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LEDARE

Vad är normalt – när ska vi behandla?

E

tt normalt värde inom biologin kan ses som ett
värde som omfattar en majoritet av en population.
Vi beskriver det ofta som ett intervall som innefattar
95 procent av en population (figur, övre panelen). Men vad
är ett normalt blodtryck? Eller normal vikt? Eller normal
vänsterkammarmassa? Eller normal alkoholkonsumtion?
En allmänt accepterad definition av hypertoni anger ett blodtryck som är 140/90 mm Hg eller högre [1,2,3]. Detta betraktas som patologiskt. Individen har en sjukdom. I många fall
kräver detta tillstånd behandling. Här utgår vi från att ett
förhöjt blodtryck är ett blodtryck över en nivå när risken
blir alltför påtaglig för att det ska anses vara normalt (figur,
övre panelen).
Blodtrycket stiger med ökande ålder. Man kan uppskatta att
halva Sveriges befolkning som når pensionsålder har hypertoni, definierat som 140/90 mm Hg eller högre [4]. Om
vi når tillräckligt hög ålder kommer praktiskt taget alla att
ha hypertoni, så som det allmänt definieras. Är det normalt
eller patologiskt? Epidemiologiska studier från andra kulturer
under utveckling visar att det systoliska blodtrycket normalt
är i storleksordning 100–120 mm Hg, oavsett ålder. Detta
pekar på att ett normalt blodtryck inte stiger med ökande
ålder och är lägre än vad vi ser i vår utvecklade del av världen. Också våra riktlinjer [1,2] framhåller att ett optimalt
eller normalt blodtryck är betydligt lägre än det ofta angivna
behandlingsmålet för patienter med hypertoni (under 140/90
mm Hg).
Ett sätt att se på behandling av hypertoni är att väga nytta
av behandling mot de tänkbara avigsidor som sådan terapi
kan medföra (figur, nedre panel). Detta kan ses ur olika perspektiv, där man kan utgå från den enskilda individen, sjukvårdsorganisationen eller samhället. Det finns omfattande
vetenskapligt stöd för att behandling av patienter med systoliskt blodtryck på 140 mm Hg eller högre, eller diastoliskt
blodtryck på 90 mm Hg eller högre är behandlingseffektivt
[4]. Därför är ett behandlingsmål på under 140/90 mm Hg
oftast lämpligt. Men som alltid gäller det att ta hänsyn till
den enskilda individens risk. Om en person har en hög risk
för framtida kardiovaskulär sjuklighet måste vi ha ett lägre
målblodtryck för vår behandling. Därför rekommenderas ett
målblodtryck under 130/80 mm Hg för de som har diabetes,
njursjukdom eller hög kardiovaskulär risk [3].
Vänsterkammarhypertrofi är en mycket stark riskfaktor för
framtida sjuklighet och död [5]. Redan en måttlig ökning av
vänsterkammarmassan indikerar en kraftigt ökad framtida

risk. Detta förbises sannolikt alltför ofta eftersom man (felaktigt) betraktar vänsterkammarmassan som normal, utgående
från referensvärden som grundar sig på populationsundersökningar utan hänsyn tagen till prognostiska implikationer.
Regress av vänsterkammarhypertrofi genom antihypertensiv
terapi påverkar gynnsamt prognosen [6]. Liksom för blodtrycksförhöjningen måste vi vid hypertensiv hjärtsjukdom ta
hänsyn till vinsten av effektiv behandling och sträva till att
behandla blodtrycket mot adekvat mål.
Thomas Kahan
Ordförande
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FRÅN REDAKTIONEN

En Specialtidning för

Kardiovaskulär och Metabol Prevention

H

ypertoni har länge varit en väletablerad
riskfaktor för stroke och hjärtinfarkt. Sedan
många år har det också varit känt att behandling av hypertoni minskar risken för hjärt-kärlsjukdom.
Under mer än 20 år har därför Svenska hypertonisällskapets tidskrift Blodtrycket fokuserat på behandling av
högt blodtryck. Blodtrycket har tidigare tagit upp andra
aspekter på förebyggande av hjärt-kärlsjukdom. Svenska
hypertonisällskapets tidskrift tydliggör nu inriktningen
som den svenska specialtidningen för Kardiovaskulär
och Metabol Prevention.
I de senaste riktlinjerna från Läkemedelsverket om primärprevention av hjärt-kärlsjukdom framhålls att det
finns ett antal påverkbara riskfaktorer som skulle kunna
förklara mellan 80–90% av alla hjärtinfarkter. Dessa
riskfaktorer är lipidrubbning, rökning, hypertoni, bukfetma, diabetes, och psykosocial stress. På senare tid har
även andra viktiga intermediära riskfaktorer tillkommit.
Exempel på sådana är njurpåverkan och inflammatoriska markörer. Effekten av trombocythämmande läkemedel har också blivit tydlig.
För behandling av kardiovaskulära riskfaktorer står livsstilsförändring i centrum. Rökstopp, ökad fysisk aktivitet och lämpligt kostval är ryggraden bland rekommendationer. Inte sällan krävs dessutom behandling med
läkemedel. Inom hypertoniområdet har ett flertal läkemedel förlorat patent och är aktuella för generisk substitution. Detta innebär att fler patienter kan behandlas
till lägre kostnad vilket ger utrymme för att även nyare
hypertoniläkemedel kan användas i större utsträckning.
Utveckling av kombinationsläkemedel innebär förenklad behandling för många patienter.
Bland lipidreglerande läkemedel är statiner förstahandsval. Simvastatin är väldokumenterat, men ibland krävs
mer potenta statiner eller kombinationsbehandling med
andra lipidsänkare. Bland trombocythämmande läkemedel dominerar acetylsalicylsyra (ASA). Dipyridamol
används i kombination med ASA för att förebygga
stroke. Klopidogrel har visats vara bättre och säkrare än

ASA, men är markant dyrare. Det används framför allt
i kombination med ASA i samband med hjärtinfarkt.
Till hjälp vid rökavvänjning finns nikotinläkemedel,
bupropion och det nyligen godkända vareniklin. Rimonabant har studerats i samma syfte, men används för
viktreduktion. Andra preparat vid fetma är orlistat och
sibutramin.
Den viktigaste riskfaktorn som också finns hos ett
stort antal hypertoniker är diabetes. Vid typ 1-diabetes
används insuliner, som idag finns i moderna och lätthanterliga varianter. Det första inhalerbara insulinet
har nyligen introducerats i Sverige. Insulin utgör även
alternativ vid typ 2-diabetes. För behandling av typ 2diabetes finns dessutom de traditionella metformin och
sulfonureider och moderna alfa-glukosidashämmare, glitazoner samt snabbverkande insulinfrisättare. Exenatid
är en Glucagon-like-peptid-1-analog som verkar blodsockersänkande genom flera olika verkningsmekanismer.

T

idskriftens nya inriktning innebär inte att
betydelsen av hypertoni blivit mindre tydlig.
Tvärtom har kunskapen om behandlingsvinster
vid högt blodtryck blivit klarare. Det stora problemet
med underbehandling av högt blodtryck kvarstår.
Kardiovaskulär prevention med blodtrycksbehandling
kommer därmed att även fortsättningsvis att vara av
central betydelse för tidningens innehåll.
Det är redaktionens förhoppning att Svenska hypertonisällskapets nya specialtidning för Kardiovaskulär och
Metabol Prevention skall vara minst lika uppskattad
som gamla Blodtrycket. Namnet lever delvis kvar, men
den nya inriktningen förstärks för att vara ett stöd för
alla som arbetar med kardiovaskulär och metabol prevention.

Anders Himmelmann
Redaktör
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Riskfaktorer och behandling
Nya riktlinjer för prevention av kar
diovaskulär sjukdom presenterades
av Läkemedelsverket 2006. Dessa
innebär ett nytt sätt att se på primär
prevention.

SCORE

Ett bra hjälpmedel för att hitta individer
som har låg risk men är på väg mot hög
risk är SCORE, ett system med databaser
med befolkningskohorter i olika europeiska länder. Härur kan man skapa metoder att förutsäga individers risk att senare
i livet utveckla hjärt-kärlsjukdom utifrån
kön, rökning, ålder, blodtryck och kolesterolvärde. SCORE hjälper läkarna att förutsäga risk för hjärt-kärlsjukdom och kan
underlätta beslut om hur/vilken behandling som bör sättas in. Patienten kan också
själv se och följa hur en förändring i livsstil
påverkar deras risk.
– SCORE-systemet har för- och nackdelar, menar Peter Nilsson. Det baseras
på 12 stora europeiska populationsstudier
vilka lagts samman och på vilka man sedan
beräknat olika grader av risk. Styrkan i sys-

temet är att det är europeiskt (en motvikt
till USA:s Framingham), innehåller många
patienter och är långsiktigt. Svagheten är
att det speglar förfluten tid (dessa studier
påbörjades på 1970-talet). Mycket har förändrats sedan dess och det är alltså inte
säkert att alla detaljer stämmer. Exempelvis
finns inte heller diabetes och bukfetma i
materialet och försök görs nu för att få in
detta i systemet.
– Jag vill verkligen understryka att
SCORE-systemet är ett hjälpmedel och
inget annat. En läkare måste tala med sin
patient, intervjua honom om olika saker,
ställa följdfrågor osv. Man måste också
noga fundera över 5-procentribban (dvs.
om risken att avlida i hjärt-kärlsjukdom
de närmaste 10 åren är över 5%) om den
möjligen ska vara högre.
Grundbulten i all prevention är rökstopp, mindre kalorier, måttliga mängder
alkohol och mer motion. En förändring av
livsstilen kan till och med förstärka effekten av eventuell läkemedelsbehandling.
Högt blodtryck

Rekommendationerna vid behandling av
högt blodtryck är lika för män och kvinnor. Livsstilsförändringar har stor positiv
inverkan på blodtrycket. En metaanalys
av 54 randomiserade kontrollerade studier
visar att fysisk aktivitet sänker blodtrycket.
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– För första gången har man tagit ett
samlat grepp och diskuterar behandling av
alla riskfaktorerna samtidigt, kommenterar
Peter Nilsson från UMAS i Malmö som
deltagit i framtagandet av de nya riktlinjerna. För det andra är det första gången
slutenvård och öppenvård enar sig i riktlinjer för behandling. Det är också viktigt
att påpeka att dessa riktlinjer baseras på
flera olika studier och rapporter, bl.a. SBUrapporten. Man ska komma ihåg att SBU
granskar evidens medan Läkemedelsverket
utfärdar riktlinjer för behandling!
Dödligheten i ischemisk hjärtsjukdom
har halverats sedan mitten av 1980-talet.
Andelen män och kvinnor över 50 år med
optimala riskfaktorer är fortfarande liten,
medan det bland yngre personer är förhållandevis vanligt. I åldersgruppen 24–35 år
ligger 67% av männen och 65% av kvinnorna över riskvärdena (serumkolesterol <5
mmol/l, blodtryck <140/90 mm Hg och
BMI <25 och rökfri) medan bara 4% av
männen och 8% av kvinnorna mellan 55
och 64 år hade optimala riskfaktorer.

