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Urinsyre som kardiovaskulær risikofaktor.
Har medikamenter effekt?
Knud Landmark, Institutt for farmakoterapi, Universitetet i
Oslo og Aud Høieggen, Nyremedisinsk avdeling,
Oslo universitetssykehus, Ullevål

H

øyt serum-urinsyrenivå er definert som
verdier over 350 og 450 μmol/l hos
henholdsvis kvinner og menn (1). Ca.
5 % av befolkningen i vestlige land har hyperurikemi som kan skyldes enten redusert renal
utskilling eller økt purinmetabolisme (2). Hos
hypertonikere har ca. 25 % forhøyede urinsyreverdier (3).

Materiale og Metode
Grunnlaget for artikkelen er litteratursøk i Pubmed med et skjønnsmessig utvalg av artikler basert på forfatternes egen erfaring innen området.

Kliniske studier

og hos infarktpasienter med kompliserende
hjertesvikt var langtids overlevelse redusert hos
individer med de høyeste urinsyreverdiene (11).
I en pasient-kontroll-studie og i en metaanalyse av 15 prospektive studier (9 458 tilfeller
og 155 084 kontroller) var det imidlertid ingen
sikker sammenheng mellom hyperurikemi og
koronar hjertesykdom (12). Andre studier har
kommet til motsatte resultater (13, 14). 5 926
individer ble fulgt i 16,4 år, og i dette tidsrommet døde 731 av kardiovaskulær sykdom (13).
Det var en sterk, signifikant, spesifikk og uavhengig sammenheng mellom urinsyrenivået og
kardiovaskulær død. I The Health Professionals
Follow-up Study ble 51 297 menn fulgt i 12 år
(14), og individer med urinsyregikt hadde høyere dødelighet av alle årsaker inklusive kardiovaskulær død og koronardød.

Hyperurikemi er forbundet med hypertensjon,
nyresykdom og kardiovaskulære hendelser (4).
Hos hypertonikere økte høye urinsyreverdier
risikoen for kardiovaskulære hendelser og total
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Behandling
Dyreeksperimentelle studier
Hos rotter med eksperimentelt utløst hjerteinfarkt bedret behandling med XO-hemmeren
allopurinol venstre ventrikkels hemodynamikk
og funksjon samt forhindret remodellering av
ventrikkelen, sannsynligvis relatert til reduksjon av reaktive oksygenforbindelser (18). Hos
hunder med hjertesvikt var XO-aktiviteten
firedoblet, og her reduserte allopurinol oksygenbehovet med 49 % og økte den mekaniske
effekten med 122 % (slagarbeid/oksygenforbruk) (19). I en annen studie bedret allopurinol
venstre ventrikkels systoliske funksjon hos hunder med hjertesvikt (20). Hemming av enzymet urikase fører til hyperurikemi hos rotter. En
amerikansk forskergruppe har benyttet seg av
dette og har blant annet vist at blodtrykket økte
med økende urinsyreverdier (21). Etter behandling med allopurinol eller et urikosurisk medikament falt blodtrykket hos rottene.
I et annet rotteforsøk var hyperurikemi
ledsaget av fortykkelse av nyrenes afferente
arterioler og forstyrrelser i deres autoregulatoriske responser, hvilket resulterte i glomerulær
hypertensjon (22). Allopurinol forhindret disse
strukturelle og funksjonelle forandringene.

Humane studier
Hos pasienter med kronisk hjertesvikt og hyperurikemi bedret allopurinol 300 mg/dag endotelfunksjonen samt systemisk og lokal blodstrøm
(23). Markører på oksidativt stress ble redusert.
Forbehandling med allopurinol reduserte danningen av frie oksygenradikaler og økte venstre
ventrikkels ejeksjonsfraksjon hos pasienter
med akutt hjerteinfarkt behandlet med perkutan
koronar intervensjon (PCI) (24). Liknende funn
er gjort i andre studier. I forhold til placebo økte
allopurinol minuttvolumet hos koronaropererte
pasienter, og økningen av tiobarbitursyre-reaktive substanser (markører på oksidativt stress)
fantes bare hos placebobehandlede pasienter (25). I en randomisert, placebokontrollert,
dobbelt-blind studie reduserte oxypurinol hos
pasienter med hjertesvikt etter én måned urinsyrenivået og økte venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon (LVEF) hvor denne var ≤40 % (26).
En oversikt basert på flere mindre studier viste at koronaropererte pasienter behandlet med allopurinol 600 mg preoperativt og på

