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DIGITALIS: GAMMEL MEDISIN 
SOM FORTSATT ER (LITT) 
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It is much easier to write upon a disease 
than upon a remedy.
The former is in the hands of Nature, and 
a faithful observer with an eye of tolerable 
judgment 
cannot fail to delineate a likeness.
The latter will ever be subject to the whim, 
the inaccuracies and the blunder of mankind.

—William Withering, 1741–1799

Gjennom de siste 20 årene har behandling 
med digitalis avtatt betydelig, men fortsatt 
har medisinen dokumenterte symptomlin-
drende effekter ved hjertesvikt, ved raskt 
overledet atrieflimmer og spesielt når de 
begge er til stede (1). 

Den første bruken av digitalis var fol-
kemedisinsk, som brekkmiddel og medisin 
mot forstoppelse: effektene er velkjente ved 
overdose. Av samme grunn har digitalis i litt 
nyere tid blitt brukt mot fedme. Romerne 
brukte revebjelle som vanndrivende medi-
sin. I 1785 kom Witherings fremragende 
avhandling om revebjelleuttrekket brukt ved 
«vattersott» (2), som markerer starten på 
den moderne farmakologien. Etter det ble 
digitalis et basismiddel ved hjertesvikt. Best 
er virkningen ved svikt forårsaket av klaffe-
feil med atrieflimmer, slik scenariet ofte var 
den gang senfølger av giktfeber var vanlige. 
Digitalis utgjorde etter hvert sammen med 
nitroglyserin de to livsviktige hjertemedisi-
nene. Withering skrev i sin Botany of Great 
Britain (3):

The foxglove’s leaves with caution given, 
another proof of favoring heav’n 
will happily display. 
The rapid pulse it can abate, 
The hectic flush can moderate 
and, blest by Him whose will is fate, 
May give a lengthen’d day.

Også Herman Wildenwey skrev begeistret: 
Her vokser den vill, hin officinalis,
som siden skal plukkes og lages til
for hjerter med engstende uros ild.
Se digitalis.

Herman Wildenwey 
Ildorkestret (1923), Vår ved skrivebordet.

Digitalis ble fremstilt fra tørkede revebjel-
leblader, og preparatstyrken varierte og 
overdosering var vanlig. Det gir kvalme, 
diare og oppkast og hjerterytmeforstyrrelse 
(klassisk atrietakykardi med blokk), og noen 
opplever at synet får et gulskjær (xantopsi). 
Van Gogh hadde sin «gule periode», der 
han blant annet malte portrett av sin lege, 
dr. Gachet, med en flott revebjelleplante på 
skrivebordet (figur 1). Det er en hypotese 
at maleren brukte digitalis mot sin migrene, 

Figur 1. Portrett av dr. Gachet (Vincent van Gogh, 
1890), fra Wikipedia.

Fig 1. Portrett av Dr Gachet (Vincent van Gogh, 1890), fra 
Wikipedia.
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slik praksis var den gangen. I 1950-årene ble 
digitalisuttrekkene renset, dosene standar-
disert og plasmakonsentrasjonen kunne 
etter hvert måles (1970-årene).

Digitalis ved hjertesvikt
Den store DIG-studien er den eneste rando-
miserte placebokontrollerte kliniske studien 
av digoksin ved hjertesvikt. Hovedstudien 
hadde 6800 deltakere som hadde eller 
hadde hatt klinisk hjertesvikt med ejek-
sjonsfraksjon (EF) < 45 %, brukte diuretika 
og ACE-hemmer og var i sinusrytme (4). 
I digitalisgruppen ble 6 % færre innlagt 
i sykehus, og det var spesielt færre som 
ble hospitalisert pga. forverret hjertesvikt 
(riskratio 0,72, 95 % KI 0,66-0,79). Det 
var ingen forskjell i totalmortalitet. Dette 
viste at digitalis økte inotropien, men ga 
mistanke om at dødelige bivirkninger kunne 
nøytralisere den forventede overlevelsesge-
vinsten. I 2003 ble DIG-dataene reanalysert 
med hensyn på serumkonsentrasjonen 
av digoksin (5). Det ble funnet 6 % lavere 
mortalitet hos dem som hadde serum-
digitoksinkonsentrasjon på 0,5-0,8 ng/ml 
(95 % KI 2-11 %). I en senere reanalyse (6) 
viste forfatterne at i DIG-studien brukte 44 
% av deltakerne digoksin allerede før ran-

domisering. Disse pasientene hadde 47 % 
flere innleggelser og 22 % høyere mortalitet 
enn dem som ikke hadde brukt digoksin før, 
og de konkluderte at digitalisbruk var en 
markør for alvorligere hjertesykdom som de 
ikke klarte å korrigere for med justering for 
kovariabler (figur 2). Artikkelforfatterne var 
derfor skeptiske til registerstudienes funn av 
overdødelighet hos digitalisbrukere. 