Andelen rökare har successivt minskat
genom åren samtidigt som kolesterolvärdena sänkts. Den enskilt viktigaste förklaringen till nedgången i dödlighet i ischemisk hjärtsjukdom är lägre kolesterolvärden. Däremot har upplevelsen av stress hos
50-åriga män som sade sig uppleva ständig
stress ökat från 8% till 17%. Allt fler individer motionerar regelbundet. Trots detta
har allt fler människor – och särskilt yngre
– blivit feta.

Över en miljon svenskar har högt blodtryck. Många av dem behöver kombinationsbehandling.
Vid högt blodtryck är förstahandsvalet,
när det gäller behandling med läkemedel,
ACE-hämmare och/eller lågdos diuretika
eller kalciumantagonist. Betablockerare
ska användas som tilläggsbehandling vid
behov, t.ex. om patienten lider av migrän
eller arytmi samt vid sekundärprevention. AT1-receptorblockerare används när
patienten inte tål ACE-hämmare. Diabetespatienter bör inte behandlas med diuretika
i kombination med betablockerare.
Blodfetter

Målvärdet för totalkolesterol är < 5 mmol/
l med ett LDL-kolesterol på < 3 mmol/l,
HDL-kolesterol på > 1,0 mmol/l för män
och > 1,3 mmol/l för kvinnor. Triglyceridnivån bör vara < 1,7 mmol/l. Värden däröver ökar risken för hjärt-kärlhändelser.
Patienter med för höga blodfetter
rekommenderas i första hand att förändra
sin livsstil. Statiner är förstahandsval när
det gäller läkemedel. Når patienterna målvärdet med behandling visar REALITYstudien (svenska delen) att hjärt-kärlhändelserna minskar med över 21%, jämfört
med dem som inte gör det. Det sorgliga
är att 70% av svenskarna inte når sitt målvärde trots behandling! Orsakerna kan t.ex.
vara läkarens rädsla att skriva ut högdos,
att nya behandlingsmetoder inte används

i tillräckligt stor utsträckning, patienterna
tar inte sina läkemedel eller att riktlinjerna
inte är tillräckligt väl förankrade. En metaanalys av 14 statinstudier visar att om man
lyckas sänka LDL-kolesterolet med 1 mmo/
l sjunker dödligheten med 12% hos vanliga
patienter och 20% hos diabetiker!
Även patienter med fetma ska i första
hand förändra sin livsstil. Patienter med
nedsatt glukostolerans rekommenderas
orlistat som tillägg. Sibutramin är inte
effektiv hjärt-kärlprevention.
Diabetes

– Typ 1-diabetes är en sjukdom som beror
på insulinbrist, medan typ 2-diabetes kan
betraktas som en aggressiv kardiovaskulär
sjukdom i Läkemedelsvärlden, säger Stig
Attvall, docent och chef för Diabetescentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
i Göteborg. Patienter med typ 2-diabetes
skall behandlas därefter.
En patient med typ 2-diabetes har en
trefaldigt ökad risk för kardiovaskulär sjukdom. Hjärt-kärlsjukdom är också den vanligaste dödsorsaken. Blodsocker är en kontinuerlig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom
och riskökningen startar redan nedanför
dagens gränsvärde för diabetes.
Flera studier har dock visat att enbart
behandling av höga blodsockervärden är
otillräckligt för bästa resultat för patienter
med typ 2-diabetes för att minska risken
för hjärt-kärlhändelser. Den danska Steno

2-studien är ett exempel där patienter med
typ 2-diabetes behandlades multifaktoriellt,
dvs. förutom högt blodsocker behandlades
även högt blodtryck och högt kolesterol.
Man försökte även förmå patienterna att
ändra livsstil som t.ex. sluta röka, motioner mera och äta sundare. Resultatet var
glädjande med en relativ riskreduktion på
50% av hjärt-kärlhändelser (absolut riskreduktion 20%) och NNT (numbers needed
to treat) bara 5. Patienterna behandlades
med ACE-hämmare eller AT1-receptorblockerare. Vid typ 2-diabetes går mycket
att vinna med relativt små medel. Kardiovaskulära komplikationer kan förebyggas.
Icke rekommenderade åtgärder

I de svenska riktlinjerna från Läkemedelsverket rekommenderas inte att generöst
ge ASA till diabetiker eller icke-diabetiker
utan manifest hjärt-kärlsjukdom. Det finns
internationella rekommendationer att ge
primärpreventiv behandling med ASA till
patienter med diabetes på grund av deras
höga risk för hjärt-kärlkomplikationer,
men den preventiva effekten är marginell
i förhållande till blödningsrisken.
Som primärprevention rekommenderas
inte Omega-3. Kolesterolsänkande behandling till äldre personer utan diabetes eller
hjärt-kärlsjukdom rekommenderas inte
heller.
Maud Umaerus
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ABP från Spacelabs
The gold standard
Försäljning – utbildning – service
www.medicalmarket.se
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Hamburgare motsvarande ca 6000 kalorier.

Är det farligt med fett?

E

nligt de flesta aktuella rekommendationer av vilken kost som
anses ”nyttig” rekommenderas
att en stor del av de dagliga
kalorierna intas i form av långverkande
kolhydrater. På Livsmedelverkets hemsida
står det som svar på ”Vill du äta hälsosamt?
– Ät bröd till varje måltid, gärna fullkorn”.
Dessa rekommendationer, att inta en liten
mängd av kalorierna från fett och istället äta
mer av kolhydratrik kost har länge utgjort
grunden för så kallad hälsosam kost, och är
också grundtanken som de flesta dietister
arbetar utifrån. Vi har också enligt officiella
skattningar faktiskt lyckats med att minska
fettintaget, relativt sett, i Sverige. Samtidigt
kan man konstatera att befolkningen även
i Sverige blivit alltmer korpulent, trots att
de allra flesta numer skär bort fettet på julskinkan. Är det verkligen så farligt att äta
fett? Får vi mindre problem med fetma om
vi väljer kolhydrater?

Women’s Health Study, en enormt stor
undersökning av effekterna av ”nyttig
mat”

En av de absolut största studierna av vilka
effekter en fettfriare kost kan få på hälsan
blev klar förra året1. I denna Women’s
Health Study lottades hela 50 000 kvinnor till att antingen äta som vanligt eller till
att minska mängden fett i maten, relativt
sett1. Man syftade alltså till att testa dagens
rekommendationer att inta kolhydrater
och protein istället för fett. Dessutom
skulle de personer som åt den hypotetiskt
nyttigare maten också öka intaget av grönsaker. Vad som är viktigt att påpeka är att
det totala kaloriintaget skulle vara samma
i båda grupperna. Studien pågick i hela 8
år vilket är en mycket lång tid med tanke
på undersökningens storlek. Man lyckades verkligen med att minska andelen fett
i studien, kalorierna från fett sjönk från
att utgöra 30 till 21%, och grönsakskonsumtionen blev också högre, som det
var tänkt. Men resultatet var nedslående för dem som sökt leva efter
dessa rekommendationer, man såg
ingen som helst effekt på hjärtkärlsjukdom trots att man i snitt vägde
1 kg mindre i den grupp som åt den
”nyttigare” maten.

Den svenska Snabbmatsstudien
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I en nyligen avslutad svensk studie av
undertecknad testades en tämligen extrem
kostförändring under fyra veckor. Inspirerad av den omdiskuterade filmen Super
Size Me av Morgan Spurlock fick 18 friska
slanka försökspersoner (12 män och 6 kvinnor) fördubbla sitt ordinarie kaloriintag
genom att fr.a. äta snabbmat, dvs. mat som
dominerades av mycket animaliskt fett och
protein. Utöver detta minskades fysisk aktivitet till som mest 5 000 steg per dag, vilket
kontrollerades med stegräknare. Ett mycket
stort batteri av tester och undersökningar
gjordes vid start och avslut av studien,
bl.a. så magnetkameraundersöktes levern
och hela buken, kärlfunktionen testades,
kroppssammansättningen registrerades
och basalmetabolismen mättes upp (hur
mycket kalorier man gör av med i vila). För
att få vara med i studien skulle man vara
frisk, smal och i god form samt acceptera
att äta minst två snabbmatsbaserade mål
mat per dag i syfte att öka i vikt mellan 5
och 15% under studiens fyra veckor. Deltagarna, som i första hand var läkar- och
sjuksköterskestuderande, upplevde det
ansträngande att dubbla kalorierna under
fr.a. studiens första vecka, sedan gick det
lättare för de flesta att få i sig upp till 7 000
kalorier per dag. Viktökningen varierade

kraftigt mellan deltagarna, i snitt gick de
upp 10% i kroppsvikt. Hela 5 av de 18
deltagarna nådde 15% viktuppgång och
den person som steg snabbast i kroppsvikt
ökade från 80 kg till 92 kg på bara två
veckor. Detta kan tyckas vara skrämmande
siffror och många har undrat hur man kan
få göra en sådan studie. Undersökningen
var dock inte på något sett ett jippo, utan
utfördes med vetenskaplig precision efter
att upplägget godkänts av den Etiska Kommittén, vilken som huvudsaklig kommentar önskade att studien gjordes stor nog att
studera eventuella könsskillnader.