selve operasjonsdagen, hadde redusert sykehusmortalitet, færre arytmier, redusert produksjon
av frie oksygenradikaler og bedret venstre ventrikkelfunksjon (27).
I LIFE-studien (Losartan Intervention for
Endpoint Reduction in Hypertension), der
atenolol ble sammenliknet med angiotensin
II-hemmeren losartan, var det en 15 % lavere
risiko for det primære endepunktet (kardiovaskulær død, slag eller hjerteinfarkt) i losartangruppen (28). Etter justering for kliniske
variabler var urinsyre ved studiens start hos
kvinner, men ikke hos menn, en statistisk signifikant økt risiko for det primære endepunktet.
Losartan reduserer reabsorpsjonen av urinsyre
i tubuli og øker dermed urinsyreutskillingen.
Etter 4,8 år var økningen i urinsyreverdiene
signifikant lavere i losartangruppen, og på bakgrunn av denne forskjellen kunne man statistisk
beregne at 29 % av behandlingseffekten i LIFEstudien kunne tilskrives forskjellen i urinsyrenivået. Vektøkningen i atenololgruppen var helt
ubetydelig, og kunne ikke forklare det dårlige
resultatet i denne gruppen. Kreatinin steg like
meget i begge gruppene. Disse funnene indikerer at reduksjon av urinsyrenivået ved økt ekskresjon kan ha en kardiovaskulær beskyttende
effekt. Også atorvastatin er urinsyresenkende
hvilket kan forklare noe av statinets gunstige effekt (29).
I en dobbelt-blind, placebokontrollert, overkryssingsstudie hos 30 ungdommer med hyperurikemi og hypertensjon fant man et signifikant
fall i kontorblodtrykk så vel som ambulatorisk
blodtrykk etter behandling med allopurinol (30).
Urinsyrenivået falt i løpet av fire uker fra 415
μmol/l til 250 μmol/l. Forfatterne konkluderte
med at den relative blodtrykksreduksjonen som
ble observert hos allopurinolbehandlede pasienter, var lik den som er observert med konvensjonelle antihypertensive preparater.

Konklusjon
Flere kliniske studier indikerer at hyperurikemi
er en uavhengig risikofaktor ved kardiovaskulære sykdommer og død (1, 8, 9). Det kan synes
som om gunstige kardiovaskulære effekter av
XO-hemmere, særlig i høye doser, finnes hos
pasienter med forhøyede urinsyreverdier, lav
LVEF og der behandlingen har pågått over et
lengre tidsrom (26, 31-33). Man mangler forelø-
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pig nok solide data for å anbefale behandling av
asymptomatisk hyperurikemi.
Enkelte forfattere har vært bekymret over at
XO-hemmere kan ha alvorlige bivirkninger. I
et leserinnlegg i JAMA konkluderte imidlertid
Feig og Johnson (34) med følgende: ”Although
allopurinol can be toxic, it has been safely given
to thousands of individuals without adverse effects for the treatment of gout and tumor lysis
syndrome, and so it should not be dismissed out
of hand”.
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❤
A “gentleman’s agreement” is a deal which neither party cares to put in writing
❤
“Women who seek to be equal to men lack ambition.”
❤
He who dies with the most toys is still dead.
❤
Hvis svømming er så sunt for figuren, hvorfor ser da hvalen slik ut?
❤
Appelsintrærne bugner av frukt og grønnsaker. (Star Tour brosjyre)
❤
Det er med årene som med drammene - det er de siste som tar knekken på en.