En tilhørende lederartikkel støtter 
dette (7) og viser til en stor metaanalyse 
(8) der det var fallende overdødelighet hos 
digitalisbrukere når en gikk fra ujusterte til 
justerte analyser, og videre til tilbøyelig-
hetsanalyser (propensity matched scores). 
Overdødeligheten var borte ved den reana-
lyserte randomiserte DIG-studien. Det må 
understrekes at mye av kunnskapsgrunnla-
get om digitalis og dødelighet hviler på data 
fra 1990-tallet, før hjertesviktbehandling 
med betablokkere og ACE-hemmere var 
vanlig, og før angiotensin II-reseptoranta-
gonister, aldosteronantagonister, neprilysin-
hemmere og resynkroniserende pacemaker-
behandling var i bruk.

Digitalis ved atrieflimmer
Digitalis har lang tradisjon som demper 
av ventrikkelfrekvensen ved atrieflim-

Figur 2. Illustrasjon av reanalysen av DIG-studien (7) 
Fig 2. Illustrasjon av reanalysen av DIG‐studien (Residual confounding in observational 
studies: new data from the old DIG trial. Boorsma EM, Rienstra M, van Veldhuisen DJ, 
van der Meer P. Eur Heart J 2019;40:3342–4) med tillatelse.
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mer. Effekten på hvilepulsen (en vagusef-
fekt) er sterkere enn ved anstrengelse, 
men det er tenkelig at en senket hvilepuls 
kan beskytte mot frekvensutløst svikt 
(takykardiomyopati). 

DIG-studien viste en gunstig effekt 
på hjertesvikt uten at overlevelsen ble for-
bedret. Dette kunne skyldes at den forven-
tede overlevelsesgevinsten ble balansert av 
en ugunstig, ennå ukjent bivirkning. Digitalis 
hemmer Na+/K+-ATPasen i myocyttene. Da 
blir det mer Na+ inni cellene. Tre Na+ byttes 
med Ca2+, og det økte kalsiuminnholdet 
gir økt kontraktilitet. Trombocyttene har 
også Na+/K+-ATPase. Økt kalsium hos dem 
kunne gjøre dem mer reaktive, og kanskje 
var det den ukjente skadelige bivirkningen. 
Sammen med to medisinerstudenter fant 
jeg at blodplatene aggregerte kraftigere og 
ved lavere stimulering når de var forbe-
handlet med vannløselig digitalis (oua-
bain). Dette, oppdaget vi til vår bedrøvelse, 
var allerede publisert (9). Ved in vitro 
blodplate studier brukes imidlertid citrat-
blod, som gir en lav Ca2+-konsentrasjon 
og ufysiologiske aggregasjonsforhold. Vi 
ga derfor digoksin til friske studenter, men 
denne in vivo digitaliseksponeringen av 
blodplatene ga ingen økt ex vivo-aktivering 
(10). Det kunne imidlertid tenkes at atrie-
flimmer var en kofaktor som forsterket en 
digitalisaktivering av blodplatene, slik at 
den gode testen burde skje hos atrieflim-
merpasienter. Det ble vist av en amerikansk 
forskningsgruppe (11). Hvis digitalis skulle 
være prokoagulant ved atrieflimmer, burde 
det gi overdødelighet her, ettersom pasien-
ter uten hjertesvikt ikke kunne forventes å 
ha nytte av den positivt inotrope effekten. 
Derfor analyserte vi dataene fra SPORTIF-
studiene, hvor 7329 atrieflimmerpasienter 
ble randomisert til antikoagulasjon med 
ximelagatran eller warfarin, og vi sammen-
liknet overlevelsen hos dem som brukte (53 
%) versus ikke brukte digitalis (12). Etter 
multivariat justering for andre faktorer som 
kunne påvirke overlevelsen, sto vi igjen med 
at digitalisbrukere hadde hasardratio 1,58 
(KI 1,29-1,94, p < 0,0001) for død sammen-
liknet med dem som ikke brukte digitalis. 
AFFIRM-studien hadde tilsvarende funn 
(13). Men, som reanalysen av DIG-studien 
tyder på, den økte dødeligheten hos digita-
lisbrukere i observasjonsstudier kan skyldes 

at man trolig aldri klarer å justere fullt ut for 
risikofaktorer og komorbiditet. «You can’t 
fix by analysis what you bungled by design» 
(Harvardforskerne Richard Light, Judith 
Singer og John Willett fra boka «By Design» 
1990).