tabolism. Detta innebär alltså att en hel
BigMac per dag omvandlades till ”spillvärme” hos dessa individer. Detta bevisar
att många har ett särskilt bra skydd mot
att utveckla fetma genom att helt enkelt
öka förbränningen och producera värme.
De flesta deltagare märkte också av att de
producerade mer värme än innan genom
ökad förekomst av nattliga svettningar. I
snitt steg kaloriförbrukningen i vila med
hela 10% hos deltagarna, och denna effekt
kom redan efter två veckor.
Stegrade levervärden

Ett annat mycket intressant fynd gjordes i
studien. Flera av deltagarna fick övergående
men kraftiga stegringar av levervärdena,
trots att de inte hade konsumerat mer
alkohol än tidigare. Detta är en viktig iakttagelse, höga levervärden kan alltså framkallas av en kortare tids kraftig ökning av
kaloriintag, hos vissa redan efter en vecka,
så det är inte alls bara alkohol man bör
misstänka när levervärdena är höga efter en
veckas semester med helpension!
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Konklusion

Den absoluta majoriteten av kunskaper om
hur man minskar kardiovaskulär sjukdom
utifrån prospektiva hard-end-pointstudier
kommer från industrifinansierad forskning
och gäller därmed hur man med hjälp av
olika läkemedel kan minska sjuklighet.
När kommer de svenska myndigheterna
finansiera stora studier som äntligen kan
hjälpa oss arbeta evidensbaserat också när
det gäller icke farmakologisk behandling?
Är det inte rimligt att en viss andel av sjukvårdsbudgeten läggs på detta, så att vi vet
vilka behandlingar som inte bara snyggar
till blodprover eller andra soft end-points,
utan också kommer våra patienter tillgodo
i form av minskad sjuklighet och död?
Fredrik Nyström
Referenser

Det ökade matintaget och viktuppgången

orsakade i snitt cirka en fördubbling av
insulinnivåerna i blodet. Detta innebär
att kroppen alltså kompenserat en av den
ökade kroppsvikten framkallad okänslighet
för insulinets blodsockersänkande egenskaper. I förlängningen innebär detta sannolikt att man med denna kost i kombination
med minskad motion ökar risken att få diabetes. Hände det något bra då? Jo, flera av
deltagarna var nöjda med den ökade muskelmassan som följde av viktuppgången,
och en person som var påtagligt magerlagd
vid studiestart var nöjd med att äntligen få
lite hull. Men framförallt fann vi att den
drastiska, och enligt de flesta ”onyttiga”
kosten ledde till förbättrade blodfetter.
Efter två veckor på den ovanliga dieten
hade halten av det skyddande HDL-kolesterolet ökat hela 20%, vilket är mer än vad
det gör av de vanligast använda blodfettssänkande läkemedlen (de så kallade statinerna). Även efter 4 veckor kvarstod en
stegring av HDL-kolesterol på ca 10%. Det
”farliga” LDL-kolesterolet steg knappt alls
av två veckors snabbmatsätande men efter
4 veckor ökade det marginellt (5%). Detta
kan tyckas mycket överraskande men det
finns faktiskt flera publicerade studier som
dokumenterat att viktnedgång leder till
minskat HDL2-4. Ett annat mycket intressant fynd var effekterna av snabbmaten på
kaloriförbrukningen i vila. Det visade sig
att 3 av 18 personer ökade 30% i basalme-

man känner sig inte ett dugg mättare av
en halv liter vanlig kola än motsvarande
mängd lightkola. Prova då att jämföra 5 dl
lättmjölk med samma mängd grädde och
se vilket du blir mättast av!

1. Howard BV, Van Horn L, Hsia J, et al. Lowfat dietary pattern and risk of cardiovascular
disease: the Women’s Health Initiative Randomized Controlled Dietary Modification Trial.
JAMA 2006;295(6):655-66.
2. Sartorio A, Lafortuna CL, Vangeli V, Tavani A,
Bosetti C, La Vecchia C. Short-term changes of
cardiovascular risk factors after a non-pharmacological body weight reduction program. Eur
J Clin Nutr 2001;55(10):865-9.

Kolhydrater är ibland luriga kalorifällor

Sammanfattningsvis kanske det inte alls är
farligt för t.ex. blodfetterna med en tillfällig
ökning av kaloriintaget. Med tanke på vårt
evolutionära ursprung, där vi framförallt
livnärt oss på kött, fett (tex. nötter) och
snabba kolhydrater (frukt) och därtill haft
mycket varierande tillgång på föda vore det
egentligen konstigt om det skulle vara skadligt. Långverkande kolhydrater däremot
finns i stort sett bara i odlade grödor, (ris,
potatis, spannmål, majs) och har alltså bara
kunnat ätas under ca 8 000 år av människans historia, vilket är alldeles för kort tid
för att påverka vår genetiska uppsättning.
Ur denna synvinkel är det högst onaturligt
att äta långverkande kolhydrater, även om
de är fiberrika. Dessutom har kolhydrater
en fascinerande förmåga att locka oss även
när vi är proppmätta – en söt efterrätt
slinker alltid ned. Det är också slående att
man kan inta stora mängder kolhydrater
utan att det ger någon mättnadskänsla alls,

3. Noakes M, Keogh JB, Foster PR, Clifton PM.
Effect of an energy-restricted, high-protein, lowfat diet relative to a conventional high-carbohydrate, low-fat diet on weight loss, body composition, nutritional status, and markers of cardiovascular health in obese
women. Am J Clin
Nutr 2005;81(6):1298306.
4. Gerhard GT, Ahmann
A, Meeuws K, McMurry
MP, Duell PB, Connor
WE. Effects of a lowfat diet compared
with those of a highmonounsaturated fat
diet on body weight,
plasma lipids and lipoproteins, and glycemic
control in type 2 diabetes. Am J Clin Nutr
2004;80(3):668-73.

Global kardiometabol risk, diabetes och
effektiv blodtryckssänkning i fokus
Rapport från 5th International Forum on Angiotensin II Receptor Antagonism
Monte-Carlo, January 24–26, 2007

Med stöd av European Society of
Hypertension (ESH) och Interna
tional Society of Hypertension
(ISH) genomfördes det femte inter
nationella mötet om angiotensin
II-receptorblockad i Monaco 24–26
januari 2007. Tyngdpunkten i pro
grammet låg på nya aspekter på
renin-angiotensin-aldosterons
systemet och angiotensin II-recep

Global kardiometabol risk

Högt blodtryck är sällan den enda riskfaktorn att värdera vid ställningstagande
till antihypertensiv behandling. Global
kardiometabol risk som betraktelsesätt för
riskvärdering vid hypertoni och andra kardiovaskulära riskfaktorer har efter många
år blivit allmänt accepterat. De vanligast
använda hypertoniläkemedlen är ungefär
lika effektiva blodtryckssänkare, men de
metabola effekterna särskiljer läkemedelsklasserna.
Kardiometabola effekter av
angiotensin-receptorantagonister
B. Waeber (Lausanne, Schweiz) talade om
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torblockad. Viktiga fokus var också
global kardiometabol risk diabetes
och effektiv blodtryckssänkning.

D

et var ett lätt kylslaget MonteCarlo, som välkomnade deltagarna vid 5th International
Forum on Angiotensin II Receptor Antagonism. Mötet genomfördes den 24 till 26
januari 2007 i de luftiga och väl tilltagna
lokalerna i Grimaldi Forum. Medelhavet
lockade inte till bad och i väntan på att
januarilönen skulle komma in på kontot
var stadens välkända kasino inte aktuellt att
besöka. Intresset för de många fördjupande
översiktsföredragen blev därmed stort.
Första dagen inleddes med en beskrivning
av renin-angiotensin-aldosteronssystemet
(RAAS) och effekten av angiotensin IIreceptorblockerare (ARB).

B. Waeber

kardiometabola effekter av ARB. Flera stora
interventionsstudier har visat att blockad
av renin-angiotensin-aldosteronsystemet
minskar risken att insjukna i diabetes.
Dokumentation föreligger för såväl ett
flertal ACE-hämmare som flera ARB.
Först visades det för ACE-hämmare. I
CAPPP minskade captopril jämfört med
en tiazid- eller betablockerar-baserad terapi
diabetesdebut. Många ställde sig då frågan
om det var en faktisk riskreduktion med
ACE-hämmare och inte bara en utebliven riskökning jämfört med betablockerare eller diuretika. I HOPE kunde dock
visas att ramipril även jämfört med placebo minskade risken för nyinsjuknande
i diabetes. Även i en subanalys till den
stora hjärtsviktstudien SOLVD minskade
enalapril risken för nyinsjuknande i diabetes jämfört med placebo. I ALLHAT var
risken för nydiagnostiserad diabetes lägst
med lisinopril, intermediär med amlodipin och högst med klortalidon. En samlad
bedömning är att betablockerare eller tiazider ökar risken medan kalciumantagonister
av dihydropyridintyp är neutrala och ACEhämmare minskar risken för diabetes.
För ARB föreligger dokumenterat minskad risk för diabetesinsjuknande från studierna LIFE, VALUE och CHARM i vilka
losartan, valsartan respektive candesartan
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L.M. Ruilope

