternativ 
som var könsrelaterade utan de ändringar som förekom var relaterade till andra 
faktorer.  Med tanke på studiens längd på sex månader studiens validitet var ganska 
svag. 

Könsrelaterad skillnader i antihipertensivbehandling och biverkningar 

I den norska (LIFE) studien där behandlingar jämfördes med losartan och atenolol var 
biverkningarna mer vanliga hos kvinnor än hos män men när det gäller allvarliga 
biverkningar var män oftare representerade. I atenolol gruppen, både hos män och hos 
kvinnor, var biverkningarna vanligare än i losartan gruppen men betydligt fler män än 
kvinnor i losartan gruppen än i atenolol gruppen slutade ta medicinen på grund av 
biverkningar. En förklaring till detta kan vara att antihypertensiva läkemedel kan ha 
negativa biverkningsprofiler som är specifika för olika kön. Hosta en av vanliga 
biverkningar som förekommer vid användning av ACE-hämmare är tre gånger 
vanligare hos kvinnor än hos män. I flera studier konstaterades att ACE-hämmare 
förskrivs mer ofta hos män än hos kvinnor och att även förekomst av andra sjukdomar 
kan inte påverka behandlings val. Det kan vara en bra förklaring varför män få oftare 
ACE-hämmare än kvinnor än att det är andra faktorer som styr valet av behandlingen. 

Sexuell dysfunktion som är relaterad till ARB är lika förekommande hos både kvinnor 
och män.  I så fall kan inte detta styra valet av behandlingen och ARB används i samma 
utsträckning hos både kvinnor och män. Påstås även i andra studier att läkemedel som 
beta blockare och tiazider bidrar till sist nämnda problemet medan behandling med 
ARB förbättrar problemet. I Kloners studie som nämndes i översikten påstås att högre 
andel kvinnor fick ödem som en biverkning av amlodipin behandlingen i jämförelse 
med behandlingen med atenolol. Ödem var vanligare vid högre doser av amlodipin. 
Någon tydlig förklaring till de könsrelaterade skillnaderna uteblev dock. Förklaringen 
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till detta kan finnas bland läkemedelsfarmakokinetiska och farmakodynamiska faktorer 
som är könsrelaterade. 

Könsrelaterad skillnader i antihipertensivbehandling och 
farmakodynamiska och farmakokinetiska faktorer 

Farmakodynamiska och farmakokinetiska könsrelaterade skillnader som i 
absorptionen, läkemedelstransporten, metaboliska processer, kreatininclearence samt 
påverkan av könshormoner, östrogen och testosteron, är specifika för var och en 
behandlingsgrupp av antihypertensivläkemedel. Tydliga effekter av dessa skillnader är 
kanske så många olika behandlingsalternativ som finns redan. Om de olika 
behandlingsalternativ är könsrelaterade eller att det är andra faktorer som påverkar 
valet av behandlingen är svårt att bedöma.  

 

ACE-hämmare 

Det som framgick från den bioekvivalenta studien kring ACE-hämmare var intressant. 
Hämnings maximum var lägre hos kvinnor än hos män men samtidigt ingen skillnad i 
koncentrationen som krävs att åstadkomma hälften av hämningen. I studien med 
Pretorius och andra konstaterades att kvinnor har en skyddande effekt på hjärtat av 
enalapril men den skyddande effekten gav ingen skillnad i minskningen av blodtrycket. 

Att så pass olika resultat visas för ACE-hämmare mellan de olika studier som ingår i 
den har översikten, kan möjligen förklaras av att den ena studien utgörs på friska 
individer, medan den andra var mera varierad grupp på fler deltagare. 

Diuretika 

Att den tyska studien visar en ökad risk för biverkningar av diuretika och att de 
biverkningar förekommer oftare hos kvinnor är något som är oväntat.  Medan en studie 
med Werner och andra även konstaterar att Cmax är högre hos kvinnor än hos män. 
Med tanke att Cmax är högre hos kvinnor än hos män är att förvänta att högre dosen ge 
upphov till de olika biverkningar som är har visat sig är vanligare hos kvinnor. 

Kalciumantagonist 

Kalciumantagonist gav en större påverkan hos kvinnor än hos män är något som 
konstaterades i en studie från 1980 som ingick i översikten. Även här biverkningar var 
vanligare i gruppen med kvinnor än hos män. En möjlig förklaring till detta är kanske 
de olika farmakodynamiska eller farmakokinetiska faktorer men även författarna av 
studien kunde inte tydligt förklara att de skillnaderna är könsrelaterade. 

Beta-blockare 

Det som framgick i den kinesiska studien att Cmax var högre hos kvinnor än hos män 
vid användning av propranolol medan Vd och kreatininclearence var högre hos män är 
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intressant. Vid högre doser ökar risken för biverkningar så det är att förvänta att 
kvinnor ta lägre doser än män som föreslogs i översikten, i syfte att uppnå en 
terapeutisk effekt. 

Frågan är om de skillnaderna är tillräckligt många att man kan ”skräddarsy” olika 
behandlingar för män respektive kvinnor. 

Ändå behovs mera studier inom detta område för att kunna påvisa tydliga skillnader 
mellan behandlingen som är könsrelaterade. 
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5. Slutsats 

Utifrån de studierna och litteraturen som ingick i den här genomgången framgår att det 
finns skillnader i antihypertensivbehandling mellan kvinnor och män trots samma 
behandlings rekommendationer från Läkemedelsverket. De skillnaderna kan vara 
biverkningsrelaterade, farmakodynamisk eller farmakokinetisk relaterade. Andra 
sjukdomar kan påverka val av olika antihypertensivbehandling hos kvinnor och män. 

Olika länder kan ha olika behandlingstraditioner, olika livsstil som också kan påvisa 
skillnader i behandlingen. Biverkningarna som är överrepresenterade hos kvinnor kan 
kanske förklaras med att kvinnor är mer benägna att rapportera in dem olika 
biverkningar. 

Det behövs mera forskning inom detta område för att framtidsbehandlingar kan 
återspegla både kvinnors och mäns behov även bättre.  
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