Sethi og medarbeidere fant 28 ran-
domiserte kontrollerte kliniske studier med 
digitalis (14). Studiene var generelt små, 
med korte observasjonstider, stor heteroge-
nitet og høy biasrisiko, og konklusjonen er at 
vi mangler sikre data om mortalitet, alvor-
lige bivirkninger, helserelatert livskvalitet, 
hjertesvikt og hjerneslag. Sethi og medar-
beidere fant at for akutt frekvenskontroll er 
digitalis bedre enn placebo, men dårligere 
enn betablokkere (godt dokumentert), 
kalsiumantagonister og amiodaron (svakere 
dokumentasjon). 

Digitalisdose og dødelighet
Som ved hjertesvikt er det holdepunkter for 
at digoksindosen spiller en rolle for døde-
ligheten ved atrieflimmer. Hos ARISTOTLE-
studiens 17897 deltakere med 5824 
digitalisbehandlede var hasardraten 1,54 
for digoksin og høyest hos dem som hadde 
serumkonsentrasjon > 1,2 ng/ml (15). Anbe-
falingene for terapeutiske serumkonsentra-
sjoner for digitoksin og digoksin ble derfor 
endret i 2007: Lavest dødelighet og best 
effekt ses når serum-digoksin ligger mel-
lom 0,6 nmol/l og 1,2 nmol/l (16). Mange 
hjertesviktpasienter har, eller får etter hvert, 
også nyresvikt. Fordi digoksin utskilles via 
nyrene, må doseringen ofte justeres, veile-
det av jevnlig kontroll av serumkonsentra-
sjon og nyrefunksjon hos brukerne. 

Interaksjoner
Digoksin interagerer med en lang rekke 
medikamenter som både kan høyne og 
senke digoksinkonsentrasjonen i blodet. 
De viktigste som øker konsentrasjonen 
med fare for toksisitet, er amiodaron, 
dronedaron, verapamil, diltiazem, nifedipin, 
kinidin, karvedilol, ticagrelor, atorvasta-
tin og cyclosporin. En rekke antibiotika, 
antiflogistika og kreftmedisiner øker også 
digoksinkonsentrasjonen, mens kolestipol 
og johannesurt reduserer. 
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Den norske tradisjonen - 
digoksin versus digitoksin
Digoksin fremstilles fra digitalis lanata og 
utskilles gjennom nyrene, mens digitoksin 
kommer fra digitalis purpurea og meta-
boliseres i leveren (1). Digitoksin med sin 
ukelange halveringstid og levermetabo-
lisme var populær i Norge, mens resten av 
verden foretrakk digoksin. Det aller meste 
av kliniske studier er gjort med digoksin, 
Mange av oss mente at digitoksin ga færre 
bivirkninger fordi serumverdiene svingte 
lite, og det var langt færre interaksjoner 
med andre legemidler sammenliknet med 
digoksin. Findosering var enkelt fordi man 
ordinerte antall tabletter per uke, og det var 
en stor fordel at utskillelsen var nyreuav-
hengig; den aldersbetingete reduksjonen i 
nyrefunksjonen har vanligvis større betyd-
ning enn svekket leverfunksjon. Dessverre 
forsømte vi norske leger oss og gjorde ingen 
sammenliknende studier. Det ville imidlertid 
ha krevet en stor studie som ville ha vært 
vanskelig å finansiere fordi digitalis er en så 
billig medisin. Resultatet ble at digitoksin 
forsvant fra markedet i 2011, og vi får neppe 
noen gang vite om det var synd. 