H. Ibsen

studerats. Jämförelsesubstanserna har varit
atenolol, amlodipin respektive placebo.
En särskilt intressant observation gjordes i
hjärtsviktprogrammet CHARM. I den del
av studieprogrammet som omfattade kombinationsbehandling med candesartan och
en ACE-hämmare (CHARM-Added) var
risken för diabetesinsjuknande allra lägst.
Typ 2-diabetes uppkommer som en
följd av försämrad beta-cellsfunktion och/
eller ökad insulinresistens. Det är inte helt
klarlagt varför blockad av RAAS medför
minskad risk för diabetes. Sannolikt samverkar flera mekanismer som påverkar såväl
perifer insulinresistens som beta-cellsfunktion i pancreas.
Effekten av RAAS-blockad på perifer
insulinresistens kan sannolikt förklaras via
flera olika vägar. Det kan vara en direkt
hemodynamisk effekt. Genom minskad
angiotensin II-medierad vaskulärresistens
ökar genomblödning i skelettmuskulatur,
vilket leder till ökad glukos och insulintillgång i muskulaturen och en ökad omsättning. RAAS-blockad har dessutom visats
höja nivåer av adiponectin och leptin, vilka
båda är hormoner som antas öka perifer
insulinkänslighet.
Det har dessutom föreslagits att minskad insulinresistens inte är direkt kopplad
till RAAS-blockad, utan till andra farma-

K. Narkiewicz

kologiska effekter av ACE-hämmare eller
ARB. I detta sammanhang har bradykininhöjande effekter av ACE-hämmare
respektive PPAR-gamma aktivitet hos ARB
föreslagits vara av betydelse. PPAR-gamma
är en nukleärreceptor, som även stimuleras
av diabetesläkemedel inom klassen glitazoner. Stimulering av dessa nukleärreceptorer
leder till ökad insulinkänslighet i lever-,
fett- och skelettmuskelceller.
Lokalt RAAS finns i pancreas betaceller. Akut angiotensin II-infusion har
visats hämma insulinfrisättning. Aktivering
av lokalt ö-cells-RAAS i pancreas antas vara
en orsak till progressiv beta-cellskada vid
diabetes. Detta ger utrymme för ytterligare positiva effekter med RAAS-blockad.
Behandling med perindopril eller irbesartan har visats minska de morfologiska
förändringar i pancreas ö-celler som antas
vara associerade med progressiv beta-cellsdysfunktion vid diabetes.
I hittills genomförda interventionsstudier har minskat diabetesinsjuknande
demonstrerats i s.k. post-hoc-analyser. Det
primära syftet i dessa studier har inte varit
att värdera insjuknande i diabetes. Det var
däremot den primära frågeställningen i
DREAM, som studerade effekten av ramipril, rosiglitazon eller deras kombination
jämfört med placebo hos individer med
nedsatt glukostolerans.
Totalt inkluderades 5 269 individer i
DREAM. Medelåldern var 55 år, 60% var
kvinnor och 43,5% hade hypertonidiagnos.
Medelblodtrycket vid studiestart var 136/83
mmHg. Efter 3 år hade 25% av individerna
i ramiprilgruppen slutat ta studiemedicinen. Huvuddelen slutade p.g.a. ointresse
för fortsatt studiedeltagande, medan 10%
avbröt p.g.a. hosta. Blodtrycket sjönk 4/2
mmHg. Primär effektvariabel inträffade hos
475 (18,1%) i ramiprilgruppen jämfört med
517 (19,5%) i placebogruppen, en skillnad
som inte blev statistiskt säkerställd.
Ytterligare en studie som värderar
risken för diabetesinsjuknande är NAVIGATOR, i vilken effekterna av valsartan,
nateglinid eller deras kombination jämförs

Farmakologisk behandling
av kardiometabol risk
L.M. Ruilope (Madrid, Spanien) sammanfattade experimentella och epidemiologiska data som talar för att det finns ett
oomtvistat samband mellan förekomst av
abdominalt fett, metabola syndromet och
kardiovaskulär sjukdom. Bland farmakologiska principer aktuella för att påverka
denna tirad framhöll han särskilt rimonabant, det första i en ny klass av läkemedel
som kallas CB1-blockerare. CB1-receptorn finns centralt i hjärnan samt i perifer
vävnad och stimuleras av kroppsegna s.k.
endocannabinoider. Det endocannabinoidasystem är ofta överaktiverat hos personer
med bukfetma och flera andra riskfaktorer
för diabetes, hjärtinfarkt och stroke.
Rimonabant har studerats i kliniska
prövningar med över 6 600 överviktiga
patienter i RIO-programmet i Nordamerika och Europa, med eller utan samtidig
typ 2-diabetes eller dyspipidemi. Resultaten
från dessa studier, benämnda RIO Northamerica (n=3040), RIO Europe (n=1 507),
RIO Diabetes (n=1 045) respektive RIO

Lipids (n=1 036), har visat att rimonabant minskar kroppsvikt och midjemått.
Samtidigt förbättras den kardio-metabola
profilen med ökad insulinkänslighet samt
ökat HDL-kolesterol och minskade triglycerider. Det har beräknats att hälften av
den gynnsamma effekten av rimonabant
på blodfetter och insulinkänslighet är oberoende av erhållen viktnedgång.
I mindre studier har rimonabant dessutom visats ha gynnsamma effekter på flera
metabola och kardiovaskulära markörer.
Adiponektin ökar samtidigt som mängden små och täta LDL-kolesterol partiklar
minskar. I den efterföljande debatten diskuterades det om rimonabant även ökar
chanserna till rökfrihet hos vissa rökare som
önskar sluta röka.
Effekten av rimonabant på insjuknande
i hjärtinfarkt och stroke eller död till följd
av samma tillstånd studeras för närvarande
i CRESCENDO. I denna prospektiva,
randomiserade och dubbelblinda fas IIIstudie har 17 000 patienter med bukfetma
(midjemått > 102 cm hos män eller > 88
cm hos kvinnor) och ytterligare riskfakto-
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med placebo hos 9 150 individer med nedsatt glukostolerans. Primär effektvariabel
i NAVIGATOR är sammansatt av hjärtinfarkt, stroke, död i hjärt-kärlsjukdom,
kranskärlsingrepp och sjukhusvård för
kärlkramp eller hjärtsvikt, medan möjlighet att förebygga progress till diabetes är en
sekundär frågeställning. Studien avslutas
när 1000 patienthändelser inträffat, vilket
beräknas ske under 2007.
Mot bakgrund av den låga frekvensen
av nyinsjuknande i diabetes i CHARMAdded är ONTARGET ytterligare en
studie av intresse. Studien har ett upplägg
som påminner om HOPE. Totalt planeras
23 400 patienter över 55 år med hög risk
att insjukna i hjärt-kärlsjukdom att inkluderas. De randomiseras till behandling
med ramipril, telmisartan eller deras kombination. Mot bakgrund av resultaten från
HOPE kan någon placebogrupp däremot
inte studeras. Primär effektvariabel är sammansatt av död i hjärt-kärlsjukdom, stroke,
hjärtinfarkt eller sjukhusvård pga. hjärtsvikt och bland de sekundära effektmåtten
finns även nyinsjuknande i diabetes.

A. Zanchetti

E. Ritz

rer för hjärt-kärlsjukdom randomiserats
till behandling med 20 mg rimonabant
dagligen eller placebo. Rekryteringen
av patienter har redan startat. Planerad
uppföljning är drygt 4 år. Resultaten från
CRESCENDO planeras vara klara 2011.
Diabetes

I det fortsatta programmet presenterades
specifika aspekter på typ 2-diabetes. Föreläsningarna fokuserade på glykemisk kontroll
och blodtryckskontroll samt möjligheten
för ARB att förhindra utveckling av typ 2diabetes vid behandling av hypertoniker.
Glykemisk kontroll
H. Ibsen (Glostrup, Danmark) ägnade
stor del av sin tid att beskriva effekter av
blodsockersänkning i UKPDS. En del av
UKPDS fokuserade på effekten av insulin,
SU-preparat eller metformin. Sammanfattningsvis utgjorde studien det första beviset
för att farmakologisk blodsockersänkning
minskar risken för diabetesrelaterade komplikationer.
En ännu större del av presentationen
handlade om effekten av multipel riskfaktor intervention, i fokus av resultaten
från den danska Steno 2-studien. I den
randomiserades 160 patienter med typ 2diabetes till att antingen få konventionell
vård eller intensiv behandling. Det senare
omfattade livsstilsförändringar samt stegvis
introducerad behandling med läkemedel
mot höga blodfetter, högt blodtryck och
högt blodsocker. Alla patienter i intensivgruppen fick också lågdos ASA och vitamintillskott samt ACE-hämmare oavsett
blodtrycksnivå.
Efter en genomsnittlig uppföljningstid på 7,8 år i Steno 2 hade 44 procent av
patienterna i gruppen som fick konventionell terapi drabbats av kardiovaskulär
händelse jämfört med 24 procent i intensivgruppen. Intensiv behandling minskade
således den absoluta risken med 20 procent
och den relativa risken med 50 procent att
drabbas av någon kardiovaskulär händelse.
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S. Laurent

Blodtryckskontroll
K. Narkiewicz (Gdansk, Polen) beskrev
betydelsen av optimal blodtryckskontroll
hos diabetiker. Bland 1148 diabetiker med
hypertoni i UKPDS var en mer intensiv
blodtryckssänkning, med 10/5 mmHg
till 144/82 mmHg, associerat med 24%
minskning i diabetesrelaterade komplikationer.
Ytterligare ett bevis för aggressiv blodtryckssänkning kommer från HOT-studien, i vilken risken för kardiovaskulära
komplikationer halverades bland dem som
hade 80 mmHg som diastoliskt målblodtryck, jämfört med dem som randomiserats
till 90 mmHg. Internationella rekommendationer anger att målblodtryck vid diabetes är <130/80 mmHg.
Att förebygga diabetes och hypertoni
A. Zanchetti (Milano, Italien) påstod i
sin föreläsning, om att förebygga diabetes
och hypertoni, att man inte med säkerhet
kan svara på om ACE-hämmare och ARB
förebygger eller jämförande terapi utlöser
diabetes. Han gjorde detta som inledning till beskrivningen av PHIDIAS, en
prospektiv, dubbel-blind randomiserad
interventionsstudie som inkluderar 6 000
patienter.
Män och kvinnor i åldern 40–75 år med
blodtryck 130–139/85–89 mmHg och fasteplasmaglukos 5,6–7,0 mmol/l och förhöjt
midjemått erhåller alla råd angående livsstil och randomiseras därefter till enalapril,
losartan eller placebo. Primärt effektmått är
nydebuterad diabetes (faste-plasmaglukos
≥7,0 mmol/l) eller nydiagnostiserad hypertoni (blodtryck ≥140/90 mmHg).
Effektiv blodtryckskontroll

En session om effektiv blodtryckskontroll
inleddes av E. Ritz (Heidelberg, Tyskland),
som talade om blodtryckssänkande kombinationsbehandling med ACE-hämmare
och ARB. Flera studier har genomförts,
som visat på additiva effekter. Samtidigt
har studierna kritiserats för att inte pro-

G. Mancia

S. Kjeldsen

tokollen omfattat tillräckligt höga doser
av respektive preparat. Samtidigt kan det
framhållas att lågdoskombinationer allmänt rekommenderas när preparat ur olika
läkemedelsklasser rekommenderas.
S. Laurent (Paris, Frankrike) talade
om kombinationer mellan ARB ock kalciumantagonister. En sådan kombination
mellan valsartan och amlodipin lanseras
av Novartis, under namnet Exforge. Det
framhölls att kombinationen medför snabb
och effektiv blodtryckssänkning med hög
tolerabilitet samt förutsättningar för god
ordinationsföljsamhet och optimal organprotektion.
Mätning av blodtryck på mottagningen,
i hemmet eller kontinuerligt under dygnet
var frågan i föreläsningen av G. Mancia
(Milano, Italien). Från den pågående
populationsstudien PAMELA i Monza
kunde han konkludera att alla metoder att
mäta blodtryck är viktiga och ger additiv
information. Ingen mätmetod är onödig.
Han framhöll särskilt värdet av att mäta
blodtrycket under natten, vilket bara kan
ske med kontinuerlig ambulatorisk blodtrycksmätning. Utrustningen för detta har
utvecklats och priset har sjunkit.
Slutligen sammanfattade det europeiska
hypertonisällskapets president S. Kjeldsen
(Oslo, Norge) sin syn på blodtryckskontroll. Han framhöll att hypertoni och
tobaksrökning är de största orsakerna till
sjuklighet i världen. Det är angeläget att
spåra upp och behandla högt blodtryck
med effektiva läkemedel. Prognostiskt
värde avgörs framförallt av uppnådd blodtrycksnivå. Läkares senkommenhet att öka
ansträngningarna om blodtrycksmål inte
nås måste motarbetas. För framtiden är det
mycket angeläget att studera effekterna av
blodtryckssänkande behandling hos individer med hög global kardiometabol risk
men bara högt normalt blodtryck.
Anders Himmelmann

AstraZenecas nya
forskningsinriktning i
tiden
Intervju med
Gunnar Olsson – chef för läkemedelsutveckling
inom hjärta-kärl och mage-tarm

Vilken forskningsinriktning har AstraZeneca i dag?
Ledningen inom AstraZeneca diskuterar med jämna mellanrum
vilken inriktning forskningen skall ha. Den interna situationen,
men kanske ännu mer situationen i omvärlden, avspeglar sig i
de eventuella justeringar som görs.
Den justering i forskningsinriktning vi nyligen gjort innebär
lite större förändringar jämfört med tidigare. Vi vill koncentrera
vår forskning på att finna nya behandlingar för att bättre möta
dagens medicinska behov. Behovet att fortsätta med riskfaktorintervention för minska hjärt-kärlsjukdom kvarstår. AstraZeneca
har forskat 40 år inom hypertonisegmentet. Vi har utvecklat
en rad bra och effektiva hypertoniläkemedel. Samtidigt ser vi i
befolkningar världen över explosionen av fetma som driver det
metabola syndromet som i sin tur driver diabetes och hjärt-kärlkomplikationer.
Utvecklingen av förekomsten av diabetes i samhället är skrämmande. Beräkningar visar att av de som föddes i USA år 2000
kommer en av tre att ha diabetes under sin livstid! Dessutom
ser vi att allt yngre människor insjuknar i typ 2-diabetes. För de
som får sin diabetes diagnostiserad före 40 års ålder har det
beräknats en förkortad förväntad livslängd på 14–15 år. Det
är en dramatisk utveckling vi ser i världen. Konsekvenserna på
lång sikt kan bli oöverskådliga om ingenting görs. Fetma och
diabetes driver rubbningar i både glykemisk kontroll och blodlipider som driver ateroskleros och ökar risken för hjärt-kärlkomplikationer. Det är en tragedi när vi ser unga patienter drabbas
av detta. Detta händer inte bara i USA, det händer i hela världen,
lika mycket i Europa som i Asien och både i utvecklade länder
och utvecklingsländer.

Betyder detta att AstraZeneca lagt hypertoniforskningen på
hyllan?
Nej, det har vi inte. Vi har fortfarande aktiviteter bl.a. kring läkemedel som Atacand och Seloken ZOC. Däremot har vi gradvis
utökat vårt forskningsområde under de senaste 10–15 åren för
att kunna behandla blodfettsrubbningar och blodproppar. Nu
tar vi på allvar steget in i forskning kring fetma och diabetes.
Vi talar ofta om fetma och typ 2-diabetes som en enhet,
eftersom de är så nära sammankopplade. I början av det här
året, alltså 2007, slöt vi ett samarbetsavtal med Bristol Meyer
Squibb, BMS, för att snabbare komma in på diabetesområdet. Vi
kommer att samarbeta om en substans som heter saxagliptin,
en s.k. DPP-4, som befinner sig i fas III. Vi räknar med att ha en
registreringsansökan inskickad i USA redan under år 2008. I
samma samarbetsavtal finns en s.k. sodium-glucose transporter inhibitor, dapagliflozin, en substans som befinner sig i fas
IIB, dvs. dose-finding fasen. Detta innebär ett helt nytt sätt att
behandla diabetes.
I slutet av januari år 2007 ingick vi ett avtal med amerikanskt
företag som heter Palatin. De har en s.k. MC4, mellanocortin
4-receptoragonist som kontrollerar aptiten och ger goda förutsättningar att kunna motverka fetma.
Känns det inte lite vemodigt att lämna basforskningen inom
hjärta-kärl?
Jag tycker inte vi lämnar hypertoniområdet. Vi har fortfarande
patientrelaterad klinisk forskning inom hypertoniområdet. Och
det kommer vi fortsätta att ha. För mig är det viktigt att arbeta
inom de områden där vi ser de största ouppfyllda medicinska
behoven. Med den förändring som världen genomgår just nu
är de största hoten för hälsa på global nivå vågen av fetma som
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När vi ser det här panoramat och har en portfölj av effektiva
läkemedel mot högt blodtryck, som vi fortsätter att satsa på när
det gäller klinisk forskning, har vi beslutat att när det gäller den
tidiga forskningen att starta nya projekt huvudsakligen med

metabol inriktning med sikte på att kunna korrigera risken för
diabetes, metabolt syndrom och fetma.

Det metabola syndromet breder ut sig allt mer
bland världens befolkningar och därmed har
också panoramat över riskfaktorerna för hjärtkärlsjukdomar förändrats.

driver metabolt syndrom och diabetes. Då är det naturligt för
oss att stärka forskningsinriktningen inom dessa områden.
Tycker du att kunskapen är tillräckligt stor i dag om vad som
driver högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar överhuvudtaget?
Det är inte en faktor som driver hypertoni. Metabolt syndrom
är en del men det finns ju, som vi alla vet, många andra orsaker
också. Jag tror alla är överens om att de fem-sex etablerade,
mycket potenta och effektiva läkemedelsklasser mot hypertoni
som vi har, kan ge i stort sett alla en effektiv blodtrycksbehandling. Den stora frågeställningen nu är hur vi kan skapa följsamhet med behandlingen så att vi verkligen får den blodtryckssänkning i långa loppet som behövs hos den enskilde individen. Där finns det en hel del kvar att göra. Där kommer vi att
fokusera våra aktiviteter; i den patientnära kliniska forskningen.
Är misslyckandet med Exanta och Galida på något sätt
orsaken till den nya forskningsinriktningen?
Vi är inriktade på att tillhandahålla bra läkemedel för att
effektivt sänka risken för hjärt-kärlsjukdom. Den inriktningen
kvarstår. Exanta och Galida var två bakslag i sen utvecklingsfas.
Utfallet av våra ansträngningar med Exanta och Galida har
inverkat på den uppdaterade forskningsstrategin på så sätt att
vi har koncentrerat insatserna och fokuserar på färre områden.
Där kommer satsningen att vara större för att öka chanserna att
lyckas.
Var forskningsinriktningen för yvig tidigare?
Nej, det var den inte. Dels är de medicinska behoven olika under
olika perioder och dels är förutsättningarna för att driva läkemedelsutveckling olika.
Är det lättare att få godkännande för den nya typen av
läkemedel än t.ex. Exanta?
Ett av huvudskälen till att man måste fokusera mer i dag för
att kunna driva en substans fram till färdigt läkemedel är att
det krävs så mycket större insatser jämfört med tidigare. Om
vi ser tillbaka på framtagandet av hjärt-kärlläkemedel, sett ur
vårt perspektiv, så godkändes Seloken år 1975. I den registreringsansökningen ingick drygt 400 patienter. Det var basen för
godkännande för fyra olika indikationer. Tjugo år senare, 1995,
skickade vi in registreringsansökan för Atacand för en behandlingsindikation. Då hade vi drygt 3000 patienter i vår ansökningshandling. Läkemedelsmyndigheterna såg den som en bra
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och genomarbetad ansökningshandling. Hoppar vi ytterligare
ca 10 år framåt (2004) godkändes Crestor i USA med en ansökningshandling som innehöll 12 500 patienter (en indikation).
Ansökningshandlingen på Exanta som lämnades in strax efteråt
innehöll ca 30000 patienter. Den här utvecklingen visar att både
vi som företag och samhället önskar mer och mer information
innan ett nytt läkemedel godkänns. Det blir då naturligt att vi
fokuserar på färre områden för att verkligen kunna lyckas få
fram nya läkemedel.
Hur många människor är involverade med att få ett enda
läkemedel registrerat? Vet man?
Jag kan inte ge något exakt svar på det eftersom olika projekt
kräver olika mycket men att driva ett läkemedelsprojekt är stort.
Satsningarna är stora. När vi är i s.k. ”full scale development” är
det inte ovanligt att vi kan ha 250 personer eller till och med
fler arbetande parallellt i ett och samma projekt. Vi har nu satt
som vårt mål att försöka bli ännu mer effektiva från det att vi
valt en ny substans tills vi skickar in en registreringsansökan. Vår
målsättning är att det inte ska ta mer än 8 år jämfört med ca 11
år 2005.
Var ska det sluta?
Den typ av forskning vi bedriver, dvs. forskning som siktar till
att tillföra nya läkemedel som är bättre och gör en skillnad för
patienten, kommer alltid att finnas. Det som driver mig i mitt
arbete är tillfredsställelsen av att se tillbaka och veta att jag,
som en av flera spelare, har fått vara med om att utveckla effektiva läkemedel som hjälper miljontals patienter världen över.
Betyder detta att det inte kommer att utvecklas några nya
läkemedel mot hypertoni? De som redan finns är tillräckligt
bra?
Det går säkert att utveckla fler läkemedel inom detta område,
men frågan är vad extra en ny klass av läkemedel inom detta
område tillför, när man sätter det i relation till andra områden
inom medicinen där vi inte har effektiva läkemedel. Vår bedömning, och det är en fråga om bedömning, är att vi gör störst
nytta om vi fortsätter den patientrelaterade forskningen med
våra existerande hypertoniläkemedel och driver vår basalforskning inom områden där vi ser stora otillfredsställda medicinska
behov.
Maud Umaerus
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Identifiering av nya riskfaktorer
för hjärt-kärlsjukdom
STANKO SKRTIC
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Sammanfattning