Hva sier retningslinjene?
Hjertesvikt
De europeiske retningslinjene for hjerte-
sviktbehandling fra 2016 (17) angir:

 y Digoksinbehandling kan overveies hos 
symptomatiske hjertesvikt med redusert 
EF (HFrEF)-pasienter i sinusrytme når de 
allerede behandles med en ACE- hem-
mer, angiotensin II-reseptorblokker eller 
angiotensin reseptor neprilysin-hemmer 
og aldosteronreseptorantagonist, for å 
redusere risikoen for sykehusinnleggelse 
(indikasjon IIb, dokumentasjon B). De 
tilføyer at digitaliseffekten på toppen av 
betablokade ikke er undersøkt.

 y Pasienter i NYHA-klasse IV med rask 
atrieflimmer kan i tillegg til hjertesvikt-
behandlingen få en intravenøs bolus 
med amiodaron, eller hos digoksin-naïve 
pasienter en intravenøs bolusdose dig-
oksin for å redusere ventrikkelfrekvensen 
(indikasjon IIa, dokumentasjon B).

 y For pasienter i NYHA-klasse I-III med 
atrieflimmer kan digoksinbehandling 
overveies når ventrikkelfrekvensen er høy 
til tross for betablokade, eller når beta-
blokkerbehandling ikke tåles (indikasjon 
IIa, dokumentasjon B).

De amerikanske retningslinjene er fra 2013 
og oppdateringen i 2017 ga ikke noe nytt 
om digitalis (18). Det er heller ikke forand-
ringer av betydning i ESC-oppdateringen i 
2019 (19).

Atrieflimmer
De europeiske retningslinjene fra 2010 
fastslår at digoksin er effektivt for langsik-
tig hjertefrekvenskontroll i hvile, men ikke 
under anstrengelse. I 2012 anbefales andre 
medikamenter (særlige betablokkere) 
fremfor digitalis ved hjertesvikt, siden de 
gir bedre frekvenskontroll. I 2016 heter det 
(20):

 y Betablokker, digoksin, diltiazem eller 
verapamil anbefales for frekvenskontroll 
hos atrieflimmer-pasienter med EF > 40 
% (indikasjon I, dokumentasjon B). 

 y Hos pasienter med HFrEF som trenger 
frekvenskontroll, bør en bruke betablok-
ker eller digitalis (indikasjon I, dokumen-
tasjon B).

 y Hvis ett medikament ikke gir god nok 
frekvenskontroll, kan en overveie kombi-
nasjon av flere (indikasjon IIa, dokumen-
tasjon C). 

 y For akutt frekvenskontroll foretrekkes 
betablokker eller diltiazem/verapamil 
fremfor digoksin fordi de har raskere 
innsettende virkning og bedre effekt ved 
høy sympatikustonus. 

 y Lavere digoksindose (≤ 250 mg x1), som 
tilsvarer s-digoksinkonsentrasjon 0,5–0,9 
ng/ml, kan gi bedre prognose.

I den felles amerikanske og europeiske 
2019-oppdateringen av retningslinjene for 
atrieflimmer (21) sies:

 y Amiodaron eller digoksin kan overveies 
gitt for å bremse rask ventrikkelfrekvens 
ved akutt koronarsyndrom med atrie-
flimmer med alvorlig venstre ventrik-
keldysfunksjon og hjertesvikt eller ustabil 
hemodynamikk (indikasjon IIb, doku-
mentasjon C).
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Sammenfatning
Digitalis anbefales fortsatt brukt på top-
pen av annen hjertesviktbehandling for å 
lindre symptomer og redusere risikoen for 
sykehusinnleggelse. Det må understrekes 
at det ikke er gjort kontrollerte kliniske 
studier av digitalis i tillegg til moderne 
hjertesviktbehandling. Ved atrieflimmer 
med rask ventrikkelfrekvens er digitalis 
aktuell som tilleggsmedisin når betablok-
ker eller kalsium antagonist ikke tåles eller 
har utilstrekkelig effekt. Kombinasjonen 
av symptomatisk HFrEF og raskt overledet 
atrieflimmer er den sterkeste indikasjonen. 
Doseringen bør sikte mot en serum-digok-
sinkonsentrasjon på 0,6–1,3 ng/ml, og en 
må følge nyrefunksjonen og passe på even-
tuelle interaksjoner fra andre legemidler. 

Summary
This review presents current guidelines for 
the use of digitalis. Observational studies 
suggest an increased mortality among 
digitalis users compared to non-users, but 
this may be ascribed to more concomitant 
disease and cardiac dysfunction among 
users, that cannot completely be corrected 
by statistical multivariable adjustment. 
However, mortality is reduced when digitalis 
dosage is lower than traditional. No rando-
mized controlled clinical study has investi-
gated effects and adverse events of digitalis 
when prescribed on top of optimal modern 
treatment for heart failure or atrial fibril-
lation. Despite this, digitalis is still granted 
an indication as a last-resort drug in the 
treatment of heart failure, atrial fibrillation, 
and in particular, their combination.
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