Ischemisk hjärtsjukdom tillsammans med
slaganfall är idag i västvärlden den vanligaste orsaken till sjukdom och död och
kommer 2020 att också vara den dominerande orsaken globalt (Murray & Lopez
1997 a och b). Ett antal kända riskfaktorer,
framförallt hypertoni, diabetes, hyperlipidemi och mikro/makroalbuminuri, förklarar en betydande del av för tidigt insjuknande.
Utöver dessa kända riskfaktorer finns
det ytterligare mindre kända och sannolikt
ännu okända riskfaktorer som möjligtvis
kan förklara en stor portion av överrisk hos
patienter.
Det föreliggande projektet har haft som
målsättning att identifiera sådana faktorer,
dels på genetisk basis men även på annan
basis såsom t.ex. relation till inflammatoriska faktorer och ökad blodviskositet.
Bakgrund

mation. Flera inflammatoriska markörer är
förhöjda hos denna patientgrupp såsom
t.ex. förhöjt CRP (high sensitive CRP)
(Kuller et al 1996, Ridker et al 1997, Ross
1999). Därutöver har ytterligare markörer
av låggradig inflammation eller endotelial
skada (t ex. TNF-α), ett flertal interleukiner (IL1a, IL4) liksom endoteliala faktorer
såsom von Willebrand faktorn (vWF) visat
sig åtfölja förhöjda hsCRP.
Hos denna patientgrupp finner man
också förändrade hemorheologiska markörer, dvs. förhöjt fibrinogen liksom förändrad helblod- eller plasmaviskositet
(De Backer et al 2002). Viskositet är en
parameter som traditionellt används för
att beskriva de rheologiska egenskaperna
hos vätskor. Viskositet beskriver sambandet
mellan ”shear stress” och ”shear ratio” som
ger en uppskattning av flödesmotståndet
i blodet. Blodviskositeten bestäms av ett
antal strukturella faktorer såsom hematokrit, plasmaviskositet, erytrocytaggregation
och erytrocytdeformabilitet (Jonsson et al
2002). Helblodviskositeten ökar med ålder,
förhöjda atherogena lipidfraktioner, hypertoni och rökning (Höieggen et al 2003).
Man ser också förhöjda värden hos patienter med njursjukdom och patienter med en
försämrad kardiovaskulär prognos (Jonsson
et al 2002, Höieggen et al 2003).
Idag används inte blodviskositet för
riskkategorisering av patienter. Två ofta
använda instrument för kategorisering av
risk är SCORE (Systematic Coronary Risk
Evaluation system) och ESH/ESC (European Society of Hypertension/European
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Under de kommande decennierna fram till
2020 kommer kardiovaskulär metabolisk
sjukdom att bli den vanligaste orsaken till
morbiditet och mortalitet i världen. Speciellt kommer hypertoni och diabetes öka i
utvecklingsländerna och denna utveckling
kommer att orsaka en dramatisk ökning i
kardiovaskulära komplikationer (Murray
and Lopez, A and B 1997). För att möta
denna förändring kommer vi att behöva
nya strategier i syfte att förbättra detektion,
behandling och uppföljning av riskpatienter.
Framförallt kommer det att finnas ett stort
behov att implementera preventiva åtgärder

i syfte att dämpa utvecklingen av kardiovaskulär och cerebrovaskulär sjukdom.
Hypertoni är en av de främsta riskfaktorerna för slaganfall och hjärtinfarkt
(ESH/ESC Guidelines 2003). I framtiden
kommer vi att möta en ökad prevalens
av systolisk hypertoni hos äldre, liksom
patienter med s.k. ”maskerad hypertoni”.
Maskerad hypertoni är ett fenomen som
betecknar patienter med högt blodtryck
vid ambulatorisk 24-timmars mätning
eller under hemblodtrycksmätning men
normala tryckmätningar på kliniken.
Den väntade utvecklingen är ett ökat
behov av preventiva åtgärder hos patienter
med andra riskfaktorer liksom patienter
med associerade kliniska tillstånd liksom
patienter med organskada. I Sverige har
ca 400 000 patienter diabetes mellitus och
dessa har ett särskilt stort behov av preventiva insatser. Bland patienter med typ
2-diabetes (NIDDM) har ungefär 35%
också hypertoni. Därutöver har ungefär
30% av alla patienter med hypertoni och
NIDDM förekomst av mikroalbuminuri.
Dessa patienter med hypertoni, diabetes
och njursjukdom har mycket hög risk för
att utveckla kardiovaskulär sjukdom och
det är därför av största vikt att upptäcka
dem tidigt, samt behandla dem aggressivt
(Dinneen & Gerstein 1997, Bakris 1996,
Seventh report of the JNC 2003, WHO
Hypertension guidelines 1999).
Epidemiologiska och kliniska studier har
visat att denna grupp av högriskpatienter
med hypertoni, diabetes och mikroalbuminuri också uppvisar en låggradig inflam-
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Society of Cardiology risk charts). Det vore
av stort intresse att utvärdera marginalnyttan av ett tillägg av blodviskositet i dessa
instrument.
Projektets syfte har varit

• att studera nya cirkulerande kardiovaskulära riskfaktorer såsom blodviskositet och inflammatoriska markörer hos
patienter med hög risk för kardiovaskulär
sjukdom, dvs. patienter med hypertoni,
diabetes samt mikro/makroalbuminuri.
• att utvärdera subjektiv risk som den
uppfattas av både läkare och patienter
med hög och låg risk för kardiovaskulär
sjukdom (clinical judgement).
• att uppskatta förekomsten av s.k. maskerad hypertoni genom mätning av hemoch klinikblodtryck.
Metoder

I en nationell öppenvårdsbaserad screening-procedur hittades lämpliga patienter,
efter inhämtande av samtycke matchades
de till antingen en hög- eller lågriskgrupp
(se figur 1).
Hos alla mättes fasteplasma eller serumglukos, blodtrycket mättes i sittande med
sedvanlig blodtrycksmanschett, ett urinprov
togs för bestämning av mikroalbuminuri.
Efter den initiala screeningen, värderades alla inklusions- och exklusionskriterier.

Lågriskpatienten matchades i enlighet
med ålder och kön mot en högriskpatient
varefter den kunde inkluderas i studien.
Direkt efter inklusion testades alla patienter igen för mikroalbuminuri och diabetes.
Den ansvarige läkaren gjorde en somatisk
undersökning och kompletterade anamnesen med kardiovaskulära riskfaktorer,
associerade kliniska tillstånd och målorganskada i enlighet med fastställda kriterier (ESH/ESC 2003). Vidare så gjorde
den behandlande läkaren en bedömning
av de individuella behandlingsmålen och
huruvida patienter skulle uppnå målen för
blodtryck, kolesterol, diabetes och rökning.
Slutligen så gjordes en bedömning av den
10-åriga kardiovaskulära mortalitetsrisken
(hjärtinfarkt och/eller stroke).
Alla patienter gjorde en egenmätning av
sitt blodtryck två gånger dagligen under
en vecka med semi-automatisk blodtrycksmätare, Omron M7. Under mätperioden fyllde patienten också i ett frågeformulär vad gäller sina behandlingsmål,
10-åriga kardiovaskulära mortalitetsrisk
på liknande sätt som den ansvarige läkaren gjort. Frågor ställdes också om daglig
aktivitet, patientens uppfattning om hur
deras hälsotillstånd påverkar deras dagliga aktivitet liksom sjukfrånvaro de fyra
senaste veckorna. Information om sjukvårdskonsumtion inklusive primärvårdsbe-

sök, sjukhusbesök, inneliggande vård, och
läkemedelsanvändning insamlade för den
föregående 12-månadersperioden.
För att bestämma blodviskositet, samlades blodprover in från varje patient och
viskositeten räknades med hjälp av totalproteinhalten, hematokriten och fibrinogenkoncentrationen i enlighet med Hussain et al’s metod (1999). För att validera
metoden, gjordes också direkta mätningar
av helblodsviskositet med hjälp av direkt
viskositet med en Bohlin Rheometer i en
subgrupp (n=75). Sex ml av venöst blod
samlades in med en engångsspruta innehållande EDTA, hölls vid 37ºC i ett vattenbad
och utsattes för olika skjuvhastigheter från
0,017 s–1 till 128,5 s–1 varefter viskositeten
räknades fram enligt beskrivning (Hussein
1994). Uppmätta blodviskositetetsvärden
plottades gentemot skjuvhastigheterna på
en log-log skala. Genom att få log m a och
log(du/dy) var det möjligt att få n och k
för blodproverna genom regression med
minsta kvadratmet (Hussain et al 1999).
Vidare, ytterligare provtagning gjordes för
att bestämma gamla och potentiella nya
biokemiska markörer för kardiovaskulär
risk liksom genetiska polymorfier.
Det primära syftet med RIAHD-projektet var att undersöka nya kardiovaskulära
riskfaktorer såsom blodviskositet, inflammatoriska markörer och utvalda genetiska

Figur 1A.

Figur 1B.

Hög risk grupp i RIAHD
(Hypertoni, DM och MA/A)

RIAHD Högriskgrupp
• Behandlad hypertoni
• Känd behandlad diabetes
Inklusion kräver två positiva MA/A-prover med tre månaders mellanrum
och en validerande kvantitativ bestämning

– män och kvinnor > 40 år
– behandlad systemisk hypertoni (systolisk
och/eller diastolisk)
– diabetes mellitus, type 2
– mikro- eller makroalbuminuri
Låg risk grupp i RIAHD
(Hypertoni utan DM eller MA/A)
– män och kvinnor > 40 år
– behandlad systemisk hypertoni (systolisk
och/eller diastolisk)
– avsaknad av diabetes mellitus, type 2
– avsaknad mikro- eller makroalbuminuri
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RIAHD Lågriskgrupp
• Behandlad hypertoni
• Exklusion av diabetes • Exklusion av MA/A
Ålder och könsmatchning med en patient från högriskgruppen

RIAHD högriskgrupp

Kriterier uppfyllda – inklusion i
RIAHD lågriskgrupp

		

Svenska Hypertonisällskapets Stipendier

polymorfismer. Ett ytterligare syfte var att
studera läkarens riskbedömning utifrån
klassiska och nya riskfaktorer hos högriskpatienter dvs. de med hypertoni, diabetes
och/eller MA/A visavi ålder jämfört med
åldersmatchade lågriskpatienter dvs. de
med hypertoni utan diabetes eller MA/A.
Sekundära syften inkluderade bestämning av hemblodtryck och mottagningsblodtryck för bestämning av kardiovaskulär
risk, studie av den hälsoekonomiska betydelsen av sjukdom genom att studera sjukvårdskonsumtion, sjukfrånvaro och slutligen
bedömning av kardiovaskulär och metabol
morbiditet liksom total mortalitet.
Statistik
Lämpliga statiska metoder användes för
beskriva populationskarakteristika (inkluderande demografi, sjukdomsgrad, komorbiditet, nuvarande behandling). Alla statiska analyser gjordes med SAS® (Version
8.02, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA).
Ett p-värde på 0,05 eller lägre ansågs vara
signifikant.
Resultat

Sammanlagt 350 lågrisk- och 349 högriskpatienter studerades. Högriskpatienterna
hade högre kroppsvikt (p<0,001) och
bukomfång (p<0,001). I tillägg till de randomiserade skillnaderna i diabetesprevalens och MA/A fann man också skillnader
i tid sedan hypertonidiagnos (p<0,002),
total kolesterol (p<0,001) liksom fibrinogen (p<0,002) och hematokrit (p<0,001)
som var signifikant förhöjda i högriskgruppen. Trots detta så skilde det inte mellan
grupperna med avseende på kalkylerad
helblodsviskositet. Uppmätt viskositet
i subgruppen skilde sig inte åt från den
beräknade för hela RIAHD-populationen. De beräknade viskositetsvärdena för
högriskgruppen var 0,00600 jämfört med
0,00597 Pas i lågriskgruppen.
Systoliskt och diastoliskt blodtryck både
vid egenmätning i hemmet liksom på mottagningen var högre hos högriskgruppen.
Egenmätt systoliskt blodtryck i hemmet
jämfört på mottagningen var 11,8 mmHg

lägre i lågriskgruppen jämfört med en skillnad på 6,7 mmHg hos högriskgruppen.
Det diastoliska blodtrycket i hemmet hos
lågrisk- och högriskgrupperna skilde sig i
snitt 7,1 och 4,1 mm Hg, från deras respektive mottagningstryck.
När man jämförde hemblodtrycket
med mottagningstrycket hittades ett högre
värde dvs. maskerad hypertoni hos 21% av
patienterna i lågriskgruppen och hos 32%
av patienterna i högriskgruppen.
Den övergripande riskbedömningen
som gjordes av ansvarig läkare jämförde
med kardiovaskulär risk enligt ESH/ESC
riskmatris. Intressant nog, såg man att
läkarna var precisa och enhetliga i sin riskskattning hos högriskgruppen med hypertoni, diabetes och MA/A. Däremot var de
mindre träffsäkra i riskbedömningen av
lågriskgruppen med hypertoni utan diabetes och MA/A. I själva verket var omkring
hälften av dessa icke-diabetiska lågriskpatienter högriskpatienter enligt ESH/ESCriktlinjerna. Detta på grund av förekomsten
av ytterligare riskfaktorer, målorganskador
eller associerade kardiovaskulär sjukdomar.
Dessa var uppenbarligen mer svårdiagnosticerade och/eller svårbedömbara för läkaren
när man gjorde den individuelle patientens
globala riskbedömning. (Figur 2).
Figur 2. Bedömning av total kardiovaskulär
risk I RIAHD-kohorten i enlighet med ESH/ESC
riskbedömningsriktlinjer liksom en förenklad
RIAHD-riskmatris och jämförelse mellan dessa
grupper.
Mycket hög
och hög risk
(ESH/ESC)

Låg och
medelrisk
(ESH/ESC)

Hög risk
(Global
bedömning
enligt RIAHD)

328

6

Låg risk
(Global
bedömning
enligt RIAHD)

162

174

De skuggade områdena markerar överensstämmelse (hög-hög och låg-låg) i risk mellan
ESH/ESC och RIAHD score. Högrisk icke-diabetespatienter i enlighet var svåra att identifiera
i studiekohorten.
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Har vissa klasser av

hypertoniläkemedel
sämre effekt hos svarta?

Frågan om vissa klasser av hyper
toniläkemedel har sämre effekt
hos svarta har kommit in till LUPP,
Läkemedelsupplysningen i Västra
regionen. Av svaret framgår att vid
monoterapi kan kalciumantagonis
ter vara ett lämpligt förstahandsval
och diuretika kan övervägas som
andrahandsval, medan övriga läke
medelsklasser ofta har sämre anti
hypertensiv effekt än hos vita. Ofta
behöver kombinationsbehandling
tillgripas, och då visar alla preparat
klasser effekter jämförbara med de
hos vita.

S

varta har som population ett mindre
aktivt renin-angiotensinsystem (RAS)
än vita, även om variationerna är
betydande på individnivå så att höga
aktivitetsnivåer i den svarta populationen
överlappar med låga i den vita. En vanlig
kvantitativ parameter för RAS-aktivitet är
plasma-reninaktivitet, och ett antal studier
har visat lägre nivåer i den svarta populationen (1). Samtidigt uppträder hypertoni
oftare, allvarligare, med fler komplikationer och i mer behandlingsresistenta former
hos svarta än hos vita (2). Man anser dock
inte att den lägre plasma-reninaktivitet hos
många svarta är sekundär till hypertoni
per se, eftersom lägre plasma-reninaktivi-

tet är vanlig även hos normotensiva svarta.
Ej heller har man funnit att den beror på
högre saltintag. Snarare misstänker man att
svarta har en tendens till ökad natriumretention oberoende av RAS, som ett uttryck
för genetiskt betingad adaptation till saltfattiga miljöer, och därmed ett minskat aktivitetsbehov hos RAS (1). Vikten av genetiska
faktorer, i relation till socioekonomiska dito
och den högre prevalensen av kardiovaskulära riskfaktorer hos svarta, är oklar men
förefaller betydande (1,2).
Det har hypotetiserats kring att den
svarta populationen i Nya Världen är
genetiskt selekterad, då stor förmåga till
salt-/vätskeretention varit en överlevnadsfördel under de transatlantiska slavtransporter som dess förfäder underkastats.
Detta skulle innebära att data från USA
inte skulle vara direkt applicerbara på
immigranter från Afrika i t.ex. Sverige.
Undertecknad kan inte finna i litteraturen
att denna hypotes adresserats vetenskapligt, och några belägg för miljöoberoende
skillnader mellan de svarta populationerna
i Amerika och Afrika förefaller inte finnas.
Låg plasma-reninaktivitet är vanlig också
hos svarta i Afrika söder om Sahara, och i
urbana miljöer där ses hypertoniproblematik liknande den i USA (3).
Effektiviteten hos RAS kan också uttryckas

som dess respons på minskat salt- eller vätskeintag. Svarta företer således ofta ett svagare reninsvar på salt-/vätskekarens. Konsekvensen av detta är att svarta hypertoniker
ofta har påvisbar nytta av minskat dietärt
saltintag (1,2).
RAS-beroende klasser av hypertonime-

Till skillnad från vid monoterapi, har βblockerare, ACE-hämmare och AII-anta-
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del är Angiotensin Converting Enzyme
(ACE)-hämmare, Angiotensin II receptor
(AII)-antagonister samt β-blockerare, sistnämnda eftersom RAS står under betydande sympatikuskontroll. Teoretiskt bör
dessa därmed kunna vara mindre potenta
i den svarta populationen än i den vita,
till skillnad från t.ex. kalciumantagonister
och diuretika. En genomgång av littera-

turen bekräftar detta vad gäller monoterapi. En metaanalys från 2004 (4) finner
att β-blockerare och ACE-hämmare inte
är bättre än placebo vad gäller att sänka
systoliskt respektive diastoliskt blodtryck
hos svarta. β-blockerare höjde rentav det
systoliska trycket i vissa fall. Övriga läkemedelskategorier (kalciumantagonister,
diuretika, AII-antagonister, β-blockerare,
centrala sympatikolytika) sänkte trycket
bättre än placebo, men endast kalciumantagonister var effektiva i alla subgrupper,
också de med svår hypertoni (diastoliskt
tryck > 109 mmHg). Författarna konstaterar därför att kalciumantagonister
kan vara ett lämpligt förstahandsval hos
många svarta (4). American Heart Association drog i en rapport 2003 slutsatsen
att ACE-hämmare, AII-antagonister och
β-blockerare sänker blodtrycket i något
lägre grad hos svarta än hos vita (2). Vidare
noterade man att kalciumantagonister och
diuretika sänker blodtrycket bättre hos
svarta än vad ACE-hämmare gör, och att
det i linje med detta finns en ökad risk för
stroke, hjärtsvikt och kardiovaskulär sjukdom med ACE-hämmare jämfört med
diuretika (2). FASS-texten för flertalet
preparat inom klasserna ACE-hämmare
och AII-antagonister anger att preparaten
ofta har sämre effekt hos svarta på grund av
deras låga reninstatus (5). Rörande biverkningar av ACE-hämmare, så är angioödem
3–4 gånger vanligare hos svarta (och personer av asiatiskt ursprung) än hos vita (2),
och förekommer hos 0,7% (jämfört med
0,04% vid diuretikabehandling) (4). Hosta
som biverkan är också vanligare hos svarta
än hos vita (2). Förhöjt fasteblodglukos/
diabetes är vanligare hos svarta, vilket kan
tala mot användning av diuretika till yngre
svarta med okomplicerad hypertoni, eftersom sådan behandling över tid tenderar att
verka i diabetogen riktning. Den kliniska
relevansen av denna måttliga effekt återstår
dock att fastställa (4).

gonister vid kombinationsbehandling en
antihypertensiv effekt hos svarta som är
jämförbar med den hos vita. Dessa preparatklasser kombineras i första hand med
tiaziddiuretika (2,6), men även kombinationen ACE-hämmare-kalciumantagonist
kan användas (6). Till yttermera visso dras
slutsatsen att svarta ofta behöver kombinationsterapi (2,6), samt föreslås att två
preparat används initialt redan vid systoliskt blodtryck >15 mmHg över måltryck
eller diastoliskt blodtryck >10 mmHg över
måltryck (6). En metaanalys såg inga signifikanta skillnader i ”main morbidity and
mortality outcomes” hos svarta mellan olika
preparatkombinationer när måltrycket väl
uppnåtts (4). Därmed var ACE-hämmare
och AII-antagonister (som hos vita reducerar morbiditet och mortalitet oberoende av
blodtryck) inte signifikant bättre än andra
läkemedelsklasser; AII-antagonister visade
snarare en trend till ökad risk (4). Om
indikationer utöver blodtrycket finns hos
den specifika patienten för en viss läkemedelsklass, rekommenderas att läkemedel ur
denna klass används (inkluderas i polyfarmaci) på samma grunder som hos vita (6).
Detta gäller t.ex. β-blockerare vid myokardischemitecken eller efter genomgången
hjärtinfarkt (2,6), och ACE-hämmare vid

diabetes, njursjukdom, efter genomgången
hjärtinfarkt och vid hjärtsvikt (6). I väntan
på bättre dokumentation kring AII-antagonister hos svarta, föreslås att ACE-hämmare föredras om inte biverkningar omöjliggör detta (6).
Sammanfattningsvis har hypertensiva

svarta ofta nytta av reducerat saltintag. Vid
monoterapi kan kalciumantagonister vara
ett lämpligt förstahandsval. I andra hand
kan diuretika övervägas, men den långsiktigt diabetogena effekten kan vara en
nackdel. Övriga läkemedelsklasser har ofta
sämre antihypertensiv effekt än hos vita vid
monoterapi. Ofta behöver kombinationsbehandling tillgripas, och då visar alla preparatklasser effekter jämförbara med dem
hos vita. Rekommenderade kombinationer
är tiaziddiuretikum tillsammans med βblockerare, ACE-hämmare eller AII-antagonist, samt ACE-hämmare tillsammans
med kalciumantagonist. Om fler diagnoser
än hypertoni föreligger bör de ingående
preparaten väljas efter detta, enligt samma
principer som gäller för vita.
Magnus Axelsson
Läkemedelsupplysningen Västra regionen
Göteborg
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Svenskt Kardiovaskulärt vårmöte 2007
hålls 25–27 april, i Göteborg
Vårmötet har en egen hemsida. Adressen är: www.malmo-congress.com
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KONGRESSKALENDER
2007

Maj 11-13
42nd Annual Scandinavian Society
for the Study of Diabetes meeting
Hotel Nyborg Strand, Nyborg, Danmark
www.ouh.dk/sssd2007
Maj 19–23
American Society of Hypertension
Chicago, USA, http://www.ash-us.org/
Juni 9-12
Heart Failure 2007, Hamburg, Tyskland
www.escardio.org/congresses/HF/HF2007/
Juni 10–13
European Atherosclerosis Society 76th
Congress, Helsingfors, Finland
www.eas2007.fi/
Juni 14–19
European Society of Hypertension
Milano, Italien, http://www.eshonline.org/
Juni 21–25
22nd Annual International Interdisciplinary
Conference on Hypertension and Related Risk
Factors in the Ethnic Minority Populations
Orlando, USA. http://www.ishib.org/ISIB2007/
Juli 3-13
Primary Care: Breakthroughs in preventive
medicine, Köpenhamn, Danmark
http://www.continuingeducation.net/
coursedetails.php?program_number=503
Juli 28–31
World Congress on Heart Disease 2007
The 13th Annual Scientific Sessions of the
International Academy of Cardiology
Beverly Hills, Kalifornien, USA
www.cardiologyonline.com/wchd07/
mailing_list.htm
Augusti 23-26
2007 World international congress on stress
Budapest, Ungern, www.stress07.com

September 26-29
61st High Blood Pressure Research
Conference 2007, Tucson, Arizona, USA
http://www.americanheart.org/presenter.
jhtml?identifier=3043476
September 27-28
Svenska hypertonisällskapets kurs för
sjuksköterskor 2007 på Friiberghs Herrgård
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Maj 9–11
Quality of Care and Outcomes Research in
Cardiovascular Disease and Stroke
Conference 2007. Omni Shoreham Hotel,
Washington DC, USA
www.americanheart.org/presenter.
jhtml?identifier=3041715

September 24–26
Annual Scientific Meeting of the
British Hypertension Society
St. John’s College, Cambridge
www.bhsoc.org/courses_conferences.
htm#2007

K A R DI

Maj 6–11
XVIIth Scientific Sessions of the
Inter-American Society of Hypertension
Miami, Florida, USA.
www.cosehc.org/iash/index.asp
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Kardiovaskulärt Vårmöte
2007
25–27 april
i Göteborg
www.malmo-congress.com/skv/

September 27-29
2007 Cardiometabolic Health Congress
Boston, Massachusetts, USA
http://www.cardiometabolichealth.org/
Oktober 4-7
XVI International symposium on drugs
affecting lipid metabolism
New York, USA, E mail: dalm@bcm.tmc.edu
November 29 - december 2
The international conference on fixed
combination in the treatment of
Hypertension and Dyslipidemia
Sofitel, Budapest, Ungern
www.congress.co.il/FC07

2008

Besök vår hemsida
www.hypertoni.org

Juni 14–19
International Society of Hypertension and
European Society of Hypertension
Berlin, Tyskland
www.eshonline.org/about_esh/future_
esh_meetings.htm
Februari 19-22
2008 Stroke Conference
New Orleans, USA
http://strokeconference.americanheart.
org/portal/strokeconference/sc/
Maj 13-17
2008 23rdASH, New Orleans, USA
http://www.ash-us.org/
Maj 18-21
World Congress of Cardiology 2008
Buenos Aires, Argentina
www.worldheart.org/congresses-wcc.php

Anmäl adressändring:
Avd. klinisk farmakologi
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg
Fax 031–82 67 23

Författaranvisningar
Blodtrycket publicerar information inom
hypertoniområdet för medlemmar i Svenska
Hypertonisällskapet. I första hand publiceras material som insänts till redaktionen för
publicering. Redovisning av vetenskapliga
data, översiktsartiklar, kongressrapporter,
fallbeskrivningar liksom debattinlägg, notiser och allmän information välkomnas.
Blodtrycket sätts med hjälp av layoutpro-
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grammet InDesign® på Windows®-dator. För
att kunna redigera Blodtrycket önskas därför
manuskript på diskett eller via e-mail. Eventuella figurer och tabeller bör läggas i separata
dokument och noga namnges.
Ange författarnamn, titel, adress, telefon
nummer och gärna faxnummer, så att redaktionen kan kontakta författaren vid eventuella
oklarheter.

Insändare, notiser och meddelanden
accepteras i form av utskrift enbart. Sänd
diskett tillsammans med en utskrift till:
Redaktör Fredrik Nyström
Sektionen för Endokrinologi
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping
Tel. 013-22 77 49, Fax. 013-22 35 06
e-mail: fredrik.nystrom@lio.se

